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Benvolguda germana: 

Unes línies per a enviar-te les fotografíes del "sotan" que, llevat d'alguns 
detallets (com cobrir els esglaons de l'escala de fusta amb la mateixa alfombra 
de la resta), está ja acabat. Fa molt bonic: ja el veuras, perqué tan aviat com 
et trobis bé no podras deixar de passar aquí un temps. A la part posterior de 
cada foto he indicat de qué es tracta, i he afegit una foto (nova) de l'alfombra 
de la llibreria. Ja em dirás que et sembla tot. 

Suposo que fins hi tot abans que t'arribi aquesta carta haurem parlat per 
teléfon. Si tu no em truques, ho fare jo. 

Ja manca menys per a la teva operacití, que tant la Priscilla com jo 
esperem tíngui éxit. Ja seria hora que acabes aquest malsdn. Aquesta setmana 
en farfc quatre del meu tractament amb bacilus BCG. Les dues darreres 
setmanes he tingut reaccions bastant fortes, amb febre i calfreds, pero el 
metge diu que tot aixb es normal. Ja veurem si oportunament dona algún 
resultat posítiu. Per ara, naturalment, no es pot dir res. 

Sembla que l'afer del meu nomenament de doctor honoris causa de la 
Universitat (Central) de Barcelona va per bon camí, perb no s'en sabrán 
noticies fins passat un temps. Ja ens veurem aleshores, si no abans (siguí 
perqué jo vagi a Barcelona per a alguna altre ocasid, siguí perqué tu vinguis 
aquí). Seria possible, pero no segur (depén de si em paguen o no el viatge) que 
passés en ocasió de presentar un llibre (Edicions 62) que conté la 
correspondencia de Joan Oliver (Pere Quart) i meva, preparada i anotada per 
un xicot de molt talent, que professa a la Universitat de Bristol: Antoni Turull. 
El titol, Jdc de cortes, el vaig suggerir jo. 

Cree que et vaig dir ja que vaig acabar una altre novel.la, El juego de la 
verdad, que, amb tota sinceritat, em sembla que es encara mes interessant i 
llegívola que les altres -opinió meva que no sembla compartida per molts, 
perqué les altres han passat eairebe desapercebudes--. He arribat, dones, a un 
accord amb la gent d'Alianza Editorial (que teñen molt prestigi, editen molt bé, 
millor que tots els altres editors, pero que fan, i ells ho saben, poquíssima 
propaganda), per a veure si algún altre editor disposat a llancar-la be s'en fa 
carree. De fet, Destino volia ja signar contráete, pero no semblava que 
l'anuncíaria massa. En fi, he d'esperar, cree, fins a fináis de setembre, i adhuc 
fins a octubre, per a saber el resultat d'aquestes getions. Si fracassen, com 
podría molt bé ser, Alianza publicara l'obra; d'una manera o d'una altre, ja 
tindras oportunitat de Ilegir-la, i espero realment que t'agradi. 

Be, res mes per ara. Observaras que aquesta carta sembla impresa: esta 
feta amb la nova computadora que tinc, i que també veuras. Records de Priscila 
a tots i una forta abracada de r 
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