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Benvolgut amic,
abans de marxar vaig trucar per saludar-te, perb no hi eres,

aix! que vaig deiXar una oordial salutaoi6 per a tu.
De mica en mioa vaigtfarribantll, caz- el viatge de tornada es va fex'

molt llarg i els efectas del "jet lagt!, qua end1uen, w·han durat ban bé
una setmana. De L.anera que he comen9at a posar una mlea dtordre a les co-
ses que van anar quedant pendents durant aquest mes d'estada a Barcelona.

Tfadjunto fotoc~pia de l'entrevista que erovan fer par al Diari de
Barcelona, on, eom podras veure, vaig ficar-hi el "chávo'"; que diau vosa.l-
tras a ltArgentina. Finalment, 13mvaig oblidar de buscar la revista on apa.-
reixia l'entrevista a la Silvia TortoBa, qua ero vas ensenyar. Que maln 1'0-

drias enviar una fotool>pia, ni que fos?
Vaig deixar iniciats a1s tr~roits de registre a Propietat Intal.leotuál

i a la Societat General d'Autora, perb tot es :fam~s fac!l quan ja s'ha
estranat l'obra, o sigui que ha deiXat tata als pat~acols a mans d'an amio
que s'ocupar~ d'enllestir-los. Aquast xicot es diul Antoni Clap~si viu a
Mallorca, 236 - sobre~tioJ amb te1\fon particular& 215-1594 i de la fainat
215-1900. Tthi pota posar en oontaote par a qualsevol cosa que hagis de me-
nester urgent, i t'agrairia que, él dia de l'estrena, 11 enviaseis un pa-
rell d'invitacions, si pot ser.

Ja mtanir~s tenint al oorrent ae com va la oosa i em faria gracia dfa-
nar rebent els retalla da premsa que vagin sortint, aix! com el programa,
eto.

No oal dir que pota disposar par tot el que calgUi. Records que eropota
enviar faxs a. 07-54-1-331-4278, a la meva atenoi~.
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