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Bernal, 5 de .juliol del 2000 

Benvolgut amic Isidre. 
des d'aquell vespre que ens vam saludar 

molt depressa i corrent, davant el monestir de St. Cugat (ja que 
l'amiga que m'acompanyava no es podia entretenir i jo havia de 
tornar cap a Barcelona), que he volgut escriure't, però resultava 
que no trobava la teva adreça, fins que, per una d'aquelles 
casualitats, ara m'ha sortir al pas en una agenda vella i m'he dit: 
"Per fi, li podràs escriure a l'Isidre, donar-li una explicació i 
felicitar-lo pels articles que publica cada setmana al suplement de 
cultura de l'AVUI". I aquí em tens, tot mirant de fer totes 
aquestes coses. 

Respecte a la darrera, realment considero que els teus papers 
constitueixen una vertadera preceptiva literària, de manera que em 
sembla que valdria la pena que miressis d'aplegar-los en un volum i 
publicar-los corn a llibre. A veure què me'n dius. 

Feia molt de temps que no ens haviem vist, quan ens vam trobar, 
i que tampoc no ens escrivíem, tot i que els darrers anys 
pràcticament havia vingut a BCN gairebé un cop l'any, però, noi, ni 
tenia el teu telèfon ni la teva adreça, tal com et deia més amunt. 
Ara ja fa dos anys que no vinc, però és que, a partir del desembre 
passat, sofreixo un gran naufragi: em van descobrir una malaltia 
que porta el nom enrevessat de macroglobulinèmia de Waldenstorm, la 
qual em va afectar la vista fins a l'extrem que no puc fer 
traduccions, amb els inconvenients econòmics que això comporta. 

Bé, el que volia era establir o restablir el contacte. Desitjo 
que tant tu com la família estigueu bé. Ja m'explicaràs què fas, a 
més d'escriure aquestes notes a l'AVUI. 

Records i una abraçada 

PS. Ah, que tens correu electrònic? A la capçalera hi trobaràs 
la meva adreça. 
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