
Barcelona 7 Abril 1980 
 

Volgut germà: Vareig rebrer la teva carta del 16 Març. Varen portarmela a la clínica, on 
estic ja fa desde el dia 24 de Març. 
 
T’explicaré lo que va succeirme. 
 
El dia 20 (Març) vareig anar a San Carlos per asistir a una reunió de la Compañia que 
està electrifican el Delte del Ebre o sigui que entre dintre del “plan” la nostra finca. 
Vareig arribar al poble i tan sols avia baixat del cotxe camino uns 5 metres i al baixar 
dos escales de un carrer caic en tan mala sort que em trenco, la tíbia, el peroné i el 
tarço del peu dret. L’altra l’esquerre s’em varen estirar els tendons i no podia pas 
posarme dreta, amb forts dolors. Llavors demano un taxi i aixis estirada al darrera 
vareig arribar a Barcelona i vareig ferme portar a una clínica que està molt prop del 
meu domicili actual. Varen ferme radiografies i esperar uns dies que disminuís l’infló 
gran que tenia per enguixar-ho es fa produir una llaga al turmell aixis és que fins que 
aquesta s’ha curat no ha estat posible enguixar-lo, lo que m’ha fet patir molt és tenirlo 
sense poderlo immobilitzar tans de dies. Avui fa 48 hores que ja el porto enguixat, i 
aixis que em pugui valdre un xic m’enviaran a casa. Jo crec que cap el 12 actual. 
Després diu que em faran (al treurer el guix) unes sesions de recuperació. 
 
Ja veus doncs que encare em queden uns cuants dies per donar l’asumpte per acabat. 
 
Demà dia 8 envio a Antònia a casa Donat per enviarte els torrons que encomares i la 
adressa que dius. 
 
Per cert! Has rebut les teves fotos? Contestam si o no. El poter cada dia em porta la 
correspondència i la Vanguardia. Però no he rebut encare cap taló. 
 
Jo crec que entendràs lo que escric. Com és el 2º dia que puc incorporarme em surt 
molt malament. 
 
Aixis que torni a casa t’escriuré ràpidament. No et preocupis que tot va bé i em diuen 
que tornaré a caminar normalment, doncs això solament és lo que em turmenta. 
 
Ja sé que estàs molt ocupat, però voldria saber com van totes les teves coses actuals. 
 
Aquesta carta també és per Priscilla. Donali una abraçada, disli que estic molt contenta 
dels aconteixaments i tu rep una ben forta abraçada de la teva germana que no 
t’oblida 
 
[Signatura] 
 
 
Tinc a la meva tauleta de nit de la clínica el minúscul rellotget que és una maravella. 
No et dono la adressa de la Clínica perquè com et dic espero anar molt pronte a casa 
S.D.V. 


