
Barcelona 24-4-80 
 

Volgut germà:  Gràcies per la telefonada. Tal com vareig dirte air varen treurem el guix, 
varen ferme unes radiografies i varen posarme ja el peu en la seva posició normal 
l’enguixaren novament i em tornaren a fer una nova radio. Tinc de estar uns altres 15 
dies, fins el 7 de proper Maig, que em treuran aquest guix (i esperan però més jo) que 
estigui tot ja normal. Llavors tindré de fer recuperació i sembla que tot estarà finit. Avui 
amb la nova posició del peu i trobo molta milloria, doncs avans tot i les croçes em 
costaba molt de aixequerme de les cadires i caminar: ja t’aniré posant a corrent. 
 
Va semblarme per telèfon que tenies una veu molt eufòrica a pesar que feia poc avies 
arribat de viatge. No tens cap molèstia? Sobre tot no treballeu tant tu i Priscilla doncs 
em sembla que no pareu. 
 
Jo amb la imaginació, com que ja ho conec, crec que és una gran idea fer biblioteca 
del garaig. També penso que tots aquells fils de sota les alfombres del teu actual 
apartament aviat estaran tots en el seu ordre. 
 
Finances: He cobrat de Aliança Ed. – 55.876,80 pts aquesta casa, no em parla de cap 
desconte. 
  He cobrat de Edicions 62 – 50.000 pts però fan un desconte del 15% sobre 
Impostos Renta Persones Físicas o sigui que el desconte és de 7.500 pts o sigui que 
solament he cobrat 42.500 pts en total cobrades 98.376,80 pts que fins la setmana 
entrant no podré posarteles al teu conte del Banc Industrial de Cataluña. Perquè o 
vareig posar de moment al Banc dels Metges. El porter de casa va fer-ho. Doncs està 
al pasatje enfront de casa i com et dic la setmana vinen jo faré un taló per la dita 
cantitat i Marina i o posarà a la teva llibreta. No saps cuanta gent e necesitat al 
quedarme tan imposibilitada de fer res. 
 
Jo crec que deus aver rebut una altra carta o bé en la que vares rebrer al arribar 
t’explicaba. Coses de finances referents a Sofia i lo de que posaba farmàcia. Fa uns 8 
dies a la mare de Arturo va atropellarla un cotxe al carrer i està un xic malament. Bé. 
Espero acabar aquesta llista de pegues. 
 
Ja se que tens molta feina, ocupacions,... però encare que siguin dues ratlles tindré 
ganes de rebrer noves vostres. Pots fer-ho estil telegrama. 
 
Moltes abraçades per a tu i Priscilla de la vostra 
 
[Signatura] 
 
 
Disme si et tingués de telefonar és millor al apartament o a casa Priscilla i a quines 
hores. Doncs aquesta vegada com vareig trucar 3 vegades al apartament a les 7 del 
vespre i a casa Prisc. a les 8 del matí al no contestar vareig patir un xic. 
 


