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Volgut germà: Tinc una mandra mol gran de escriurer perquè sempre tinc coses per 
dirte, però la mandra i el meu dupte de si opero o no opero. Sembla però que aquests 
dies estic per decidir-ho és un fàstic perquè, prenia petites dosis de cortisona per 
calmar els dolors, però al cap de uns mesos els dolors d’estómac eran molt seriosos. 
Varen ferme una exploració radiològica, i per sort, només tenia molt inflamada la 
mucosa del estómac. Ara com estic sense medicació faig molt repòs i això m’ha donat 
falta de circulació a les cames. Aixis és que com penso, (naturalment ben assegurada) 
en la intervenció. Ja t’avisaré. Lo pesat serà la recuperació, per en fi; ja veurem. He 
rebuts fa uns dies la llarga, llarguissima carta de Priscilla. Que li agraeixo molt. I estic 
asabentada de moltes coses referent a la vostra casa (i les condicions dels vostres 
tractes). Com ella ja deia, la Marina va ser la seva traductora amb certes dificultats. 
Cuan estigui ja instalada el seu nou pis, diu que un dia agafarà el diccionari per saber 
lo que no entén prou. Sembla que el casament és un èxit. Doncs era el seu desitx de 
va vint anys. Jo vareig quedar sorpresa al saber-ho. La veritat que no en sabia res de 
res. Disme cuan parlem o m’escrius; si no s’ha canviat la cortina del bany on jo em 
duchaba. Si és així l’enviaré. La família bé. Cap gran “percance”, una grip, la Íngrid 
esquian es va trencar la cama, tenen exàmens contínuamen els tres que van a la 
Universitat. Sofia treballan com una burra etc etc, sembla però, que està millor de 
relacions amb mi, jo penso que influeix la edat. 
 
Bé t’envio aquest article, que va enviarme desde Madrid una meva amiga. És 
exacatament lo penso jo del teu llibre, que ja he llegit. Jo no auria pugut expresarme 
com José García Nieto però és la meva conclusió que vareig ferme al llegirlo. 
 
Continuo empipada amb la Editorial, per no ferne propaganda de un llibre tan 
estupendo. Ben escrit, ironia finísima, y una crítica finísima de tots els països. 
 
Felicitats. 
 
He comprat el teu Diccionari, per fer un regal. 
 
Disli a Priscilla que li escriuré. 
 
Per a tu unes fortes abraçades de la teva germana que no t’oblida. 
 
[Signatura] 
 
 


