
Caldas de Montbui 29-10-83 
 

Volgut germà: Vareig rebrer la teva del 14-10-83. Em penso que aquesta carta 
t’arribarà els dies que et trobaràs al hospital per el teu reconeixament. 
 
Escriume el resultat. Els dolors de la teva esquena, són pesats ben cert, però ja sol 
pasar que al cap de uns anys tornen a molestar, però espero i crec que tindran la 
mateixa solució que l’altra vegada, i sobre tot ves al mateix metge com tu dius aniràs. 
A mi va agradarme molt el seu fer. 
 
Jo t’escric desde Caldes, on sóc com vareig dirte fent una cura d’aigues per el meu 
dolor, sobre tot dels genolls. La cura (diuen) consisteix en: a les 6 del matí un bany 
calent (d’aigua termal) que dura ½ hora sumergida dintre l’aigua i després sense 
secarse embolicada en una tovallola (sembles un fantasma) et fiques al llit durant una 
hora. Hi han tres ascensors i aquella hora del matí resulta que em fa riurer al veure 
pujar i baixar tans fantasmes). A les 4 de la tarda, et donen una ducha a chorro fort a 
tres metres de distància que et deixa baldada, després et posen uns pegats de fang 
molt calents; i amb ells tinc de estar fins que es refreden. Total un dia, cada dia 
ocupadíssima. Em paso el dia de la cambra al tractament de la cambra al menjador 
divertidíssim. Sort que vareig portarme uns llibres entre ells Claudia Claudia per 
tornarlo a llegir en calma. 
 
Acabaré el tractament el dia 8 Octubre. Com que crec acabaré feta una “coca” no em 
veig en ànim de empendre el viatge a Madrid, i creume que m’agradaria, però penso 
també que tu a Madrid i pocs dies, aniràs a sopar a dinar, vuerer gent i llavors no 
podriem estar gaire junts, i lo que a mi m’agrada és la teva presència, estar al teu 
costat, pensar com els dos em arribat a vells (no pas de esperit) sinó la nostra 
màquina. En fi. Si els meus genolls s’alivien vindré aviat. 
 
Les 60.000 pts que em parles vols tenir a M. te les enviaré al Hotel Velázquez 62 a la 
Direcció per què te les entreguin al arribar el dia 10-Oct. 
 
Amb els meus millors afectes a Priscilla, rep una forta abraçada de la teva germana 
que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
 


