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Volgut germà: Naturalment de moment al parlar per telèfon amb tu vareig disgustarme 
del teu resultat mèdic, però crec, espero i desitjo que tot s’arranjarà bé, només que és 
un petit entrebanc. No saps com beneeixo la teva compañia de Priscilla, doncs és molt 
diferent el trobarse sol cuan un té un entrebanc de salud, econòmic... en fi de saber 
que tens al costat una persona que t’estima i ella és això per a tu, més ben dit crec que 
t’estima moltísim. 
 
Aquí per ara tot segueix igual més ben dit el país embolicat però tinc esperances de 
que aquest gobern actual és de bona fe treballador i eficient; i pobres han trobat com 
deus saber molts embolics. 
 
Com sembla que la Banca Catalana s’arregla, ja parlarem de tornar-hi els teus diners, 
doncs on estan no donen, i a mi em carregan a renta (no és que em sàpiga pas greu 
com pots imaginarte) és comentari. 
 
Ja em tindràs al corrent cuan estiguis a les Illes dels vostres projectes durant la vostra 
estada i ja ens telefonarem. 
 
Tots els teus encàrrecs al marchar estan complerts. Jo aniré per Pascua a San Carles 
i retornaré a B. el 5 del proper Abril. 
 
He fet una cura dels meus genoll de microondas i un tractament, doncs havia 
empitxorat mol després de la teva marcha de B. Sembla que s’han atenuat els dolors 
doncs eren intensos. Ara estic descansant del tractament per tornar a fer una segona 
vegada dintre un mes, perquè es veu que és un xic fort i cal aixis. En fi jo se l’únic 
remei, treurem uns anys i això és imposible. 
 
Descansa i animat, i mentre rep junt amb Priscilla una forta abraçada de la teva 
germana que t’estima 
 
[Signatura] 
 
 
El Claudia, Claudia no es veu a cap llibreria. Jo sempre o vigilo. Crec que les editorials 
són “un burros”. 
 


