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Volguts Priscilla i Josep Mª .: Ja em falten pocs dies per entrar a la clínica de nou i 
estic ja impacient perquè em treguin ja tots els ferros que porto, estic però molt 
millorada, però els claus com vareig dirvos (dos) els tinc molt sortits de lloc i això fa 
que tingui que restar molt quieta perquè no trenquin la pell cosa que aniria malament 
per fer les noves ferides. Aquestes seran segons els metges (dic metges perquè és un 
equip de cuatre més el professor) les faran en els mateixos llocs que les altres a ½ cm 
de distància, llavors treuen la pell de la cicatriu actual i l’estiran i aixis queda una ferida 
solament, o sigui que al final fan una cirugia estètica. Jo ja et telefonaré desde la 
clínica doncs com no sé si la intervenció serà el mateix dia de arribar-hi o bé l’endemà, 
doncs tenen de ferme novament anàlisis i un electro-grama etc. No crec que sigui tan 
llarga com la primera però menys de una hora i mitga no crec. Ja tinc ganes de 
escriureus coses alegres però no pot ser. La nova nova és que el passat dia 16 va 
morir la Sra Oriol, vull dir la del Dr Oriol, on vàrem anar a dinar un dia amb el Dr 
Laporte, Joan Cornudella Recordes? Ella com devien veurer no estaba gens bé, feia ja 
temps. Si vols enviali dues ratlles de pesar, que jo crec que o agrairà molt per ser 
teves. Viuen al costat de casa Provença 233, 1er-1ª - Barcelona – 8- 
 
Si tens un poquet de temps, ja se que és demanarte molt m’agradaria m’expliquesis un 
xic les vostres vacances. 
 
Demà dia 22 vares dirme que tenieu una entrevista per lo del divorci. Si escrius disme 
el resultat doncs tot lo teu m’interesa. Cuidat i paseu lo millor posible. Jo tinc pena de 
no aver-ho passat bé aquest istiu. 
 
Al Banc I. de Cataluña, Edicions 62- SA t’ha ingresat la fabulosa cuantitat de 303 pts, 
jo tinc el resguart. Saps aquella llibreria del costat de casa on tenien alguns llibres 
teus, ha plegat. 
 
Per aquí tot està revoltat però no se com explicarme amb una gran calma; la gent 
continua fent els seus fins de setmana, gastan combustible. Realment no ho entenc. 
La gent compra poc, però els Bars, cafès, Restaurants i pasteleries estan plenes. Els 
Bancs fent propaganda perquè els i posis diners a les seves Caixes, i jo esperant 
vendre Sta Teresa (la casa) per reventar-ho i pasarmela bé. Ja veus doncs quin 
panorama. 
 
He sabut una manera de escalibar els pebrots i auberginies al forn sense embrutar 
gens la cuina ni fer fum. El dia 1er de Setembre ja va marchar la noia que va estar amb 
mi Juliol i Agost. Cuinava estupendament i jo sense mourem vareig engreixarme 
massa. 
 
Moltes abraçades per als dos i que no vos oblida 
 
[Signatura] 
 
 
Si tens algun segell estrañ envial al porter està molt agraït de que et recordis d’ell. 
 
 


