
Barcelona Diumenge 25 de Novembre 1984 
 

Volgut germà: Com veus t’envio tot seguit la que deia air la Vanguardia. Precisament 
avia telefonat jo el dia avans al Sr Pi de Cabanyes del Dep. de Cultura de la 
Generalitat, doncs ell va ser el que va comunicarme feia uns dies (com ja vareig dirte 
per telèfon) que et consedirien la creu de San Jordi. Li vareig preguntar si t’ho avien 
escrit oficialment. Va dirme que després passaba en un altra departament i m’ho 
preguntaria. Això serà el dia 11 de Desembre proper a les 7 hores al Palau de la 
Generalitat. Pensaba també telefonar demà al matí a la Caixa de Pensions per que em 
diguesin quin dia serà la conferència teva o si tal com diu la Vanguardia és solament la 
clausura el dia 10 i 11 propers, i a quina hora serà per comunicarteu. 
 
Aprofitant aquesta carta, tinc el disgust de comunicarte que divendres passat al matí, 
vareig anar al Banc prop de casa i al sortir vareig caure i vareig trencarme la “muñeca” 
del braç esquerra (per sort) també un cop fort al costat de l’ull esq. i “magullamiento 
general”. Per la tarda va visitarme el Dr Viladot el metge que va operarme de la cama. 
Les radios vren señalar l’os trencat i fora del seu lloc. Tot seguit anestèsia l’os al seu 
lloc, més radios i el varen enguixar provisionalment. Demà dilluns si tot va bé em 
posaran el guix definitiu, i una més per contar. Vareig pasarme de les 4 de la tarda fins 
les 11 ½ del vespre però aixis no vareig tenir que quedarme a la clínica. Avui ja no em 
fa tant mal, i espero que tot seguirà bé, ara lo pesat és per vestirme despullarme, 
rentarme etc etc, en fi un grapat de coses que no perciveixes cuan tot rutlla. 
 
Aprofitant que Íngrid ha vingut a sopar i dormir a casa, per si no em trobabe massa bé 
les primeres nits doncs demà ja no caldrà, em tradueix una carteta que li envio a 
Priscilla. 
 
Suposo que si els de la Caixa t’envien el bitllet vindràs aquests dies, jo si que ho 
voldria. Ja tindràs el llit fet i el [...il·legible] a punt. 
 
Un forta barçada i espera pronte contesta la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
Disme també el teu resultat de la nova exploració i com segueix Priscilla. 
 
Ara el districte postal és 08008 
 
 


