
Barcelona 7 Octubre 1980 
 

Clínica Tres Torres. 
 
Volgut germà: Avui a les 7 hores vostres et telefonaré, per dirte que ja he sofert la 
última intervenció. Tot ha resultat perfecte. Ara són les 10 del matí, la operació va tenir 
lloc a les 5 tarda com vareig dirte ja, i ja pots veurer que em trobo molt bé. Tot ha estat 
fantàstic han tret tota la ferralla i diu que els ossos estan ben consolidats. Que aixis 
que tindré les ferides tancades (segons diuen) podré caminar amb bastons. Sembla 
que m’enviaran a casa dintre de uns tres o cuatre dies. Jo realment auria vulgut més 
dies de clínica, doncs a casa tinc més complicació per servirme i em surt més car i 
menys ben servida. Què i farem! També vol dir que tot va bé, i també que els cliens 
desde fa uns anys sobren a les clíniques i als hotels, tot i sent els dos llocs tan 
pujadets de preu. 
 
Espero auràs rebut la meva carta (d’aquí endavant) les numeraré et que et 
comunicaba la mort de la Sra del Dr Oriol Anguera. 
 
Vareig rebrer la visita de Paz a la fi de Setembre i va ser sort que no em trobés a la 
Clínica. Està de gran molt millor que de jove. La seva boca està ben arreglada teñida 
de ros discret, i un tipus estupendo. Va dirme que era vídua i també divorciada. Està 
ficada dintre de la política com sempre. Venia de Guatemala, de Chile... suposo que 
deu viurer d’això a no ser que sigui molt rica. El seu domicili és però Paris. Té cuatre 
fills, i el petit com saps vol estudiar Medecina a casa. Realment és molt templada i 
amb una energia fantàstica. 
 
T’he posat 11.000 pts al teu conte de un remanent de venta de un pis c/ San Pere 16. 
 
Com seguiu? El divorci què? La salud com? Tinc ganes de saber, i actualment tot-hom 
a Europa es queixa de retard en les cartes. Tots els amics que m’han enviat postals 
dels seus viatges per distreurem o bé ja avien tornat o no les rebia. 
 
Molts recorts a Priscilla i per a tu una gran i forta abraçada 
 
[Signatura] 
 
 
La política de España crec que està un xic millor encausada i encare que lentament 
aixecarem el cap. Llàstima que també el món estigui tant malament perquè no ens 
costaria tan. 
 


