
Barcelona 18 Gener 1980 
 
Volgut germà: El dia 17 (air) he rebut la teva carta del dia 8 passat on m’expliques el 
contra-temps de la teva salud. Air nit (dia 17) com vareig pensar que per correu normal 
tardaria a saber si continuaves bé com deies vareig telefonar a les 7 tarda a Rosemont 
Aparts. i no estaves; aleshores a les 11 nit vareig telefonar com ja deus saber a 
Priscilla doncs al no trobarte no vareig quedar tranquila; que si tornarà a estar al 
Hospital que si això que si allò, vareig decidir telef a Prisc. Va dirme que tot anava bé i 
li vareig comunicar que havia enviat els bombons a Florida. Li envio els contes perquè 
vegi que han costat molt menys, degut a que passat els dies de festes hi havia més 
poca gent a Correus i vareig fer-ho jo personalment. Tot són de licor i la capsa que li 
vareig comprar en una altra botiga fent omplirla per la bomboneria Mauri va com te dic 
resultar millor preu. Tenia un dibuix a la tapa de dos gosets i un gatet. 
 
No vareig poder obtenir el teu Diccionari per Nadal aixis és que vareig encomanarlo a 
la Editorial i vareig posar al paquet de regal al abogat Olesa el meu. Espero que em 
telefonin cuan surti la nova edició. La habitació s’estan secan les parets i sembla que a 
primers de Febrer vindran a arreglarla. En aquests moment em porten les fotos que 
m’anuncies en la teva carta. Estan molt bé, solament llàstima que en la que estem tu i 
jo agi quedat menys tros de persona, però de cara molt bé. He enviat també fa uns 8 
dies les fotos teves. No vareig trobar protecció com les que envies aixis és que veuràs 
com vareig arreglar-ho com en un país del “tercer mundo”. 
 
De moment no he rebut cap avís de cobrar res. Crec que ets vareig escriurer ja que 
havia cobrat 877 pts de Ed. Aguilar S.A. i un taló de 15.000 pts de El Pais. Tot està 
ingresat que també t’ho explicaba al Banc Ind de Cataluña al teu conte. Aixis que 
pugui aniré a actualitzarla i et diré lo que hi tens en conte. Vull tirar la carta i no 
m’extenc més. Oblidaba dirte que he tingut un “gripaso” que m’ha durat d’avans de 
Nadal fins fa uns 10 dies ja estic bé. 
 
Cuidat i no vulguis agafar més feina, doncs per la salud és bona però cuan un és gran 
ha de ser ben racionada. 
 
Una forta abraçada per tu i per Priscilla 
 
[Signatura] 
 
 
Oblidaba, com que vareig tenir que pendrer durants bastants dies cada 6 hores 
antibiòtics etc el minúscul rellotge va servirme no saps com. N’estic contentíssima. 
 
[Signatura] 


