
Barcelona 3 Juliol 1983 
 

Volgut germà: Vareig rebrer la teva carta, i dos dies després la segona. Jo ja avia fet 
l’encàrrec de que t’enviesin els llibres que em demanaves, però tot seguit vareig 
telefonar a la llibreria Cinc d’Oros (que per cert són amabilisims) i vàrem ser a temps 
de arreglar-ho com tu demanaves. O enviaran per correo ordinari. 
 
No vàreu dirme si a Mallorca vàreu rebrer la camisa que vareig canviar i si va 
agradarte. 
 
Gràcies per tenirme al corrent del teu tractament doncs pots imaginarte com 
m’interesa. 
 
Jo ja no se què dirvos dels meus genolls. Poc després de marcharvos de B. varen 
tornarme forts dolors, i com ni el repòs ni els anti-inflamatoris no em feien res, vareig 
tornar al metge que el passat Gener va donarme onda-curta, però es veu que de tant 
curta no va servirme de res. Ara està donanme la novetat actual el Rayo-Làcer que és 
lo que m’apliquen dos cops per setmana. Va dirme que hi ha persones que els millora 
però que a altres no els fa res. Jo com estic pesimista crec que seré d’aquests. És que 
realment és una pega per a mi tenir de guardar tanta immovilitat i ademés forts dolors. 
 
Tinc un amic que va dirme que va llegir en una revista de Medecina Americana (no sap 
pas com es deia) que injectaben al voltant del genoll (articulació) un líquit que al fer 
relliscar      la articulació milloraba els dolors.  

 
Jo he pensat que aquell metge que tu tens (que em va semblar documentat sobre 
ossos) que si tu li podies consultar paganli la consulta naturalment podria dirte si hi ha 
“algo” que podés millorarme la artròsis dels genolls. 
 
Bé una gran noticia. Sou els primer en saber-ho. He venut la casa de Sta Teresa per 7 
millons i mitg. No és pas gaire, però em treuré preocupacions, gastos i anar sempre 
vigilan, ara després de anarvosen vosaltres varen tornar a robar, només faltaba que la 
enderroquesin. Penso que aquests diners posats al Banc a rèdit m’aniran molt bé i 
aixis si que podré, cuan vingui a E.U., que si en tinc ganes gastarme uns cuants 
dòlars. Com sabeu estan al núvols. 
 
Ha Sofia no li e pas dit encare. Fins que estigui tot passat i fer com ella fa. Dir-ho com 
si fos una bagatela. Ara s’han comprat un cotxe nou i fins que varen dir-ho com si res 
cuan estaba tot dat i beneït. Ademés ho diré cuan estiguin ja empleats els diners. 
 
Va ferme molta gràcia que els últims dies de Mallorca vos “atipesiu” de llangostins i 
gambes. 
 
Jo no se encare que faré aquest istiu, tot dependrà de com en trobi. Ja vos diré. 
 
Fa pocs dies va telefonarme la Sta Campo Campos! Va demanarme el teu telèfon. Ha 
telefonat? Va saber que anaves a l’Octubre a Madrid, i va dirme que l’Autònma volia 
demanarte de venir uns dies a Barcelona. Vareig alegrarme molt. Ja em diràs lo que hi 
ha referen això. 
 
Abraçades a Priscilla, i que no treballi massa i per a tu lo que vulguis de la teva 
germana que t’estima 
 
[Signatura] 


