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Volgut germà: He rebut las teves del 4 i 7 actuals. També vareig rebrer la teva llarga 
carta en la que em parlabes dels teus bons oferiments per al meu viatge; no crec pas 
que s’hem hagi perdut cap. Lo que succeeix és que estic pasat uns greus dies Pau al 
dia següent de fer les gestions per l’envio dels diners al teu amic, li varen començar 
unes hemorràgies que li duraren 10 dies. Vàrem internarnos a la Fundació Puigvert (el 
millor uròleg sens dubte de España i de molts paisos) i ademés prou amic de Pau. 
Molts dies de exploracions, donaren = un tumor de bufeta i un tumor a la pròstada, 
però llavors les radios varen descubrir que el ronyó esquerra no funcionaba, sense 
decubrir cap pedra ni veurer el perquè; llavors, li varen fer, lo que s’en diu una 
urografia, que de fet és ya una intervenció, que consisteix en obrir la artèria femoral e 
injectarli un líquid de contrast per veurer que; tampoc es va averiguar el perquè no 
funcionaba. Es va decidir la intervenció o sigui posarlo al descobert. Li varen treurer el 
tumor de la pròstada el de la bufeta i llavors varen trobar un tumor, a un teixit necrosat 
molt destruït al urèter a la entrada del ronyó esquerra. Llavors li tregueren un troç de 
urèter i bona resecció dels voltants. Tot això va durar 2 ½ hores, pots comptar doncs 
que va ésser seriós i et diré que el Dr Puigvert creu o més ben dit te temor que el 
tumor de urèter sigui maligne. D’aquí pocs dies tindrem el resultat de les peces 
extretes. Escriuré tot seguit. Actualment la urea, els glòbuls rojos els leucocits, tot està 
retornant a la normalitat prou aviat. Ara bé la incògnita està amb els anàlisis com et 
dic. Jo estic sempre a la clínica, o sigui que seguiré de moment aquí. Però a casa, la 
portera rep les cartes i encàrrecs.  
 
Vareig donar la carta còpia del Sr Horacio Sáez al Dr Oriol perquè li enviés ell al seu 
germà, doncs jo no estaba per fer res llavors que es va rebrer la teva carta. Escriuré al 
mateix dia que sabessi el diagnòstic. Fins aviat.  
 
Una gran abraçada de la t. germana 
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