
Disapte 10 de Maig 1980 
 

Volgut germà:  Dimecres passat varen treurem el guix de la cama (més ben dit la 
segona enguixada). Jo vareig estar molt contenta de treurem aquell gran pes del 
damunt i varen dirme que el dia 13 anés a ferme unes sesions de recuperació doncs la 
cama et queda com tonta. Ara bé a mitga tarda va comensarse a inflar el peu i la 
cama. Vareig telefonar al metge i va dirme que era normal i tornés a fer repòs uns 
dies. Perquè no va dirme que això em pasaria! Res, que estic intranquila i penso que si 
després de uns dies de recuperació no veig que milloro, penso anar amb les 
radiografies a consultar-ho a un altre metge. Creume que s’em fa llarc, ja fa avui 51 dia 
que dura. 
 
Espero unes lletres teves. Has rebut les fotos teves? T’has enterat dels teus contes al 
Banc I. de Cataluña? 
 
Què penseu fer aquest istiu? Voldria saber noves vostres. No recordo si et vareig 
explicar lo de la Farmàcia de Sofia i lo de la feina de Arturo. 
 
També tinc feina en fer la Declaració de Renta (impostos) que aquí els han aumentat 
molt i de fer són complicats. Realment no se si jo estic nerviosa de tan fer repòs, que 
tot o veig complicat. Del món no cal parlarne. De España tampoc, doncs està feta un 
garbull. Trobo que Suárez, el Rey i tots plegats, estan molt tranquils i ens anem 
enfonsant enfonsant. 
 
Bé espero poder escriureus aviat noves més agradables. No oblidis dirme quina hora 
és millor, com et preguntaba de telefonarte si tinc de fer-ho. Ha comensat Priscilla les 
obres? Tot segueix avansant? Estic amb moltes ganes de saber de vosaltres. 
 
Una abraçada a Priscilla, que encara no ho pensi penso molt amb ella 
 
Per a tu lo que vulguis de la teva germana que t’estima 
 
[Signatura] 
 
Ja deus saber per el diari Avui que Jordi Pujol a resultat elegit President de la 
Generalitat de Cataluña. I al Dr Laporte Conceller de Sanitat i Salut Pública. No se, no 
se si està massa acertat lo de Laporte. Ës un químic, no un metge. 
 
 


