
Barcelona 22 Gener 1985 
 

Volgut germà: Contesto primer a la teva del 27 desembre passat. El fornet: Espero que 
retorni un veí de Provença 229, molt entès en coses elèctriques, que va dirme que 
aquella setmana marchava a Caracas, i que en retornar a fi de Gener, llavors miraira si 
o arregla. Ja t’ho diré. 
 
L’Oriol va telefonarme tot seguit de rebrer els teus llibres. Dientme. He rebut el millor 
regal de Reis. N’estaba realment molt content. Com és un gran llegidor i conversador 
ja estaba llegin-e un. Com no sortia de casa perquè estaba molt constipat. Vareig anar 
a veurel i va encomanarme molt que et digués i tot seguit, que ell t’escriuria però que 
volia llegir avans els llibres per donarte el seu comentari. Està realment agraït dels 
llibres i va llegirme la teva dedicatòria de la que s’en sent molt orgullós. 
 
Com està el tractament de Priscilla? Suposo de deu acabarse o és acabat, i aixis s’en 
anirian lentament les molèsties que passa. Escriume doncs de la seva salud que 
m’interesa molt, per lo que l’aprecio i per lo que t’estima. 
 
Els meus genolls. Un xic millor, injeccions – massatge i onda curta. Vull apedasarme 
per venir. Ara m’estan fent uns anàlisis per veurer si puc pendre un medicament 
bastant recent que serveix per parar la degeneració dels ossos, doncs es veu que això 
et deixa com estàs però evita que progresi. Ja t’en asabentaré. 
 
Et vares deixar un flascó amb Vitamina C. llavors jo, sempre que sembla vaig a 
constiparme tal com tu fas, en prenc un dia 3 després 2 i finalment 1; i oli amb un llum, 
em va molt bé. Aixis és que les estic gastanles. 
 
Celebro i espero veurer i sentir el toca discs nou.  
 
Contesto a la teva carta del 8 de Gener arribada molt tart. 
 
He anat a Mauri. Molt amables varen dirme, que ja avien tingut altres reclamacions i 
que pensen són a causa de una vaga de avions aquells dies. que solament va afectar 
Barcelona no Madrid. aixis que confieu en que potser durant aquests dies ho aureu 
rebut perquè ells faran tot seguit la reclamació. M’han dit que em telefoneran, però ara 
mateix al anar a tirar aquesta carta aniré personalment doncs és, com saps tan prop 
de casa, no costa res. Si ho reps dismo pronte. 
 
Oblidaba dirte, que per fi, fa 6 dies varen treurem el guix del bras, doncs després de 
Nadal van obrirlo i creyeren que no estaba prou consolidad, tornaren doncs a 
anguixarlo. Tot plegat he portat el guix 72 dies. Ara solament tinc de fer recuperació i 
espero que aquest capítol s’acabi. Vareig veurer la nit de fi d’any les teves paraules a 
televisió 3 –no va agradarme l’ambient, no era per la teva categoria. Sort que també 
estaba la Caballé, fent pes 
 
Abraçaces 
 
[Signatura] 
 
 
 


