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Volgut germà: No escric, no pas perquè no penso en vosaltres. Estic de mal humor. La 
cama si prou bé, diuen pels meus anys, és més llarga la recuperació. Tot sovint tinc 
uns dies amb dolor. Què hi farem. Air vareig ferme una revisió total. Realment estic bé 
de urea, circulació etc, però la memòria em falla molt. Diu el Dr Figuerola, que tinc un 
estat nerviós molt fort i que el meu tractament és a base de tranquilitzans per 
calmarme i sobre tot canviar, no preocuparme de res però això és una mica difícil, 
sempre tens algun disgust en tots sentits. Els meus amics van desapareixen, i els 
joves tenen poques atencions. A Priscilla que vareig rebrer els draps de la pols. 
Gràcies per recordar-ho. A tot España ha fet una calor tremenda molts dias 38-40º. Jo 
he anat deu dies a San Carles, i com ningú ha tingut temps de portarme a la platxa ho 
e passat malament. 
 
T’envio aquest article, que penso que et plaurà veurel. A la casa l’Azaro Paseig de 
Gràcia he anat durant aquest temps 4 vegades i mai ho he pogut emportar-mo. Ara 
l’últim dia em varen dir. Que el dia 1 de setembre obrirà el taller, jo penso telefonar 
perquè es preparin. Vareig enviar els llibres 3 paquets, per cert que varen donar que 
fer, però vares estalviarte unes 18.000 pts. Jo espero i varen dirme correos que 
tardarien uns dos mesos a arribar. Jo tinc els resguarts. Recordes al Dr Argemi? Ha 
mort. Ni tindria de enviarte aquesta carta de lo malament feta, però no vull deixar de 
escriuret. Espero que tots anésim endavant. Ja m’escriuràs cuan tinguis un foradet a 
les tevas activitats. Recorts a Priscilla. 
 
Per a tu que voldria que Filadelfia estés a 1.000 Km de Barcelona una gran abraçada 
 
[Signatura] 
  
 
 


