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Volgut germà: Va agradarme molt sentirte per telèfon el passat disapte, però no vull 
que et gastis tan sovint tants diners. 
 
Jo crec que estic millorant bastant, i segons diu el metge està content perquè comenso 
a bellugar els dits del peu molt bé i sense dolor; també va bé la circulació de la cama 
(normal), aixis és que en la seva última revisió va dirme que li semblava que podria 
treurem els claus i la placa que porto a mitg Setembre proper, lo que va alegrarme 
doncs si bé no em fa cap gràcia un altra forta anestèsia, després de curarme les noves 
cicatrius que em faran, ja tot lo demés serà molt millor, fora l’apareill que ara porto, em 
posaran unes botes i amb dos bastons podré ja sortir de casa, que creume en tinc 
unes ganes boiges ja et tindré al corrent de tot. 
 
Per aquí tot va pujant alegrement. Han pujat els taxis, aixis que l’agafo ja marca 47 pts 
i 23 cada Kmt. El metro val 15 pts viatge i el dia festiu 20 pts l’autobús 20 pts i el festiu 
25 pts i moltes altres coses s’han aumentat un 50% o bé han doblat el seu preu. 
Realment és una cosa que fa fredat. No se pas com o podran arreglar, si bé llegeixo 
que tot el molt està tant desballestat com nosaltres. 
 
Sembla que tinc (toco fusta) un comprador per Sta Teresa que en el temps que 
possem fora bo de arreglar-ho, doncs no en faig res i em dóna gastos, i si això resulta 
penso posar els diner a plaç de un any al 12% net reventarme tots els interesos, doncs 
aixis si el netejar la casa val 1.000 pts diàries si no tinc ganes de agafar el metro 
agafaré un taxi etc. i S.D.V. faré algun viatge. Ja em contaràs on pasareu les 
vacances. 
 
Cuidat, més ben dit cuideuvos força, doncs voldria que pronte en veigesim altra 
vegada els tres junts. 
 
Duran aquest temps he pensat lo bé que vareig pasar-ho amb vosaltres a Itàlia i cuan 
he vingut a E.U. i cuan heu vingut a España a pasar uns dies i sobre aquest últim 
viatge que va ser molt emocionant. 
 
Vos suposo ja sense clases. Com va el llibre? Si tens uns moments escriume què feu, 
que tinc ganes de saber coses. Com va el divorci? I el Jaume què fa i què opina? 
 
A Priscilla moltes abraçades. 
 
Tu rep lo que vulguis de la teva germana que no t’oblida i pensa molt amb tu 
 
[Signatura] 
 
 
Si tens segells de altres països recordat que el porter té la mania de la colecció. Per 
cert que ells i tota l’escala no se com agraïrlos les atencions que m’han tingut i em 
tenen, amb motiu de la meva malaltia. 
 


