
Barcelona 2 Setembre 1987 
 

Volgut germà: Bé sembla que estic plenament convensuda de que tinc de operarme 
novament, doncs s’accentua la coixera i em fa molt, més que avans de operarme. He 
consultat els tres millors equips de aquesta especialitat, i tots tres han coincidit en el 
mateix diagnòstic; no varen ferme la cirugia edecuada. Realment això ha sigut no se 
com expresar-ho. Com tu saps bé, els duptes, i que tinc de fer, m’han tingut tot aquest 
temps molt preocupada, i he passat una verdadera neurosis. El Figuerola m’ha tractat 
m’he refet, i estic animada. Certament l’ànim és importantíssim per tota cosa. Vareig 
decidir, i el 25 d’aquest mes de Setembre entraré a la Clínica. Jo et telefonaré o ho 
farà Sofia i espero que tot anirà bé. No va poder ser avans doncs Agost i primers de 
Setembre a Ciutat no queda ningú al seu lloc, tot-hom està de viatge o tot-hom 
descansa. Tinc ganes de recuperarme ben aviat per podernos veurer. Com estàs tu? 
El tractament et dóna malestar? Jo espero que els Ferrater Mora en sortiran dels 
entrebancs. Sabs que ne els Bancs m’he trobat molts cops preguntarme si tinc que 
veurer amb el filòsof d’aquest nom, l’altre dia varen tornar a preguntar a la Caixa de 
costat de casa. He comprat un diccionari teu per regalar. Va costar trobarlo, a la 
Aliança Editorial no en tenien cap. Llavors jo vareig preguntar si estaba esgotat, però 
varen dirme no sabien dirme res, que segurament al voltan de la Universitat trobaria 
una llibreria Ballesteros que potser en tindrien, efectivament, però solament el III i IV 
“tomo”. Realmen no entenc res de res. I si averiguesis perquè no en serveixen més? 
S’ha pujat 4.000 pts més. Ho sabies? 
 
Aquí fa un temps calurós. He comprat un ventilador, que em va molt bé encare que el 
pis no és pas calurós.  
 
Ja ho teniu tot al seu lloc? Molts recorts amb el meu afecte per Priscilla i per a tu una 
ben forta abraçada de la teva germana, que pensa amb tu. 
 
[Signatura] 
 
 
 
 
En aquest moment, cuan acababa de escriuret la carta que t’envio, rebo la teva del 30 
d’agost i en ella trobo contesta a les preguntes que et feia. 
 
La carta és una preciositat de tot. Estàs a la “última realment de les novetats. 
 
Estic contenta, però mol de lo de la Universitat de Barcelona. Les fotos són 
estupendas. M’agradat veurer el cavall, el barquet en fi, ha quedat per a mi molt rebé, 
jo no havia vist mai el baix de la casa, però ho trobo molt estupendo i és com si o 
vegés ya. Encare tinc de mirar les fotos moltes vegades. El vostre iluminat etc etc  
 
[Signatura] 
 
Vols dir que han moltes cases com aquesta? 
 
 


