
Barcelona 15 de Junio 1980 
 

Volgut germà:  Avui fa 8 dies que varen operarme. Com et vareig dir per telèfon tot va 
anar molt bé (tres hores i mitga va durar la intervenció). M’han desaparegut els dolors 
que no em deixaven ni nit ni dia, lo que dóna una gran tranquilitat de esperit. Demà em 
treuran uns cuants punts de les ferides de la intervenció (que són tres trecs verticals). 
Sembla que en una setmana més si segueix aquest curs actual ja enguixeran el peu i 
la cama durant un mes. Després sempre pensant en el curs normal em posaran un 
apreill de ferro dintre del que el peu es podrà bellugar sense tocar en terra (que es veu 
que és lo interesant durant la consolidació dels osos). 
 
Jo procuro tenir paciència, però com ja saps porto ja, el dia 20 actual 3 mesos 
embolicada i a vegades em poso un xic nerviosa.  
 
Tinc arreglat el meu asumpte de les coses de casa i em sembla prou bé. 
 
Al sortir de la clínica vindrà una noia de 23 anys molt agradosa i educada i es cuidarà 
de tot, cuinar, comprar i ajudarme en tot, dormir naturalment també, doncs no em puc 
valdre gaire. També llogaré una cadira amb rodes per anar per al pis i això crec que 
em donarà la sensació de que no estic tan imobilitzada. Antònia s’ha cuidat de buscar i 
coneixia aquesta noia que havia deixat de treballar en una casa que feia 5 anys que 
estava per casarse, però el casament s’ha aplaçat uns mesos i a ella li va molt bé i 
crec a mi també. 
 
El dia que surti de la Clínica et telefonaré. Estic en una Clínica al barri de Les Tres 
Torres entre via Augusta i Bonanova molt ben atesa i el metge és un dels millors de 
Barcelona. 
 
No puc contarte gaires coses més doncs el meu món és aquest desde fa temps. La 
política, lleigir etc de moment no em distreu massa, espero però que aviat canviaré i 
m’incorporaré al ritme de tots. 
 
S’ha acabat el curs teu i de Priscilla? Com va tot. Si pots contarme coses vostres 
m’agradaria, penso molt en les teves coses. Penso que avui o demà deus tenir revisió 
al Hospital.  
 
Avans de operarme vareig posar a la teva llibreta del B.I. de Cataluña, un taló que et 
devia i actualment tens 557.520pts. Tot està detallat en una llibreta que vares tu deixar 
a casa. Aquí estan incluit s2 pisos i una botiga del carrer San Pere 16 venuts, el taló 
de Aliança editorial també. En arribar a casa repasaré per veurer si et falta “algo” per 
cobrar ara no ho recordo de memòria. 
 
Espero noves de tu i Priscilla que espero li llegiràs la carta i li donaràs una abraçada 
de la meva part. 
 
T’estima i no t’oblida la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 


