
De: Jordi Arbonés Montull <jordiarbones@tutopia.com> 
Para: Isidre Grau <igrau@worldonline.es> 
Fecha: sábado, 10 de marzo de 2001 17:46 
Asunto: RE: Hola Jordi 

Estimat amic, 
en primer lloc, us vull felicitar pel casament de la vostra filla. Això 

del mestissatge, a la meva manera de veure, no te cap importancia, ja que el 
que interessa es que sigui una bona persona, oi? Aqui, a l'Argentina, tothom es 
casa o s'ajunta amb tothom, sense mirar el color de la pell, que n'hi ha de tota 
mena. La gent de pell blanca n'ha fetes de l'alcada d'un campanar, de manera 
que el color de la pell per si sol no es cap garantia de res. 

Veig que tens la moral una mica baixa, pero, amb tot, vas fent coses i mes 
coses. Em sembla que hi havia una diota que deia que els cansats son els que 
fan la feina, oi? 

Mira, ja tenim feta la reserva dels bitllets per venir a BCN el dia 16 d'abril i 
pensem estar-nos-hi fins a mitjans juny. O sigui que, segurament ens vagara 
per poder-nos veure i xerrar una estona. 

Respecte a la meva malaltia, et volia comentar que em vaig posar 
en contacte amb una fundació dels Estats Units que s'hi dedica exclusivament, 
i aquesta gent m'han donat el nom d'algun especialista de Barcelona. Se m'acut 
que potser la teva filla tambe en conegui algun al centre on ella treballa. La 
malatia es diu macroglobulinemia de Waldenstorm i generalment la tracten els 
hematolegs, ja que es un problema de la sang, en especial, de la medul·la ossia. 
Li ho voldries preguntar? Si tingues temps, m'agradaria de fer una consulta 
amb algun metge de casa nostra. 

Com va la novel·la? Suposo que ja et devien pagar la resta de l'ajut, oi?, com 
a mi. 

Records i una forta abracada 

. 

Jordi 
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