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Volgut germà: Suposo que ja fa dies auràs rebut els retalls de diaris parlan de tu. Ja 
em contestaràs cuan tinguis un “ratet”. T’envio unes ratllas de Íngrid, que fa ferme 
després de les felicitacions dels seus germans. Encare està a plens exàmens (tercer 
de Medecina) i com és molt concient lo que es proposa s’hi posa de cap, i és un xic 
dura la Medecina. El Sr Boyer (ministre de Hisenda aquest any m’han fet pagar el 
doble de l’any passat. Com pots imaginarte tot-hom està molt content d’ell. T’envio per 
si et pot servir per anar, com penso decidireu o eu decidit als Països Nòrdics. Valen la 
pena. Encare que sigui l’istiu emporteuvos roba d’abric; la visita als Fiords és molt 
freda, cal abrigarse bé i sobre tot tu que sempre deuràs estar amb la màquina a 
cuberta. 
 
Ja em diràs si vos a agradat al retorn de les vacances. 
 
Com et senta el nou premi? Ja em tindràs al corrent de cuan vindreu a recollirlo doncs 
ho dic en plurar, doncs crec que Priscilla no s’ho perdrà. Espero que ens veurem. 
Cuidad força 
 
[Signatura] 
 
 
 
Jo vareig fer:  
 

I. Dinamarca. Les coses normals però boniques. Palau Reial d’Istiu Fca de 
cervasa. Iglesia estil russa. Igl.estil Italià. Jardins on hi ha la famosa sirenita 
etc. 

II. Odense Illa de Fiona. Casas molt antiguas. Ajuntament. Plassa Major. Museu 
Andersen 

III. Esbeltct L’Ajuntament més petit del món (efectivament per fotografiar) 
IV. Suècia Estocolomo Jardí museu enorme anomenat Miles Garden – del 

escultaro Carl Miller. Tot ple de estàtues per a mi maravilloses. Jo hi auria 
passat en dia senser. – El barco Visa – Canals de la ciutat – La casa museo de 
la escritora Selma Läger (Premi Nobel) 

V. Noruega Fiords (fantàstics) Cañó de STALHEIM. Cascades – Museo de casas-
casetes antiquísimes – Bergen Interesan mercat del peix i altres 
Oslo Parc de Gustavo Vigeland – Museo on hi ha la famosa barca Kon-tiki. El 
port. 

 
No recordo pas més coses; tot és bonic és un país diferent. Per el cineasta Ferrater 
Mora crec que serà molt interesant i que gastarà munts de película. 
 
Amb afectuosos recorts a Priscilla per a tu un gran abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
Envio aquesta carta rebuda a Provença 
 
Escriume cuan feu les vacances. Jo aniré el mes d’Agost a San Carles. Aquí encare 
no ha fet calor, el temps està com els homes capgirat tot. 
 
[Signatura] 


