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Volgut germà: El passat dia 15 vareig rebrer la teva del 5 de Març 1981. 
 
Com em dius que “Farem un primer viatge l’any que ve (1981) entenc que vols dir el 
proper Setembre o Octubre que ve dons dius 1981. 
 
Tot el que em contes em sembla tot molt bé. Jo voldria fervos un regal, però és cosa 
difícil per a mi doncs no se què vos agradaria. Com a Priscilla em sembla que li van 
agradar unes culleretes (que jo tinc) per a pendre gelat, he trobat una joieria que en 
tenen. Què et semblaria en comprés una dotzena per a vosaltres li agradaria a 
Priscilla? O bé si saps tu alguna cosa que pot agradarli. Ja m’ho escriuràs. 
 
Tinc molta ilusió de veurer les fotos de la cerimònia, de veurer com anava vestida 
Priscilla i de verureus. 
 
El venir per la vostra Party m’agradaria, però el 11 d’abril és molt aviat, és d’aquí 20 
dies. Com que em dius que la final d’abril hi aurà una jornada al College en honor teu 
realment m’agradaria venir-hi, però penso que com que encare no aureu acabat les 
obres ni les coses encare seran arreglades, vull dir la casa, potser que seria per a 
vosaltres un inconvenient tenir un foraster. Disme ben ben francament cuan et sembli 
millor que vingués. O sigui que com tinc angunia de saber si faré més nossa que 
servei dism-ho, perquè jo se lo que són les obres i lo nerviós que posen fins a la seva 
fi. 
 
Encare no s’han rebut les 112.000 (i pico) de pts de Aliança Ed. de Madrid. Jo he 
telefonat ja tres vegades. Molt amables; que s’ocupen de aquest afer. Que han 
rectificat el nº de la teva llibreta que varen posar equivocadament, però fins avui 
encare no s’han rebut les pesetes. Per cert que l’empleat del Banc un noi molt jove em 
va preguntar si eres el filòsof Ferrater Mora i creume que es va quedar el meu nº de 
telèfon per avisarme tot seguit que arribin els diners. Jo esperaré a fi de setmana i 
tornaré a reclamar a Madrid i et faré ràpidament dues ratlles. 
 
Realment, si no tinguéssim aquest Rey, jove, sensat i crec molt llest em penso que tot 
es desgavellaria. Ha sigut i cada dia o és més una sorpresa i una sort per el país. Es 
veu que hi han molts militars (més dels que calen) aferrats als temps passats. 
 
Demà a España és Sant Josep (però no és festa com avans). Que per molts anys en 
el teu dia. 
 
Que tot segueixi com ara i que goseu de salut diners i felicitat vos desitja de tot cor 
 
[Signatura] 
 
 
Demà marcho a San Carles, doncs fa exactament un any que vareig caurer i realment 
tinc de donar una mirada a tot, encara que tinc sort dels que tenen la finca arrendada. 
Em pagan normalment i la finca ha millorat un 100%. Reconec que he tingut per fi 
molta sort i destigo que els vagi bé a ells per tenirlos In secula seculorum. No se si 
s’escriu aixis 
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