
Barcelona 8 de Decembre de 1976 
 
 
Volgut germà: La teva carta del 8 de Nov. passat va arribar al seu degut temps. El 
temps “vola” certament. Primer vareig pensar escriuret per el teu aniversari, que 
recordo bé encara que no ho sembli; després esperaba donarte noves dels meus 
asumtes més concretes, i aixís han passat un munt de dies. 
 
Va rebrer Priscilla una carta meva? Contestam si l’ha rebuda. No pas perquè 
m’escrigui, que ja la imagino amb molta feina per els tràmits de herència i clases etc. 
etc., si no solament per saber-ho. 
 
Com ja deus saber per la vostra premsa, si bé encara no estem definits i tot va lent- lo 
que jo crec que és molt millor – anem aprenent a caminar com un infant  - doncs tants 
anys inmovils, ens han fet molt mal. De moment el nostre cap del govern no semblava 
pas que fos tan llest, com jo almenys el trobo, veuràs com el temps ho dirà. Està 
portant les coses realment d’una manera hàbil, que crec si no ho fes aixis aquí 
actualment s’estarien barallant tots. 
 
El proper dia 15 volarem, dic votarem perquè jo on deixaré de fer-ho, i votaré SI 
perquè estic convençuda de que és lo millor. Després anirem avançant. Ara bé la 
economia està malament. Els preus van pujant que és un encant, i la Bolsa ja a tocat 
“fondo”. Serà lenta la recuperació. Però per ara tot està normal i tranquil que ja és 
important. Continuo sent a llarc plaç optimista. 
 
He parlat amb el Sr que vareig dirte sobre l’asumte dòlars, i realment en aquests 
moments no hi ha res a fer. Ell té també dificultat amb el seu negoci. Els diners fa un 
any varen marchar a millons. Ara bé legalment o com sigui treurer ara 500.000 pts és 
imposible. Tan és aixís, que he pensat que cuan vingueu aquest isitu, jo tindré sense 
dificultats dos o tres passaports, aixis canviarem amb dòlars i t’els emportaràs i cuan jo 
vingui a la tardor farem lo mateix i els portaré jo. 
 
Les meves coses encare no estan arranjades. És difícil trobar portera. Volen tantes 
coses i tantes exigències, que realment és complicat, una de les tantes coses és la 
Seguretat Social i Sindicarse. La seguritat social em costaria 8.000 pts mensuals. El 
sindicarla, un munt de exigències que realment no em convenen i ademés no se com 
respondrien, i llavors els teus sindicats i tens que tragarlos. Ara actualment tinc una 
assistenta els matins, que em va molt bé, però estic totes les nits sola en tota la casa, 
de por no en tinc, però si a vegades em poso trista i em costa arribar a casa pensant i 
pensant. Segurament si tingués 20 anys menys no em pasaria. He reflexionat molt i 
crec que em convé; si estar sola, però en una casa on hi hagin molts veïns, i que al 
arribar trobi concerge o portera i que cuan sigui uns dies fora no tingui de patir per si 
ha passat “algo” al pis. 
 
Al carrer Provença entre Rbla. Cataluá i Balmes i ha un pis (cara al sol) de uns 
francesos que el volen vendrer. L’aniré a veurer. El barri és bo i cèntric. No el voldria 
gaire gran, això si hi tindreu la vostra cambra. 
 
No creguis que no em costi la decisió, és un trasbals i ademés tot lo que tinc no em 
cabrà en un altre pis. Però les coses pugen de preu i la manutenció de un pis gran 
resulta molt car per una sola persona. De calefacció a gas pago els mesos de hivern 
6.000 pts mensuals. Portera etc etc molts diners. 
 
T’envio un imprès que m’han enviat per votar jo m’he quedat el paperet que diu SI. 
 



T’envio també un retallet del programa del Xè Congrés de Metges i Biòlecs de la 
Llengua Catalana a Perpinyà, on vareig anar amb metges amics del 23 al 26 del pasat 
Setembre. Vareig pasar-ho força bé i va ésser molt agradable. 
 
No oblidis dirme com va la teva salud. Escriume. Com està el Diccionari? Explicam-ho. 
L’asumpte cobros de R. Occident? Contam-ho. 
 
L’eslogan per la votació –Habla pueblo- També m’ha tingut molt enfeinada la renovació 
del contracte nou amb els arrendataris de la finca, doncs el vell firmà el 1er de 
novembre passat. He tingut de consultar advogats de Tortosa (viatges i dietes) 
l’advocat m’ha presentat precisament avui la factura 26.000 pts. 
 
Les condicions noves però són molt millors jo sola segurament no auria pogut discutir i 
discutir com ha sigut necesari per millorarlo i com el camp no va massa bé està difícil 
trobar gent que vulgui empendre tanta terra sino és com aquesta gent que tenen una 
conservera i s’envasen ells la producció sense intermediaris. 
 
Ja se que tens feina que jo, però m’agradaria que no tardesis tan com jo a escriurem. 
 
Molts recorts afectuosos per Priscilla. 
 
I una gran abraçada de la teva germana que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
 


