
Barcelona 28 Març 1977 
 
Volgut germà: Acabo d’arribar de pagar els vostres bitllets, i em trobo una carta teva 
del 22 passat. A partir del dia 30 actual ja tindràs els bitllets a la oficina de la Cia TWA 
a Filadelfia. M’han dit que et telefonaran (he donat el teu nº de telèfon ) si no ho han fet 
telefonals tu, doncs es segur que ja els tenen. El seu telèfon és 3,Penn Center Plaza. 
Philadelphia. Un bitllet és a nom teu, l’altra a nom i adressa de Priscilla, doncs no 
sabia què fer i he cregut millor aixis. 
 
Sortireu de N.Y. el dilluns 25 d’Abril fins a Sta Teresa 7 que vos espera amb molta 
ilusió. De Barcelona a Madrid el dia i hora que vulgueu (estan com veuràs els bitllets 
també inclosos), i el retorn de Madrid a N.Y. com amb la rebaixa són 22 dies, no 23 
com vareig dirte podreu marchar el dia 17 que farà 22 dies (o potser te de ser el 18 
dons el 17 és dimarts i la TWA té vol els Dilluns Dimecres i Disapte) 
 
He pagat tot inclòs 74.950 tinc factura, impostos, avió de Madrid.  
El canvi del $ o puja o ho baixa i aquests dies està a 69,76 
 
Trobo bé lo que dius dels diners, però jo si et sembla portaria dos Certificats de Dipòsit 
doncs com he fet tantes gestions per obtenir $ tinc 2 passaports (un demà ja vaig a 
canviar 50.000 pts) els altres dos ja els tinc a casa per fer la mateixa operació i m’han 
telefonat de la Ràpita que envii diners (és un Banc) que em tenen preparats els que 
vulgui. La font de la Ràpita són els empleats dels pous de petroli. 
 
Tinc ingresades al Banc Ibéric dos petits contes teus desde Madrid; ara no recordo de 
on venen una de 370,50 pts l’altra de 206,49 pts. 
 
Encare no he fet la comanda de la Índia, però la faré doncs l’any que qui sap si podria. 
 
Jo crec que el nou Diccionari s’aurà de anar a comprar amb un cotxet de mà, com el 
que tu tens per les compres i que jo recordo lo molt pràctic que era. Et diré que em fa 
més ilusió tornar a Filadelfia que anar a la Índia, doncs vareig pasar-ho molt bé. 
 
Estic esperant la tècnica que te Priscilla en les coses elèctriques perquè em miri la 
torradora americana que no s’obra la porta automàticament ja fa temps. 
 
Et vull demanar, si realment és posible i ademés o vull pagar, 5 làmpares llaveros com 
el que va enviarme Priscilla per Noël, perquè vull obsequiar a les amigues del palco 
del Lyceo que que com totes són riques, és difícil un regal si no és una cosa original 
senzilla, i a mi em recullen a casa i em tornan a casa, per cert que amb chofer i tot, i 
els va agradar molt cuan a vegades llegeixo el programa a les fosques del palco crec 
que estaria bé de enviarlos un a cada una. Tot això si no és molta molèstia. Si no pot 
ser, serà un altre dia. Ademés com no pesa per això m’atreveixo a demanar-tho. Aquí 
sempre es tenen de canviar les piles. 
 
Espero que t’ho pasaràs distret amb el bullit de les eleccions comentant amb els 
amics, de B i de M. tot està en calma desde que s’ha fes el GRAPO. 
 
Cuan tinguis els bitllets envia unes ratlles. 
 
La teva germana que espera veuret aviat. 
 
[Signatura] 
 



El dia 3 d’Abril fins el dia 11 (Setmana Santa) aniré a la Ràpita on sempre tinc muns de 
conflictes. Estic arreglant la cuina de la nova casa (pis) Provença ja ho veureu 


