
San Carles 16 – Agost 1984 
 

Volgut germà: Contesto a les teves cartes del 16 de Juny i del 16 de Juliol passats. 
 
Referent al teu “Chequeo”, si bé no és perfecte, és molt bó, sobre tot al no abandonar 
aquests controls periòdics dóna molta tranquilitat. Vareig alegrarme del vostre viatge a 
Rúsia (amb un xic de enveja). Com veig per la teva segona carta, vos a agradat molt. 
Realment deu ser molt interesant un país tan diferent dels europeus i americans. Vull 
referirme al seu caràcter, la seva organització etc. i la seva paciència està comprobada 
en els seus règims passats a actuals.  
 
Referent a la transferència a Madrid al Sr León Sánchez Cuesta, ja està enviada. Com 
jo cuan es va rebrer la teva del 16 passat estaba a S.C. i Domingo el porter va 
telefonarme que en la correspondència s’havia rebut una carta teva va enciarmela. 
Llavors vareig telefonar a Marina i va ferme la transferència ella. Això vol dir que entre 
una cosa i l’altra no va ésser tan ràpid, però ja està arreglat.  
 
Jo continuo amb dolors més atenuats i per això aguanto a S.C. doncs crec que 
l’exercici dintre del mar i aquest sol que cou les pedres em van bé, i també però prenc 
pastilles. En fi que he decidit venir a primers de Octubre perquè si espero més estaré 
pitxor i no veuré la vostra nova casa i els preciosos colors dels abres en aquest país. A 
i ademés el viatge aviat serà inasequible econòmicament. 
 
Trobo molt bé la ocupació de Priscilla perquè ademés de molt humana és un hobby. 
Cosa que tots tindríem de tenir. 
 
Aquests retalls de Vanguardia ja fa temps que tenia de enviartels, però com veus sóc 
un desastre. Veuràs que per poc (jo crec que li donaren a S.A) per la edad sinó segur 
auria estat per a tu. 
 
Abraçades per tu i Priscilla, no t’oblida la teva germana 
 
[Signatura] 
 


