
Barcelona 22 – Maig 1971 
 
Volgut germà: Reberem la teva carta de la casa i la de Princesa. Estic contenta de 
veuret aviat i crec que t’aniran bé unes vacances lluny de lo cotidià. Per més que he 
procurat, no tindràs habitació a la Residència prop de casa, fins el 12 o 13 de Juny 
doncs coincideix a Barcelona la fira de mostres anual i ho tenen plè cada any dels 
mateixos clients, ara bé la tia Lola ja t’ha preparat habitació per aquests dies a casa 
seva, ont crec que estaràs molt bé (té telèfon), doncs Pau ha dit que vinguesis aquests 
dies a casa, però jo crec, que estaràs més lliure, doncs Pau està passant una 
temporadeta de nervis i mal humor, doncs resulta que se li estan fent pedres a la 
bufeta i solament les expulsa a còpia de sondatges i naturalment està molt preocupat i 
jo penso que no se com acabarà tot aquest procés que ja resulta massa llarc. Tu aixis 
estaràs lliure i tranquil per dormir i esmorzar i com també està tan aprop de casa serà 
el mateix.  
 
Jo he dit a Pau que la Residència l’ha buscada Benguerel dons aixis no sembla 
combinació meva (ja t’explicaré tot al veurens). Per cert he parlat amb Benguerel per 
telèfon i està molt content de la teva vinguda i amb ganes de estar amb tu i xerrar. 
 
Fins aviat 
 
T’estima molt la teva germana. 
 
[Signatura] 
 
 
Escriu el dia exacte si pots 
 
 
 
 

Carta II 
 

Ben pensat no cal que l’escrigui la carta comunicante lo succeït a Pau. Serveixen les 
que t’e escrit, o sigui que ens contestes a Sta Teresa lo nostre i a Princesa les teves 
coses. 
 
Aquest matí ja li han tret dos sondes, solament li queda la del ronyó, que espero no 
tardarà. 
 
Espero noves teves aviat 
 
[Signatura] 
 
 


