
Barcelona 10-Decembre 1977. 
 
Volgut germà: Això del correu és un fàstic, no arriba res al temps que deu arribar. Air 
dia 9 vareig enviarte el cinquè paquet que conté Cuadernos para el diálogo i Cambio 
16. A mi són també les dos revistes que trobo millor. Sembla que va minvant el 
“destape” de totes les revistes, doncs creume que feia fàstic. Els comercians ho fan tot 
per vendre, i aquí va arribar la llibertat tant de repent que era el colmo aturarse a un 
lloc de diaris i revistes. 
 
Estic instalada (desde la meva penúltima carta) al nou pis. Estic com ja et deia en una 
carta meva (que segurament ja rebràs cuan sigui). Em trobo, com tu dius, més 
manejable, acollidora i encantada del nou barri, ara que Barcelona a passat a tenir 12 
a 15 “atracos” diaris. Jo crec que en cuan al Govern pugui això s’acabarà però de 
moment, té de tenir un tacte en tot, que els admiro. La economia està a la última 
pregunta. Si no fos la economia tot milloraria molt més ràpidament, però ja portàvem 
10 anys que les coses no anaven pas bé, i ara tot s’ha destapat. 
 
Va telefonarme Muguerza dienme que avien rebut la meva carta amb el nou domicili i 
telèfon, però l’avien perdut, i al trobarla varen telefonarme. Encara estan a Barcelona. 
Lo de Madrid va espatllarse i no varen marchar. Ja avien enviat el nen gran (tenen una 
nena) a Madrid i l’avien posat en un colegi. Ella ha estat molt preocupada per tot, però 
ara sembla que s’ha tornat a arreglar lo de Madrid. T’imagines com devia estar ell amb 
les lamentacions de la seva dona! Vàrem quedar que la propera setmana avans de 
Nadal, ens veuriem, perquè aniran com pots imaginarte a pasar-lo a Madrid. El 
compadeixo. Fins que estarà a Madrid no crec que ell pugui fer res de treball. 
 
Tinc dos passaports per treurer de cada un 50.000 pts o siguin 100.000 pts. El dòlar 
està a 83 pts com que no crec pas que baixi, aniré avans del 1 de Gener a cambiar per 
tu. Ara en aquest moment, no se cuans $ tic guardats per a tu a la meva caixa de 
Jover. Ja t’ho escriuré. Dintre la caixa tinc un paper que diu a Sofia que son teus, però 
ademés et faré una carta per a tu que t’els dec. Més val les coses ben arreglades. Ni 
auran una pileta. Com em faltaran diners ja els posaré jo. Estic contenta del fi del 
Diccionari. Et deu semblar imposible. No et busquis massa feina, ves fent més 
lentament. Ja tens 65 anys. Jo a partir del 65 trobo que es nota, que un no és tan ràpit 
i es fatiga ja en alguna vegada. 
 
El meu nº de telèfon a Provença 229 És el 2150833. De moment la crisis actual em fa 
llogar el pis de Sta Teresa. Cosa que em convé per dos raons, la renta que en treuria i 
que el no habitar una casa pert molt. Deixa de cuidarse. 
 
Disli a Priscilla que aquesta carta també és per ella. Llegeixli. Jo el dia 26 proper aniré 
a pasar fins el 2 de Gener de 1978 a San Carlos on també vindran Sofia i família, i 
ademés jo fa temps que no hi vaig; és convenient el ojo del amo en tot. Ademés a fi 
d’any es paguen les contribucions. 
 
Sembla -si el món ho permet- els metges aquest any faran el viatge al Japó. Ja 
veurem. Si vosaltres veniu aquest istiu, jo vindria a la tardor, si no vinguesiu llavors, 
vindria més aviat, doncs no vull deixar de veureus. Ha enviat les lamparetes Pris? Em 
fan ilusió de rebreles. Oblidaba està també en camí El llibre que em demanaves de 
Oliver i la tia Júlia y el escribidor, que tel regalo per Reis. 
 
Per si no tornes a escriurer avans de Festes, vos desitjo a tu i a Priscilla un Noël ben 
feliç i un any 1977 amb molta salud i pocs conflictes 
 



Vos imagino fent una pel·lícula com les que vareig veurer als altres Noëls. Ja me la 
projectareu! 
 
Abraçades per als dos de 
 
[Signatura] 
 


