
26 d abril 1971 
 
Volgut germà: He tingut gran alegria de rebrer la teva carta del 11 actual Abril. Crec 
que anirà molt bé que vinguis el mes de Juny, lo més aviat posible, doncs nosaltres 
tenim compromès el veraneig a partir del 9 de Juliol. (si no hi han entrebancs de salud) 
Com pots suposar jo procuraré mentres estiguis tu a Barcelona no mourem, doncs 
crec que tenim de fer llargues parlades. No te contestat fins a trobarte lloc per a dormir 
i esmorsar, amb bany i telèfon prop de casa; com veuràs en la tarjeta que t’envio, és 
als jardinets del Paseig de Gràcia, a dos pasos de casa i cèntric. Resulta que el meu 
plan de casa la tia Lola m’ha fracasat doncs la estudiant que te a dispesa com aquest 
any ha acabat la carrera i es vol casar, no marcha aquest istiu (a lo millor després 
decidirà marchar; veurem). Tu podràs venir a dinar i sopar a casa, i també a casa la tia 
Lola, jo et rentaré i t’arreglaré la roba, en fi crec que tot anirà bé. Aixis doncs estaràs 
independent i en família. Jo crec que entre els teus amics que se que t’aprecien molt, 
amistats i família t’ho pasaràs bé i tranquil. 
 
Ara bé, voldria que escrivisis aviat una carta a Pau i a mi a Sta Teresa, dient que vens 
a Barcelona tal temps; que has procurat venir el Juny per trobarnos doncs el teu viatge 
el seu motiu principal es veurens i parlar amb la calma i tranquilitat que no havies 
tingut mai. 
 
No et portis màquina d’escriurer la tinc nova, una Olivetti Dora. 
 
Pau no millora tan ràpid com fora de desitjar i no és prudent ni jo tinc ganes de 
marchar fora, fins que tu retornis a Bryn Mawr. 
 
Què et sembla? procurarem  fer sortidetes els dos per parlar més tranquilament. Això 
si, no et deixis convencer ni ablandir, vine sol sentaries un precedent per altres 
vegades i ademés no faries unes vacances agradables ni felices. Ja veig que tens una 
feinada. El comitè t’ha matat, doncs els articles de la Vanguardia, són convenients per 
a tot.  
 
He cobrat 20.000 dels articles (4) Febrer i Març més 869 pts del trimestre carrer San 
Pere aixis és que el teu saldo és actualment de 120.834,03 pts. Cuan vinguis amb el 
pasaport si vols, podràs canviar pts per dòlars.  
 
Procura repeteixo venir a primers de Juny per lo que t’explico que tenim compromès a 
partir del 9 de Juliol. Estic molt contenta de que vinguis i crec que t’hi trobaràs bé. A lo 
millor la tia Lola està lliure i si vols pots anar a casa seva, però jo crec que estaràs molt 
lliure tal com ho he programat. S.D.V. farem arroç a la casola. 
 
Escriu a Sta Teresa com et dic, i ademés si tens temps a Princesa, dienme si et va bé 
el plan que t’he projectat per a la teva estada, que no gastaràs pas diners, jo estic aquí 
per ajudarte. 
 
Una ben forta abraçada esperant aviat carta. La teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
 
 


