
 
Barcelona 14 – Septembre 1978 

 
Volgut germà: Vareig arribar a Barcelona el pasat tida 8 desde S.C. No té escrit avans 
fins tenir les noves per comunicarte. He parlat amb EDHSA i m’enviaran un xec barrat 
de 40.554 pts. També Ed. 62 m’enviarà un taló de 833 (tu em dius 841) (ells em diuen 
833). Deuen ser els gastos a càrrec teu. No val la pena, no creus! He rebut a B la teva 
carta del 31 d’Agost. 
 
Estic molt però molt feliç i contenta, dels resultats dels teus exàmens. Ets un Ferrater. 
No ho semblant, però sort de bona fusta. També m’alegra que t’agis trec tant munt de 
feina del devant; ara però no vulguis tornar a fer un altre esforç tan gran. Anar fent 
sense paralitzarse, però moderadament. Espero que aixis ho faràs per sort de tots. 
 
Que Priscilla no es disculpi, se que està molt enfeinada; la casa, les clases, i les 
preocupacions familiars; com tu dius ja se de ella a través teu, perquè també per ella 
vull benestar, salud i felicitat. 
 
Jo no he decidit la data de venir: Sembla que es va perfilant la venta de Sta Teresa. És 
difícil, per moltes coses. El temps actual. Els veïns que hi queden (dos Magatzems i 
unes habitacions del terrat, llogaters que ja vàrem trobar-hi al comprarla) i jo espero fer 
la escritura de venta avans de marchar. El Lyceo aquesta temporada serà curta i 
proletària.  Comença el 21 de Novembre. No voldria perdrel doncs encare que si curta 
i no tan vistosa, és una manera de reunirme amb els amics del temps de Pau A.C.S. i 
tot ajuda a pasar la vida. I també l’únic lloc per sort a España de sentir bons cantants. 
 
Aixis és que en principi, si tot va com penso i desitjo vindria el 16 de Octubre fins el 10 
de Novembre. Vos aniria bé a vosaltres? També si tu podesis m’agradaria i seria per a 
mi més tranquil em vinguesis a buscar a N.Y. al aeroport Kennedy ja concretarem. A 
S.C. te recollit 356 $ també podré disposar ademés de 100.000 pts més en $. 
 
Et tinc de contar més coses (no importants) però vull tirar al correu aquesta tarda. 
 
Disme si tens una olla exprés petita d’acer inoxidable, que te la portaria perquè fesis 
guisats ràpits i com a tu t’agraden. 
 
Per tu i per Priscilla moltes abraçades de la que no vos oblida 
 
[Signatura] 
 
En una altra ja contaré el meu viatge a Grècia i Turquia. 


