
Barcelona 10 de Juliol 
 
Volgut germà = Al arribar a Barcelona desde Canaries vàrem trobar la teva lletra del 
17 del pasat Juny. Voldria saber si has trobat la maleta. Com estan les coses de 
Jaume, en fi com et va tot. Cada dia estic més contenta de que tinguis a Priscilla al teu 
costat, doncs totes les teves coses i conflictes (per cert molt seriosos) sense la seva 
prudència, educació i bon sentit, i que no oblidis t’estima i t’admira, serien per a tu molt 
més pesades. Aquí fa un istiu realment diferent de tots els pasats; no acaba de fer 
calor, i el sol no es veu tots els dies. No cal que et digui que aquest canvi fa mal a les 
plantes per el seu normal cicle; aixis doncs els tomàquets no creixen, al no créixer 
ràpidament comensen les malalties etc, etc. Resultat que fins ara això marcha bastant 
malament. No crec que tinguéssim cap benefici, ja em contento amb pagar gastos, i 
que Pau es torni més prudent amb la agricultura. Lo que si vareig poder convencel i al 
marchar de San C. vàrem fer tractes amb un pèrit agrícol de Amposta, per vigilar i 
asesorar la finca. Encare que això voldrà dir uns diners, ens donarà també mes 
tranquilitat, i no tenir de estar tant al peu del cañó. 
 
Pau no va anar a Paris avans de les Canàries, perquè varen anular el viatge fins al 
nostre retorn, o sigui que va anar-hi el dia 2 i 3 de Juliol. Ens va agradar el viatge, és 
un país que es veu que avans, fa uns 15 anys estaven a la misèria però actualment el 
turisme és el rey, i lo no pots imaginarte quina de Hotels i apartaments tan fabulosos. 
Les platges no són pas cap gran cosa, sorra negra (volcànica) a bona part d’elles, 
però... un fenòmen actual el turisme, sobre tot diuen desde Octubre fins al Maig. 
Alemans, escandinaus americans. Després disli a Priscilla que és un lloc estupendo 
per comprar joies pedres precioses, jades, corals, topacis, apareills de cine, fotografia, 
tot japonès, coses indús, tot a bon preu (port franc) però s’ha de regateixar 
extraordinàriament, o sinó ja t’ha enredat. En fi per a descansar un bon lloc. Vàrem 
pujar al Teide val la pena, és un paisatge fantasmal, impresionan. Ja tindrem ocasió de 
explicarnos-ho de paraula. Al Hotel Residència varen donarme el paquet vostre on i 
havia una camisa de Priscilla i la tarja que envio. Vol que li envii per correu? 
 
Pau air dia 9 va marchar a San C., jo no he pugut marchar encare. Resulta, que al 
arribar de Canàries el dia 28 pasat la portera va anunciarme que el seu marit s’en 
havia anat al seu poble, i que ella ens esperaba per marchar, doncs que si l’àvia que si 
la família, en fi embusteries dels andalusos, aixis és que estic treien coses de casa les 
de més valor per potar-ho en un guarda mobles i tancar la casa doncs amb aquestes 
preses i al istiu no tinc temps de buscar ningú. Espero deixar-ho arreglat d’aquí 4 o 5 
dies i marchar a San Carlos, doncs del 20 al 30 d’aquest mes tenim habitació a 
Benasal. Llavors el mes de Agost estarem a San Carlos. Podries escriurem allí però 
penso que com estaran tots i no tinc ganes de llegir a tots les teves cartes pots enviar-
ho a la adressa que segueix: 
 
Sra Rosa Miquel calle Carlos III nº 53 San Carlos de la Ràpita (Prov. Tarragona) 
aquesta adressa fins tot el mes de Agost i a Princesa 6 4º 2ª tot el Setembre, doncs el 
Setembre anirem i vindrem i aixis Antònia me la enviarà allà on jo estigui. 
 
El dia 8 passat ha sortit el teu article a la V. sobre Baroja i V.  Tornaré a escriurer aviat 
et desitjo tot lo que et pugui fer feliç més ben dit lo que et pugui donar pau a l’esperit 
amb afectuosos recorts a Priscilla. Una forta abraçada de la t.g. 
 
[Signatura] 
 


