
Barcelona 8 Juny 1977 
 
Volgut germà: Al arribar del meu viatge Antònia m’ha donat la teva carta amb el xec 
que he ingresat al Banc Ibéric sense cap inconvenient. 
 
El viatge va resultar estupendo. Les illes Seychelles un paradís. La illa Ceilán també 
va agradarme molt. El sur de la Índia, fabulosa en escultures sobre pedra, temples, 
etc... però Bombai és una ciutat de 7 millions de gent, ont al costat dels fabulosos 
hotels i barris luxosos té la més gran misèria que jo havia vist mai. Això si un viatge 
com el de l’any passat molt ben organitzat sempre en hotels maravellosos i les visites i 
excursions dintre uns autocars refrigerats. 
 
Ara bé estic enfeinada atabalada doncs comenso el canvi de casa, que com pots 
imaginar tot ha de pasar per mi. Després vindrà per a mi acostumarme al nou petit pis. 
També tinc un cert neguit de com aniran les coses de la economia, doncs com més 
temps passa trobo que tot va complicanse. Estem en plena efervecència política, 
comensa una mica com un llarc Carnaval. Música cotxes amb altaveus. Potser això 
em recorda l’any 1936 i em desagrada. Per fi han anat juntanse els partits, però encare 
en són mases. 
 
Encare no se a qui dec votar. Estic repasant, resapant i ja et diré la decisió final. 
 
M’alegra molt l’èxit de Madrid, i també l’èxit econòmic del viatge. Jo cada dia veig 
programa. Quién es? Per veurer si et puc veurer. 
 
Deven esperar el vostre viatge, que no recordo cuan serà. 
 
Escric ràpit, però ja ho faré aviat amb més calma. 
 
Oblidaba dirte, que tinc problemes de la casa Sta Teresa l’edifici que estant fent al 
costat m’ha esquerdat la meva paret profundament (pared de l’escala) i tindré 
segurament conflicte amb aquest veí, que tinc la desgràcia que és la empresa elèctrica 
ENER. que com pots imaginar té els seus abogats i molt més resorts per tocar que jo. 
 
Bé adéu fins aviat que tornaré com a escriurer. 
 
Recorts afectuosos a Priscilla. Cuidat. Per cert que vareig pagar al analista i de les tres 
mil pts han sobrat 700 ingresades al Ibéric. Vareig fer una foto còpia dels anàlisis i els 
he deixat al Dr Figuerola (que durant el viatge vàrem parlar de tu) i m’ha dit que 
t’escriurà directament aconsellante el seu parer i lo que deus fer. Jo li tinc una gran 
confiança com a metge. Ja em diràs si has rebut carta seva. 
 
Moltes abraçades de la teva germana 
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