
Barcelona 5 Decembre 1979 
Contesta a Priscilla. Que vos troba a faltar. 

 
Volguts Josep Mª i Priscilla: 
 
Com potser recordareu el dia de la vostra marcha, jo tenia sesió inaugural del Lyceo. 
Per la tarda vareig tenir d’anar a un te que donaven unes Sres amigues molt 
aficionades a reunirse, però com que jo no en sóc massa sempre o demorava, fins que 
vareig comprometren aquella tarda, amb tal motiu vareig atiparme per no tenir de 
sopar i vareig pendre dues taces de cafè. Després a les 9 ja estava sentada escoltant 
la obertura de Loenguin, un Leonguin estupendo, i al mateix temps descansant. Al 
arribar a casa a les dues vareig pendre una pastilla per descansar i al poc (a les 4 
matinada) sento un soroll cada vegada més intens; mig dormida ensenc la llum i que 
pasaba Déu meu, pel sostre queia l’aigua a doixo. La alfombra chopa i el sostre 
rebentat. Com sola no podia parar-ho vareig telefonar al porter (que va puijar al 
moment) i va anar a picar al veí de sobre, però res de res. És una Sra que te 94 anys i 
és sorda com una campana. Va despertar tot el veïnat menys ella. L’aigua continuaba i 
la portera jo i dos Sres veïnes anant recollint aigua. Vàrem tenir de telefonar a la 
policia. Va venir i al obrir el pis de sobre, tenia un pam d’aigua per tot el pis. Vàrem 
recollir aigua fins a les 7 del matí, en fi un desastre i sort, que va venir de poc no vos 
trovesiu al tràngol. Jo no sabia pas com estava desperta amb la pastilla al cos per a 
dormir. Bé no he parat encare. Com tinc el pis asegurat (per sort) va venir la compañia 
a veurer el desperfecte, però jo he tingut de fer fer unpresupost del cost i m’ha costat 
doncs les planches del sostres són de importació anglesa i he tingut de buscar la 
distribuïdora, el paleta el pintor etc. Per fi avui sembla que s’arreglarà tot. Però no 
vindran a fer-ho fins passat festes. Suposo que ja esteu descansats del viatge i les 
emocions. Trobo que va resultar molt bé tot, no e sembla? La compañia de Seguros al 
donar el nom M. Ferrater Mora va dirme. Escolti vostè és parenta del Sr Ferrater Mora 
que en parlen tots els diaris i la tele! Ja veus doncs que va fer impacte. Disli a Priscilla 
que la peluquera va preguntarme. Escolti. La seva cuñada va sotir a la tele? Perquè va 
dirmo una clienta que la va reconèixer, perquè li van fer el comentari a la peluqueria de 
si sempre anava sense mitxes. Disli si ho recorda. Disli que varen dirme que ho feia 
com si fos una profesional. Molts però molts amics varen veurer el teu coloqui el 
divendres a la tele i van trobar-ho molt bo i que o vares fer molt bé. Els meus amics del 
Lyceo s’han quedat amb ganes de conèixet personalment. 
 
El llibre està enviat a Madrid.  
 
Que he rebut un taló de 15.000 pts del diari “El Pais” 
   “      “     “     “   giro de 877 pts Ed. Aguilar S.A. Madrid 
Tot està ingresat a la Banca Catalana al teu conte. 
 
Que Sofia t’agraieix i està contenta del llibre i la dedicatòria. 
 
T’envio una carta rebuda dos dies després de la teva marcha. No he tingut encara 
temps de encarregar el Diccionari per regalar. 
 
Avui he passat per un gran magatzem que venien objectes de importació i maravellat 
hi havien obre sobres petitets importats de Hong-Kong, n’he comprat un per regalarlo a 
Marina, doncs els dia que li vareig enseñar el que va portarme Priscilla vareig veurer 
que li feia molta ilusió. No et sembla graciós la casualitat. Si surten bé les fotos del 
balcó, enviameles per favor. 
 
La carta està bastant embarullada, però vull enviarla ara mateix 
 



Abraçades per a tu i Priscilla 
 
[Signatura] 
 
 


