
Barcelona 31 Gener 1977 
 
 
Volgut germà: Vareig rebrer la teva última carta 19-12-76, que realment no trobaba i 
ara ja l’he trobat. Com deus saber per els diaris estem passant uns malts moments. Si 
el govern aguanta (creume que admiro a Suárez i el crec de una gran bona fe) potser 
arribarem a les eleccions, però això si, tindrem “cacaos” mentres no arriben. Els que 
durant 40 anys han tingut tantes “gangues” i han fet tants de diners, els és difícil deixar 
de manar, però jo crec que com ells no són per lliurarse al carrer amb una metralleta, 
compren els homes de “ofici”. 
 
Si et sembla bé jo t’enviaria un paper de la Banca Catalana (imprès) perquè el firmesis 
i el retornesis a mi, i jo de dos o tres passaports amics canviaria en dòlars perquè no 
baixin més respecte a la peseta. Els guardaria i t’els donaria cuan vinguis. De moment 
aquests i després com jo tinc ganes de tornar per el mes en que el viatge està a bon 
preu en tornaria a portar. 
 
Ara bé La Acadèmia de Medicina aquest any fa un viatge a la Índia. I m’agradaria 
anar-hi, doncs dintre uns anys això per a mi ja no serà factible, ni per la edad ni per la 
salud. Però justament tu dius en la teva carta que vindràs a donar les conferències a 
Madrid els primers quinze dies de Maig. Aquest viatge és el 19 de Maig al 29 de Maig. 
Veiem com es pot arranjar perquè jo pugui fer el viatge i estigui amb vosaltres. 
 
Ja tinc pis (comptat), el 1er Març ja tindré les claus, però no em trasladaré fins el Juny o 
Setembre més ben dit, vosaltres aquest viatge encare estareu a Santa Teresa. Tinc 
una cambra per vosaltres i dos cuartos de bany un living molt alegre i enfront del carrer 
no tinc veïns.  Està prou bé i crec que he arribat just doncs tot puja terriblement. 
 
Llavors en calma cuan estigui instalada veuré de llogar Sta Teresa perquè no és 
convenient vendre res actualment. 
 
No t’he dit que és al carrer Provença entre Rambla de Cataluña i Balmes és molt 
cèntric alegre i ple de comunicacions per tots els llocs. Recordes aquella moderna 
estàtua que vares veurer al començament de la Rambla de Cataluña? doncs és un xic 
més avall. Al voltan hi han botigues de tota mena, llibreries, pasteleria, colmados, 
electro-domèstics de tot i de calitat. Realment si mires bé és millor Rbla C. que Paseig 
de Gràcia on tot són Bancs, i al cap vespre és més trist, sobre tot per a mi que estic 
sola. Ja se que tu també o estàs, però és diferent, amb uns minuts de cotxe està 
Priscilla. És molt bona i no dubtis que t’estima molt. Doncs t’en dona moltes probes. 
 
Estic contenta que les coses de la teva economia rutllin bé, doncs la intranquilitat no et 
convé per la salud. 
 
El Sr Esteve Fàbregas l’home dels borradors que vareig tenir la bona fe de portar fins 
Amèrica t’anviat un exemplar que trobaràs aquí, i jo t’adjunto unes referències del llibre 
–Pàg. literària de la Vanguardia- que com veuràs li ha prologat Salvador Espriu. Mira 
m’agradat bastant. 
 
No tardis com jo faig en contestarme. Voldria arranjar les coses si es pot del meu 
viatge, si no no podré anar a la Índia doncs com pots compendre m’agradaria més 
veurens. 
 
Escric també a Priscilla. 
 
Moltes i moltes abraçades de la teva germana que no t’oblida 



 
[Signatura] 
 
Que l’any 1977 ens porti a tots pau i salud 


