
San Feliu de Guixols 2- Juliol 1973 
 
 
Volgut germà: Suposo haureu rebut una carta meva desde B., que adjuntava una 
postal que vareig oblidar enviarte per Nöel i ara de donartela. Aquí estem molt bé; fa 
un temps esplèndit, i encare que tenim amb nosaltres les dos netes grans, com al hotel 
tenen piscina i son uns peixos, em deixen tranquila i puc fer descans (que em feia 
molta falta desde el Gener pasat) i pendre el sol a la meva columna vertebral, que per 
a mi és el millor remei; reveix de ultra-sonido-de-supositoris-i de cortisona. Ara espero 
que la úlcera de Pau reposi i deixi aixis de rondinar; en fi... veurem. Tinc la sensació de 
que la carta de avió que vareig enviarte era de Renée; Déu faci que no siguin noticies 
adverses; que Jaume no treballi; que ella no tingui càncer; que no hagi acabat els 
diners etc etc. Com té sempre la oportunitat de amargar la vida Qui sap! 
 
Voldria que les películes et sortisin bé, doncs penso que són les Canàries paisatjes 
diferents de lo que tens vist. 
 
Cuan arribesiu a Bryn-Mawr que tindràs més temps, ja ens escriuràs com ha resultat el 
viatge. 
 
Si avesis fet curt de diners demanels a Muguerza que jo els hi enviaria desde 
Barcelona. També; t’ho dic francament, si no teniu temps de comprar la meva pedra, 
no vos preocupesiu pas; potser vareig ser pesada al encarregarvos-ho. Si l’enviesiu, 
serà per a tots els familiars un obsequi vostre. Aixis me va millor. Doncs els meus, vull 
dir P. troben tot això tonteries a la meva edad; però com jo per dintre no m’han pasat 
63 anys (Octubre proper) no penso el mateix. 
 
Vos bañeu? Veritat que les platges són molt diferents de les nostres? Jo vareig 
trobarles molt fosques. 
 
Nosaltres estarem aquí fins el dia 12 llavors quedarem uns dies a B. i anirem a la 
Ràpita uns 10 dies, i cap a Benasal. Jo ja t’aniré escribin. 
 
Per a Priscilla un munt de coses agradables, i per a tu tot l’afecte de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
 


