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Volgut germà: Avui fa una setmana que vareig arribar. El viatge bo. El chofer no pas 
massa amable, doncs va deixarme al peu de TWA, que és lo mateix que va fer a l’Itàlia 
amb els altres viatgers (que per cert vareig tenir la sort que parlaben força bé 
l’español) que eren molt simpàtics. Varen dirme que ells no donaven propina. 
Certament aquesta vegada vareig conèixer ben bé tot i si algun altra dia vingués, ja no 
tinc temor de perdrem. L’avió a mitx viatge va trobar una tempesta de vent que tot es 
movia, llavors no teníem visibilitat a Madrid i l’avió es va dirigir directament a 
Barcelona, on per el mateix motiu i avien 3 [böernigs?] més o sigui que com vàrem ser 
els últims, les maletes no varen sortir fins a les 12 del mitx dia. Allò era un atabalament 
i un desbordament. Ara bé estic tan contenta d’aver comprat les cintes de colors com 
no pots pensat. Desseguida vareig reconèixer la meva maleta, doncs no saps quina 
cuantitat ni havia de la mateixa marca. A TWA vareig menjarme un “pero caliente” i un 
coca-cola, i lo bé que varen anarme les anous que vares donarme al marchar per 
matar el “cuc” a l’arribada al Prat. A les 7 del matí varen servir a l’avió una taça de cafè 
i això va ésser tot l’esmorzar. No vàrem ferme pagar taxa.  
 
Dimars vareig telefonar al Sr Borràs de Ed. Planeta, i va dirme, que com que els dies 
de pagament eren el dia 10-20 i 30 si volia podia anar avui 20 a cobrar. Vet aquí que 
em telefonen avans d’avui i em diuen si tu ets súbdit Americà, perquè si és aixis jo no 
puc cobrar-ho en pts tinc de cobrar en dòlars o tenen de enviarte els dòlars a tu. Són 
molt amables, però diu que són els reglaments que actualment regeixen. Ara bé diu 
que si tu ets súbdit Americà sense aver perdut la nacionalitat Española podran 
pagarme en pesetes. Contestam tot seguit. 
 
Vareig trobar un taló de Siglo XXI de Madrid de 619,50 pts que rodaba per correos 
doncs l’adressa era Sta Teresa i el varen retornar amb la sort de que el carter de Sta 
Teresa de tans anys va reconèixer el nom i va enviarlo a Provença anava desde el 
Setembre passat rodant. Es veu que Siglo XXI no te la meva nova adressa. He trobat 
en pocs dies de absència o soc jo, la ciutat tritoia i no sembla pas que s’acostin festes 
grosses. El dia 6 del proper desembre, tenim eleccions generals. Els regals varen 
agradar molt; les nenes estan encantades dels discs, jo també del meu, i diuen que 
aquí valen 1.000 pts un. Un cop vareig arribar a casa no va doldrem el anar tan 
carregada amb el paquet de la torradora etc. Encare no puc avenirme de la teva gràcia 
en enquibir-ho i com tot va arribar intacte. 
 
Vos donc a Priscilla i a tu moltes moltes gràcies per les vostres atencions, que tenen 
molt valor per lo atrefegats que esteu. Jo m’ho vaig passar molt bé, i recordo totes les 
coses d’aquí amb molt plaer. L’estada a casa Priscilla els viatges amb tu, les presses i 
rapideses teves, que no sabs com les envejo, vull dur la teva agilitat d’home jove, cosa 
que jo he perdut molt. Ara com sense mi tindràs més temps lliure, recorda la revisió 
mèdica. Com va la teva esquena? Millora? Disli a Priscilla que penso en els seu plet i 
voldria tenirne bones noves. La trobaba a vegades un xic preocupada. També va 
agradarme anar al Restaurant l’Invernadero amb vosaltres que estaveu molt guapos. 
 
Per als dos moltes abraçades de la que nos oblida 
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