
 
San Carlos 3 Setembre 1979. 

 
Volgut germà: L’endemà de parlarte per telèfon vareig venir a S. Carles i encara estic 
aquí. Penso però que el dia 9 proper retornaré a Barcelona. El viatge va resultar molt 
bé. La compania de Marina com em pensaba molt bé. Érem 41 pasatgers, però tot-
hom molt simpàtic, educat i bon company. Vàrem fer 3.343 kms. en autocar atravesant 
la plana Dinamarca, la bastant montañosa Suècia i els bonics fiords, llacs i salts 
d’aigua fabulosos (més ben dit cascades) de Noruega. En fi va resultar molt bé. 
Llàstima que és difícil tornar-hi està lluny i és molt car tot ademés del canvi de la seva 
moneda. Els hotels on vàrem hostatjarnos eren molt bons. De salmó fet de totes 
maneres i de caviar rosat (explicali a Priscilla) jo em penso que estaré molt de temps 
sense desitjar menjarne, això que avans em chiflava. 
 
Jo no recordo gens si vareig escriuret després de parlarnos per telèfon, explicante 
coses del viatge. Va ferme molta ilusió la teva telefonada al arribar a Barcelona ferà 
poques hores. Moltes gràcies. 
 
A S. Carles tinc actualment, i per això faig llarga estada preocupacionetes 
econòmiques, doncs els que tenen arrendada la finca els acaba el contracte aquest 
proper Novembre i em deuen 800.000 pts i estic averiguant que deuen a molta [gent 
abanos?], feries de màquines agrícoles etc. tinc doncs por de no cobrar. No solament 
és això si no que tinc de buscar nous arrendataris per l’any o anys vinents i com les 
coses estan bastant malament, no em deixa tranquila. Realment torno a estar 
pesimiste sobre el nostre país, trobo que lentament va empitjoran.  
 
Expliquem amb més detall la teva última exploració. Com està Priscilla? Suposo que la 
seva herència continua donanli feina i preocupació. Disli que li estic fent el tapet de la 
taula del menjador a tota marcha per veurer si el pot tenir per Noël d’aquest any. 
 
Oblidaba dirte que el famós Tivoli de Copenague no és res al costat de “La Gran 
Aventura”. 
 
Suposo que continuen anan al Teatre i al Cinema sovint. Jo recordo molt cuan vareig 
anar-hi amb vosaltres a Filadelfia. 
 
Cuidad força, treballa però no de una manera agotadroa com fins ara has fet. Jo també 
procuro cuidarme doncs el 6 de Octubre cumpliré 70 anys. Quin munt veritat! L’únic 
consol és que la gent no s’ho pensa. 
 
Una abraçada cariñosa a Priscilla i moltes per a tu de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
Si aneu a fer compres voldria que em compresiu el mateix collaret (una mida més llarc) 
com el que va regalarme Priscilla. Si el compra ella pagali tu que ja ho arreglarem. 
Podríeu potser enviarlo dintre una carta. Si vos sembla. 
 
 
 


