
Barcelona 8 de Maig 1974 
 
Volgut volgudissim germà: Primer he trobat la llibreta del Banc Ibéric. Estaba com tu 
vares dir al prestatge de dalt d’armari junt amb llibres teus al cuarto on tu vares dormir. 
Vareig anar al Banc ha consultar-ho i varen aconsellarme que com els tràmits de 
anulació són llarcs i pesats, vàrem posar els diners en una llibreta que jo tenia 
d’aquest mateix Banc. Ara però ja està altra volta pasat a la teva. De Editorial t’han 
pagat que també he ingresat a la llibreta. Ara ja està tot en ordre. Penso anar aquesta 
setmana a cobrar a la Vanguardia. 
 
Estic amoïnada i lligada com mai, cosa que em te nerviosa, doncs Pau al estar malalt 
(i no fer res que si el veus ningú o diria) és més absorvent; i naturalment no puc donar 
un pas sense control, cosa que m’enfada, ni escriurer tranquila, telefonar tranquila etc. 
 
Com em convidrian uns deis a E.U.! 
 
Pau realment a pasat una temporada pesada vàries crisis fortes de dolors repòs 
absolut, règim sever, mal humor... però ja es perfila, més ben dit crec que no es vol 
operar. Jo com vareig dirte, no vull forçar res, ni opinar, ja veurem. 
 
Jo també tinc lo meu a contar. Fa ja dos mesos al Carrer Córcega tocan a casa, vareig 
caurer i em vareig fer un esguinç al peu que ha resultat ptixor (vull dir llarc) que si 
l’aves trencat, m’han fet una teràpia i sembla ja que està arreglat però encara porto 
sabates planes i me’n resento un xic. 
 
Bé = Vindreu al Juny? No se res dels vostres projectes. Ja suposo que els dos esteu 
enfeinats. 
 
Que potser tens aviat l’any sabàtic i penseu venir llavors? Escriume a Princesa els 
teus projectes. Juliol i Agost són dolents per a mi. Les coses teves com estan? Tinc 
ganes de saber de tu. 
 
Donali a Priscilla de la meva part una forta abraçada i per a tu tota l’estimació de la 
teva germana que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
 
He fet aquesta carta aprofitant que estic sola i tranquila. Trencala, sempre tinc temor 
de que R. podés enviarla a casa, i quin cacao. Millor sempre no guardar cartes. 
 
 
 
 
 
Oblidaba dirte que el dia 22 de Gener 1974 vareig enviarte torrons (una capsa). Els 
has rebut? Dismo doncs tinc el resguard del envio per reclamar-ho. També per via 
diplomàtica. 
 
Més abraçades 
 
[Signatura] 


