
Recorda el meu pis és 4º 1ª i tu poses 3º1ª 
 

Barcelona 13 Maig 1978 
 
Volgut germà: El dia 11 passat vareig rebrer la teva llarga carta del 29 d’Abril passat. 
L’he entessa molt bé. Ja teniu habitació a Madrid al Hotel Sanvy Carrer Goya nº3 – 
telèfon 2760800. Habitació tranquila amb dos llits per els dies 6,7,8 i potser fins el dia 
9, doncs vareig dirlos que el dia 9 no ho sabieu segur. També vareig anunciarlos un 
“giro” de 40.000 pts que enviaria per a J. Ferrater (el meu germà) el dia 4 per que el 
trobesis al arribar. Sembla que tot va ser comprès i molt amables. 
 
Tot lo que dius en la carta em sembla molt bé, l’affer diners tenim temps de parlarne, 
sobre tot cuan manca tan poc per veurens. 
 
La tia Lola va ser operada de bufeta biliar el passat dilluns, però sembla que és tard, la 
invasió és molt gran i té 74 anys. Aquestes coses cuan són al comensament sempre 
acaben bé, però lo de ella es veu que fa molt de temps que duraba, sense cap 
sintoma. Realment, sempre em toca fer les coses més dures amb els familiars. He 
tingut de fer gestions per el seu internament al Seguro. Això són bastants tràmits, però 
he tingut sort. Està instalada en una clínica molt bona, en tots sentits metges servei 
moderna. Em posat una enfermera de nit i està molt atesa. Com jo ja portaba una 
setmana vetllanla per les nits, vareig veurer que lo necesari era que jo estès en forma 
de dies, per lo que calgués. Resulta que les seves nevodes es porten molt bé però es 
veu que al ser més joeves no són tan atrevides com jo i em demanen que jo faci les 
gestions. Ara em cal buscarli una residència, doncs no pot estar a casa seva sola, i 
com saps és un 3er pis que els meus genolls no resisteixen. Al saber que està ben 
atesa em donarà tranquilitat. Li dec aquestes coses; cuan per Pau vareig necesitarla 
sempre va ajudarme en lo que ella podia. Estic ilusionada de la vostra vinguda. Espero 
que tot anirà bé i que després de acabats els compromisos Diccionari i March podràs 
pendret les coses amb calma, que ja n’és l’hora. 
 
Abraçades per Priscilla i per a tu de la teva g. 
 
[Signatura] 
 


