
Barcelona 16 Abril 1978 
 
Volgut germà: Avui fa exactament una setmana, que vareig enviarte una carta i un 
paquet de Revistes. Aquesta setmana, no s’ha rebut cap revista llibre etc, excepte els 
diaris doncs tocaba el torn (de fer vaga) en aquest sector. Tot-hom té la seva vaga és 
l’última moda actual. Jo crec que deu ser després de casi mitx segle de callar tot-hom 
està entusiasmat de poder-ho fer, però no veuen que això vol dir moltes hores 
perdudes. En fi com almenys a Cataluña tot és pacífic ja es deuran esbravar aviat. 
 
Viatge: L’endemà de la teva telefonada vareig anar a Iberia. Per el dia 5 no tenien 
bitllet (després de telefonar) llavors vareig agafarlo per el dia 6 de Juny (naturalment), 
de N.Y. (Kenedy) a Madrid i retorn a N.Y. va costarme 54.079 pts els dos bitllets 
(mínim 7 dies màxim 60 dies). 
 
S’hen diu Tarifa Apeix. Varen dirme que necesitaven saber el dia que retornaveu. Per 
la tarda varen posar un telex a Philadelphia i l’enseu demà varen telefonarme ells a 
casa dien que tenieu bitllet per el dia 5 Juny (jo suposo que l’agència de Philadelphia 
us el tenia ja reservat) llavors al dirlos que retornaveu a N.Y. desde Amsterdam varen 
ferme pagar un xic més 2.300 pts de suplement (entradas aeroport Holandès etc) o 
sigui en total 56.379 pts. Està tot arreglat ja vos telefonaran que aneu a buscar el bitllet 
que vareig donar el nº de telèfon i l’adressa de Josep Mª 
 
Salud Com estàs? Cuidad força, per telèfon tenies una veu jovial, que això vol dir que 
millores molt ràpidament, però no facis massa el valent, doncs tota malaltia té de tenir 
la seva recuperació normal i en l’època moderna no es cuida massa la convalescència. 
Vida moderada en tots sentits. Si no pots treballar tant no facis mases esforços, tot 
anirà aixis molt bé S.D.V. 
 
Ara donen permís per canviar de cada passaport 100.000 pts aixis com avans eren 
50.000. Jo t’he canviat 50.000 pts del meu passaport antic, doncs el 20 d’aquest mes 
em caducaba i m’he apresat a fer-ho amb motiu de la nova ordre. Si vols endurten $ al 
venir, puc tenir més passaports per canviar. Aquestes últimes 50.000 m’han donat 
615$. I les he tret de pesetes dels interesos de la teva llibreta del Banc Industrial de 
Cataluña. 
 
A mi realment em faria ilusió venir amb vosaltres de viatge, doncs recordo amb plaer la 
excursió a Itàlia. Ara bé disme ben sincerament. Si puc ser un estorp; doncs potser a 
vosaltres vos fa més ilusió anar sols. Sigam ben sincer i dismeu; jo com pots 
imaginarte no tinc pas de trobar-ho malament ni disgustarme. Si creus que puc venir 
escriume l’itinerari, i sobre tot saber el dia que vosaltres agafareu l’avió i desde on, per 
jo demanar un pasatge cap a Barcelona i llavors desde Barcelona i també per Iberia 
puc pagarlo en anticipat i concretar el vol, doncs ara comensa estar bastant ple de 
reserves per tots indrets. A mi l’itinerari mes igual, lo que fesiu ho trobaré molt bé, 
doncs ademés en sabeu molt, i el viatge crec que deurà ser atractiu. 
 
Escriume lo que et demano aviat. Estic molt ilusionada per veureus i crec que també 
us agradarà el nou barri. Ara mateix, la Rbla de Cataluña i el meu carrer al brotar els 
arbres fa molt bonic. 
 
Si fas un règim especial m’ho dius també. 
 
Amb tot l’afecte per a Priscilla, rep un gran abraçada de la teva germana que molt 
t’estima 
 
[Signatura] 


