
Barcelona 5 Abril 1978 
 
Volgut germà: Devies sentir en el teu apareill receptor Josep Mª Josep Mª.  Jo el 
veurer que em contestaba l’apareill vareig tallar tot seguit, per no perdre minuts. Vareig 
tenir el gust de sentir també a Priscilla, a qui cada dia estimo més per lo que et cuida i 
demostra a l’hora de la veritat lo que t’estima. 
 
He rebut l’endemà de telefonarme tu explicanme que t’avien operat la teva carta del 1 
de Març. I el dia 3 d’Abril la del dia 17 de Març. Bé no se si he comprès prou bé: Jo 
entenc que tenies una pedra grossa a la vesícula biliar. Que l’han extirpat i un tumor 
ala veixiga urinària. Doncs mira estaba tan atabalada i es troba tan lluny Amèrica, que 
em feia un “lio” per aclarar les tevas claras cartas. 
 
Disapte passat dia 1 vareig sopar amb el Dr [...il·legible] molt amic i que va cuidar a 
Pau llavors que va tenir la hèrnia extranguiada i va operarlo. Li vareig consultar lo teu i 
va dirme que sen el tumor tan recent i extirpat ràpidament, no tenen ramificacions i és 
molt difícil que es reprodueixin. Lo mateix que et diu a tu l’uròleg de Filadelfia. Ara cal 
que et cuidis força per referte ben pronte. 
 
Jo tinc moltes ganes de veuret. M’agradaria que em comuniquesis els vostres plans, 
doncs com vareig dirte per telèfon si tardeu a vindre, vindria avans jo. Jo no necesito 
que em porteu als llocs, solament és per estar amb vosaltres dons solament el 
paisatge és ja una distracció. Suposo que vols que continuï canviant $. Si vinc o veniu 
avans vosaltres en tindràs uns cuants. 
 
Dec dirte que si necesites diners els meus són teus, i ho dic ben sincerament, no 
estiguis de demanarne si els necesites, o bé has tingut de demanarne vull 
emmanllevarne. Vareig estar contenta de que rebesis tan ràpit el certificat de 
neixament. No deixis de demanarme lo que necesitis, i sobre tot no em donis les 
gràcies. 
 
Disapte passat vàrem donar un sopar per inaugurar el nou pis on estic, als amics que 
vaig al Liceu. Doncs em venen a buscar i em tornen a casa amb cotxe; tot sovint 
m’inviten a sopar, i és clar jo esperaba un motiu per obsequiarlos. 
 
De moment s’em feia un munt doncs érem 12 i la casa com sabeu és petita; però 
vareig arranjareu molt bé, i el final va ser molt perfecte. Vareig ferme portar de una csa 
especialitzada el menjar, també un camarer (jo per cert perfecte) i els vins i el coctel 
vareig posar-ho jo. 
 
Avui mateix t’envio un paquet de Revistes. Solament he comprat una de Cuadernos 
para el diálogo; doncs em sembla que es pasa un six a les coses sexuals i ha perdut. 
Ja diràs el teu parer. En canvi hi han números de Cambio 16 molt clars i que 
t’expliquen les coses prou clares. “Hola” és per Priscilla amb els reportatges del 
casament de la Duquesa d’Alba amb un intelectual. Ja lleigiràs alguna cosa sobre el 
nou Duque a Cambio 16. 
 
Finances: Si vols et puc posar 500.000 pts de les del Industrial de Cataluña al Banc de 
Crèdit corporatiu, fundat per els Metges de Cataluña i Balears. Resulta que la casa del 
metge tenia tans i tants diners que han tingut de formar un banc. Jo hi tinc ja diners 
que em donen el 10% descontant el 15 que es queda l’Estat. Si et sembla bé, aixis no 
perdries tant. Creume que encare no m’ha sortit llogater a Sta Teresa, el temps no és 
propici a moure la gent i fer noves empreses. He pensat vendrela, i comprar 3 pisos 
nous i llogarlos que sempre em donaran més renta i els inverteixo més més que els 
diners al tan per %. 



Fortes abraçades per als dos de la vostra germana 
 
[Signatura] 
 


