
Barcelona 8 - Juny 1985 
 

Volgut germà: Per fi t’escric amb un retràs imperdonable, però com al cap de pocs dies 
de arribar a Barcelona i posarme a to, va succeir la bomba del teu premi, tot es va 
giravoltar. Va ferme molta ilusió que l’optinguesis, tel mereixes, però pensa que vas 
derrotar a tots, els que es presentaben. En fi un èxit. L’endemà tots els diaris, totes les 
emisores de ràdios i els tres canals de Televisió varen parlar llargament de tu. Cuan va 
telefonarme el President de la Fundació Príncep de Astúries que resulta que és un Sr 
molt amable i em va fer moltes alabances de tu, però molt ben expresat, que va arribar 
a emocionarme cosa que ara ja no em pasa mai. 
 
A casa no va parar mai el telèfon els diaris demanant la teva adressa i telèfon; que 
vareig decidir dinar sentada a la butaca per no aixecarme cada moment. 
 
Vareig averiguar; perquè estaba intrigada que em cridesin a mi: que telefonaven a la 
Editorial del teu Diccionari i ells donaven el meu nº dien que jo els atendria. 
 
Encare air desde Asturies varen tornar a demanarme el telèfon (va dirme que era per 
parlar del teu parlament). 
 
Encare no te dit, com vareig pasar-ho de bé a Villanova amb vosaltres. I t’agraeixo 
moltíssim la paciència i la amabilitat que vares tenir, per paseijarme obsequiarme i 
portarme a comprar totes les tonteries, que per cert, varen tenir molt èxit; els bolígrafs, 
la samarreta amb el gatet, els imants per la nevera, les culleras de cuinar, el Patè, i 
sobre tot estic tant contenta del meu termòmetre de aucells, que com a la casa vostra, 
cada matí el miro. 
 
Al veurer les fotos els nets varen dir. Yaya deu ser molt rics, la casa és molt bonica. 
 
He pensat que cuan aneu (doncs suposo que Pris no s’ho perd) a Asturias venir jo a 
veurer com et donen el premi. Encare que jo no podré estar al Hotel de la 
Reconquista, doncs deu ser caríssim, en buscaré un altre desde Barcelona bó si, però 
no tan súper. No voldria perdrem aquest gust que tinc de veuret rebrer aquest Nobel 
Español. 
 
Ja em tindràs al corrent del vostre viatge, que crec serà a últims de Setembre primers 
de Octubre. Tel entregarà el mateix Príncep de Astúries. 
 
Ja m’escriuràs cuan fesiu les vacances i a ont aneu. 
 
El meu agraïment i afecte per a Priscilla. 
 
Per a tu una gran abrassada de la teva germana, cuidat força 
 
[Signatura] 
 
 
El Museo que et vareig dir que era fantàstic es diu: 
 
Milesgarden a Estocolm 
 
Totes les escultures que es troben en aquest jardins són de (Carl Milles) Maravellós 
portat un sac de rollos 
 
T’enviaré el nostre itinerari, doncs la Marina té un album de fotos. 


