
Diumenge Barcelona 13-2-77 
 
 
Volgut germà: Suposo tindreu ja rebudes una carta per a tu i una per a Priscilla. 
 
Política: Per ara no hem tingut cap més semana tràgica. Lentament, va tot, però jo 
continuo pensan que tot s’arranjarà. No t’envio diaris ni revistes doncs quan les rebries 
ja foren anticuades, els aconteixaments van lents, però al-hora ràpits. 
 
Viatges: M’han escrit que el viatge dels Metges a la Índia serà del 14 de març al 25 de 
Maig. Tu escrius que vindràs a Barcelona avans de les teves conferències (del 15 a 
Madrid) o bé després de les conferències. Si podés ésser a mi m’agradaria avans, per 
poder fer el viatge, doncs qui sap si el proper any podré ferlo. Ara bé tu arreglau com 
et vagi millor. Si veniu després de les conferències no m’inscriuré al viatge. Contestam 
lo més pronte posible. 
 
Economia: Desastrosa per a mi. La Bolsa a baixat del mínim aquest pasat 1976 jo he 
deixat de percebrer 400.000 pts i per això no vull ni dec “ahorrar”. Per això he comprat 
el pis. Està no se si vareig escriurer, on està. T’envio un croquis. No és gran però hi 
cabem els tres. Vos agradarà, jo crec. La casa no la venc, ara no és moment. Però si 
llogaré el meu pis i em donarà la renta que he deixat de percebre a la bolsa. Els meus 
hereus si volen treurer els llogaters ja s’ho faran. En canvi m’han pujat la viudetat 
4.000 pts més al mes. 
 
Si vols tindré de moment dos passaports amics per comprar 100.000 pts en dòlars. 
Que et donaria cuan vinguis. Ara bé disho perquè t’enviaré un imprès per que 
m’autoritzis a retirar les pts del teu conte a Banca Catalana. Jo si em voleu vindré el 
proper Setembre i t’en portaré més. 
 
Tens actualment de intersos a B.C. per calor del milió. 
 
Salud Jo he millorat un xic de la artrosis dels genolls. Com deus saber, vàrem perdrer 
el D. Trueta, un home exemplar en tot. Un gran home. 
 
I la teva salud? Dismen “algo”. 
 
Feina Jo estic molt ocupada. Cosa que ningú s’en fa el càrrec. Encara estic als finals 
del testament. Canvi de noms, pagaments, etc. Disme com està el Diccionari. Jo crec 
que cuan estarà tot llest la teva salud serà perfecta. 
 
Dilluns 14 al matí estaba a punt de acabar la carta cuan arriba el carter portan la teva 
del dia 8 actual. 
 
Contesto la teva. 
 
Estic esverada de la feina que tens. També entenc lo de Priscilla. Resultat. Acabeu 
aquesta feina o sinó no podreu fer cap plan. M’inscriuré al viatge a la Índia que com 
t’escric serà del 14 al 27 de Maig. Tu si vas a Madrid ja ens escriurem avans i 
primarem de veurens o jo vinc o tu vens. Ja decidirem doncs encare que per pocs dies 
no voldria deixar de veuret. Ja diràs cuantes pts vols tenir a Madrid. També aniria bé 
que miris si pots pagar el viatge desde Amèrica i retron a Madrid pesetes. 
 
De interesos tens a Banca Catalana 114.330,50 pts 
i al Banc Ibéric tens   11.450,74 

 Total  125.781,24 pts 



 
Jo penso poder tenir tres passaports per comprar dòlars a 50.000 pts cada un que fan 
un total de 150.000 pts. Cuants dòlars podré comprar? Demà mateix aniré a B.C. 
perquè em donin una autorització perquè em firmis per retirar aquests interesos. Ara 
bé si vols que vengui certificats de Dipòsit teus o sigui part del milió que tens en els 
dits certificats preguntaré que tenim de fer, perquè jo crec que tu els tens en el teu 
poder, o sigui que penso tindràs de enviarmels. Ara envio aquesta carta per comensar 
a pensar que em de fer, demà amb la autorització que em donaran a Banca Catalana 
perquè tu ho 
 
[Signatura] 
 


