
San Carles 18 – Agost 1977 
 
Volgut germà: Estic a San Carles desde el dia 5 d’aquest mes. El passat dia 16 vareig 
anar dos dies a Barcelona, doncs tenia que vuerer el meu abogat per coses del 
testament de Pau que encare cueteigen. Trobo la teva carta del 26 Juliol i per lo que 
lleigeixo veig, que has deixat de rebrer una carta meva feta tot seguit de la teva 
entrevista a la Televisió, on t’explicaba, que vareig verurer la teva entrevista, i que 
cuasi no puc, doncs els meus amics i coneguts varen bombardejarme per telèfon 
dienme: Posa la tele, posa la teva, tant que per fi vareig deixar de contestar, doncs 
auria perdut jo la visió de l’entrevista. Com ja et deia va resultar molt bé, i per els 
comentaris se que va agradar molt. Realment va quedar molt bé. Ademés vares tenir 
la sort de que es va projectar l’endemà de les eleccions, i tot-hom tenia el televisor 
enchufat, cosa que per aquest motiu varen enterarsen moltisimes més persones. En 
aquesta carta que no et deu aver arribat t’explicaba moltes coses i comentaris del meu 
viatge a la Índia i coses i comentaris de les eleccions. 
 
Ara contestant a la teva del 26-7-77 et diré, que estic contenta de la teva salud, de que 
per fi arriba l’acabament del teu diccionari i el de Priscilla. Trobo molt bé i necesari per 
als dos que feu uns dies de vacances, doncs fora de casa i del ambient de sempre és 
cuan es fan les verdaderes vacances. He pensat que potser tenim de aver comprat el 
pis de enfront del meu entre els dos. Auria potser aver sigut una bona inversió, juntar 
dos habitacions més al meu pis, per ferlo més gran, i l’altre llogarlo a temporades. En fi 
si vinc ja en parlarem. 
 
Jo tinc ganes de venir, a vegades penso que no, però guar massa no ho crec 
convenient, però ademés he cobrat uns atrasos de Pau de l’Ajuntament (64.000 pts) i 
amb uns més ja en tinc suficient. L’avió s’ha aumentat també no se si un 15% o un 
20%, d’això no cal parlarne tot puja tot puja. Tinc fet tot el trasllat al nou pis, però 
encare no hi he dormit cap dia. Al arribar a Barcelona del 5 al 6 de Setembre penso 
anar directament de San Carles al carrer de Provença 229,3er 1ª. Serà lo millor doncs 
com pots compendre em costa canviar, no deixen de ser una estada de 34 anys, 
suposo que em comprens. Estic en tractes per llogar el pis de Sta Teresa. He demanat 
40.000 pts mensuals i no s’han pas sorprès. Un pis sense habitar-lo pert molt. I vendre 
la casa actualment seria un disbarat. Vull arreglar bé i modern el bany de Provença. 
No oblido els teus dòlars. De moment a S.C. és difícil. Solament venen francesos i 
alemanys. Estic a S.C. bastants dies, perquè el bany i l’exercici dins aquesta aigua tant 
tèbia em van molt bé i ademés és necesari la meva presència també és convenient, 
perquè sempre hi han petites coses per solucionar. 
 
Dona a Priscilla molts recorts afectuosos per ella. Com estan els seus asumptes de la 
herència? Suposo que no els han pas acabat. Veritat! 
 
Rep tota l’estimació de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
T’he enviat dos paquets de revistes. Cuan o rebis dis-ho. Ara penso, que si per la feina 
o per el que sigui no és massa convenient que vingui, dis-ho ben francament. Seria un 
altre vegada. 


