
 
Avui Diumenge dia 24 de Juliol 1978 

 
Divendres passat dia 22 per la tarda vareig rebrer els certificats de dipòsit amb la còpia 
carta teva del 10-7-78. Air disapte matí (perquè no tenen oficina els bancs el disapte 
tarda, vareig anar tot seguit al Banc I de C. a presentarlo: ho han posat al teu conte de 
estalvi. Què vols que faci. Anar canviant dòlars o bé posar-ho als B. dels Metges que 
donen incluint el desconte del estat el 10,60 a un any fixe, però si ho vols avans pots 
retirar-ho. Ja m’ho diràs. Escriu tot seguit que tinguis el resultat de la biòpsia propera. 
 
Queda clar lo dels teus cobros. Ja he rebut la carta de Ed. 62 anuncianme el 
pagament de les 841 pts. Avui rebo la teva carta original del 10-7-78. Com et pots 
imaginar els dies que telefonaves a S. Carles el telèfon estava solament per asumtes 
de la gran catàstrofe del que com veig estaves enterat. Hi han molts més morts dels 
que diuen: ratllen els 300. Realment va semblar una bomba atòmica. Casualment 
estavem invitats la neta petita Natàlia, i jo a dinar en un xalet que estava a 400 mts 
desde on acababa l’efecte de la gran explosió. Venien gent fugint del incendi com 
alocats. El mar bullia. Eren les dues i mitxa de la tarda; estàvem dinant i es varen obrir 
les portes balcons hi finestres del xalet i arribaba un olor a cremat tremendo. En fi 
vàrem tenir sort de no estar més prop. Jo no estic massa fina. Dedueixo que la malaltia 
de la tia, tenin sempre de estar devant d’ella fent bona cara i alegre, sabent que 
l’estava engañan. La catàstrofe de S.C. es veu que m’han desballestat la presió 
arterial i diu Figuerola Dr que li sembla que el meu rec sanguini del cap està alterat. 
Vareig venir de S.C. avans del dia señalat que pensava, per visitarme. Demà 24 11 
matí surto cap a Grècia amb escala Rumania. Surto ben poc contenta, però a lo millor 
em proba el distreurem. 
 
No he telefonat, doncs el mes que vareig telefonarte no recordo si tres o cuatre 
vegades el telèfon m’ha pujat 13.600 pts. La Telefónica actualment és un escàndol en 
les seves factures, i en canvi de (200.000 anuals) pts que havia anualment del títols 
que hi tinc, aquest any solament m’han donat 3.000 pts. Continuem pasant la maroma 
políticament i naturalment la economia també. 
 
Voldria que Priscilla ja es trobés bé i tu també. Jo estaré de retorn a Barcelona el dia 7 
del proper Agost i penso marchar el següent dia 9 cap a S. Carlos, fins a primers de 
Setembre. Els correus són un escàndol del temps que tarden a repartir-lo. Estic 
contenta de lo que em dius, de que vos va plaurer pasar uns dies a casa, jo també 
vareig sentirme feliç de tenirvos-hi i em va semblar que eren poc dies, doncs la vostra 
compañia és per a mi molt preciada. 
 
Vos enviaré una postal desde Grècia i desde Turquia on també hi pasem 3 dies. El dia 
8 de Agost et telefonaré al teu pis a les 7 de la tarde teva.  
 
Adéu i abraçades per tu i Prisc de la teva germana, 
 
[Signatura] 
 


