
Barcelona 29 Abril 1973. 
 
 
Volgut germà: Suposo que auràs rebut les meves lletres junt amb els horaris i preus 
del pasatge en avió. Contestem aviat lo que decideixis fer, vull dir si et falten més 
dades o vols que ens cuidésim dels bitllets nosaltres. Va semblarme molt bé el teu 
programa, encare que enguany seran menys dies; però bé la cuestió és veurens. Si et 
va bé, els dies que vindràs de Madrid a Barcelona, fins a esperar la arribada de 
Priscilla pots estar a casa amb nosaltres (aixis també podràs ahorrar un xic) i com jo 
actualment tinc una portera que va prou bé no tindré pas cap feina, vull dir que no 
pateixis per donar cap trasbals; ademés tu ets tan adaptable, en fi t’ho diem de tot cor. 
Et dic fins que arribi Priscilla, no pas perquè no la vulgui a ella al contrari, només és 
que crec, que estareu més independents i també fa més ilusió, no creus el mateix? Bé 
ja et se enfeinat solament contesta com un telegrama. Penso també, que serà 
convenient demanar lloc a la Residència aviat, doncs segurament aquest any ja és 
mes coneguda i tenen més gent, i aixis vos podran donar millor habitació, millor fer-ho 
avans de venir tu. 
 
Tu ja saps que Pau és assesor d’un laboratori representant del Pasteur de Paris. Ara li 
han demanat anar a Paris dos dies per arranjar coses, i com jo crec necesari (doncs si 
ven més, millor per nosaltres) dijous vinent dia 3 Maig S.D.V l’acompañaré (per el 
règim del menjar animarlo etc) a Paris on serem 3 dies. Espero que tot anirà bé. Una 
abraçada avançada per Priscilla, que disli tinc moltes ganes de veurela, i per a tu 
moltíssim de la teva germana que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
Aquí fa dos dies que fa un temps d’istiu. Espero noticies 
 
 


