
Barcelona 3 Febrer 1978 
 
Volgut germà: Va alegrarme sentirte per telèfon. Suposo que va afectarte la mort del 
teu amic, tan jove encara. Vareig rebrer les lamparetes que va enviarme Priscilla (amb 
els seus bons desitjos pe el nou any) com sempre és molt gentil i no oblica res. Jo 
sempre tinc encare feina de papers i més papers, certificats, poders a Notari etc etc., 
crec que no acabaré mai. Tinc moltes ganes de pasar uns dies desconectada de tot, 
per descansar de nervis i preocupacions per, naturalment reempendre les gestions i 
tràmits. Santa Teresa coses que surten sobre la herència. Això si que es pot dir 
“tiempos modernos”.  
 
Fa temps que no se com segueix Jaume, que encare que ho sembli penso en ell i en 
el seu pervindre. Et suposo podent llegir el diari el “Pais” que estàs bastant asebentat 
del nostre país. Jo comenso a trobar les coses lentes i tinc por que per aquest motiu 
les veig més complicades i que no arribin a acabar com desitjem. La economia està 
molt malalta i els homes estan revolts, cuan aurien de estar treballant més, no perdre 
tant de temps en parlar i deixar de fer barbaritats. No se si saps que van cremar 
l’espectacle Scala on aviem anat amb Priscilla i on vareig ballar jo per última vegada. 
Et suposo enterat per els amics de Barcelona de la mort de Guansé. T’envio un retall 
de Vanguardia. Air dia 2 vareig enviarte revistes. Per cert que Cuadernos para el 
diálogo no el trovo tan bé com avans. La Sra Lluch la Recordes? Ha complert 100 
anys. Jo no en voldria viurer tants, doncs em trobo molt sola. Sempre et repetiré, que 
tu tens la gran sort de ser lliure, i tenir al teu costat a Priscilla, que al ser més jove et 
dóna més optimisme i alegria que prou que ho mereixes. 
 
Moltes abraçades per Priscilla i per a tu de la teva germana que té ganes de veuret 
aviat 
 
[Signatura] 
 
 
Molt contenta amb les coses que em contes en la teva carta del 3 de Gener. 
 
Ja m’ocupo del $ 


