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Volgut germà: Per fi estic ja definitivament instalada al carrer Provença. Ha estat 
agotador, recollir tants llibres, embolicarlos molbes etc etc. He passat realment una 
malaltia al deixar els recorts de tants anys. Però ara comenso a estar contenta del 
canvi. Estic més acompañada, sense veurer ningú, doncs és un veïnat molt educat i no 
fa soroll; el “barri” és molt agradable i alegre. La Rambla de Cataluña (com deia el Dr 
Trueta) és dels carrers de Barcelona que conserva l’aire de Barcelona i ara que la 
ciutat ha canviat tant doncs, encare que no sigui N.Y., ja no té aquella pau tan bonica, 
de poder anar tranquilament a tot-hora de la nit sense temor. En fi jo crec que a tot el 
món succeeix lo mateix. No creguis que no va doldrem no venir a B.M. doncs dins i tot 
en una recepta del Dr Figuerola (altra vegada estic alta de colestemia i la presió un xic 
descompensada) em receptava venir a veureus com a remei. Com compendràs, no 
podia deixar les coses al aire. Hi  tantes coses a solventar en un canvi que m’he 
quedat admirada. Permisos, gas, elect., telèfon conductors, junta de veïns etc etc. 
Donar a tot-arreu el nou domicili, Bancs, carnets, en fi una petita bogeria i com, com 
sempre tinc de fer-ho sola, és un xic més pesat. Ara però com et dic avans, cada dia 
estic més contenta tal com estan les coses de aver-ho et. Jo crec que també a Priscilla 
i a tu vos agradarà. He enviat fins are 4 paquets per correu de revistes. Disme cuantes 
en tens rebudes. He ingresat al Banc Ibéric un taló enviat per Siglo XXI desde Madrid 
de pts 699,30 que correspont llibres venuts desde Gener a Juny de 1977. Actualment 
tens al Ibéric 16.764,98. Recorda que vareig retirarne 50.000 pts per a comprarte 
dòlars, retirats del meu passaport. Espero que auràs rebut una carta meva en la que 
ho explicaba. Si t’interesen més dòlars és casi segur que podré tenir dos passaports 
més o siguin 100.000 pts per canviar en $. Ja em contestaràs. En el conte de Banc 
Ind. de Cataluña, tens actualment 33.718,75 pts de interesos. 
 
Aquí estan pujant tots els preus com mai jo avia vist. A una velocitat que no se cuan 
s’aturarà. Com deus saber tenim alguns atentats de vides, a la prensa, però realment 
estic admirada de com s’aguanta tot i com el govern actual (diguin d’ell el que diguin) 
trampeixa la situació i crec que s’en sortirà. Sobre tot la cosa econòmica està molt 
malament i vol per arreglarse sacrificis, que el poble español no se si sabrà fer, perquè 
mentres tant la gent gasta tot el que té, compra es diverteix i gasta tota la gasolina que 
pot. 
 
La diada de l’Estatut ha estat formidable; una gentada immensa, tantes banderas als 
balcons i botigues com no pensaba, i pasamat. Ni un disturbi ni un ferit un ordre del 
que crec que el Govern s’ha marevellat. També crec que de la derrota econòmica en 
té molta culpa, les grans fortunes dels bi-millonaris que en aquesta passada època 
s’han creat i ara fan les seves artimañes per veurer si deturen el nou règim. Veurem 
qui guaña. 
 
He escrit a Javier Muguerza que si vol consultar, com ell va dirme el teu primer 
Diccionari que ja l’he trovat. 
 
Amb recorts ben afectuosos a Priscilla meus, i que li desitjo salut, poca feina i felicitat 
de tot cor; rep moltes abraçades de la teva germana que t’escriu poquet, però pensa 
molt amb tu 
 
[Signatura] 
 
 
Com segueix la salud? Cuidat molt. 


