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Oblidaba que el mes de Agost pasat també et vareig ingresar 19.582 pts de Aliança 
Editorial 
 
Volgut germà: He cobrat de Aliança Editorial 19.200,50 pts. De Revista de Occident no 
han dit res fins ara. De la Vanguardia, el pasat Octubre vareig cobrarte 45.000 pts i el 
Febrer 20.000 pts. Jo crec doncs que queden a cobrar dos o tres articles; l’últim ha 
sortit el dia 9 del mes actual. Tot està ingresat al teu conte, on actualment tens en 
efectiu 96.971,36 pts. Ja veus com no oblido la teva contabilitat. Jo penso que amb 
aquests diners (i que ja procuraré no tinguis de gastar masa) podràs pasar bé els 
temps a Barcelona. Avui precisament he estat a la Residència Monserrat i m’han dit 
que aixis que sàpiga cuan vens els avisi per reservarte habitació. Com jo no se si 
vindrà tot el temps amb tu Priscilla o menys temps que tu; ho escrius i aixis si vens 
més dies sol podries quedarte aquestos dies a casa i estalviaries la pensió; per cert 
que vareig trobarla amb bona calefacció. Dec dirte que ademes de estar molt contenta 
de tenirte aquí, penso que la distància et deixarà tranquil dels conflictes familiars i 
milloraràs dels nervis i del esperit. Recorda que a casa tens màquina de escriure i un 
despaix per a tu sol. Lo de Jaume realment és molt seriós. Jo t’aconsellaria que no li 
paguis res i menys aquests deutes de millonari, com això te de rebentar un dia a un 
altre, doncs com més aviat millor; ara és un bon moment per posarte fort doncs con tu 
marcharàs ells tindran de arreglar-ho i de teves a meves que diuen els catalans la 
cosa canvia. Penso que Renée deu estar furiosa contra mi, perquè vens a pasar un 
temps prop de nosaltres i a lo millor, creu que soc culpable de tot. 
 
Has rebut carta del Sr Casa[miglia?]? 
 
Escriu els teus plans per saberlos i arreglar-ho tot. M’agradaria que durant la teva 
estada Pau tingués de estar uns dies fora i m’ho pasaria “bomba”. Bé, ja miraré de 
arranjar-ho. 
 
Aixis que sàpigues cuan vindràs escriu tot seguit. No crec que calgui dirte res més sinó 
fins aviat, i esperan noves teves, rep una forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
Molts recorts a Priscilla. Espero que ella sabrà més español que jo ingles, per poder 
cherrar un chic i anar de botigues. 
 
Oblidava que vareig retirarte [4.000?] pts del conte [...il·legible] a València més el regal 
dels nens de Sofia 2.000 pts 


