
 
Barcelona 24 Març 1979 

 
Volgut germà: Com veuràs m’han retornat la meva carta enviada a Rabat. En aquesta 
ademés dels contes que t’explico, també he cobrat ja lo que et devien de Ed. 
EDHASA. Són 14.773 pts segons factura. 
 
Va ser tanta la sorpresa de sentirte per telèfon que no vareig felicitarte per el teu Sant 
que era l’endemà. Vareig estar molt contenta de sentirte. 
 
Jo crec que et probarà molt venir el mes de Juny doncs no fa tanta calor, podràs 
descansar i al mateix temps, veurer com van les teves edicions a Madrid i a Barcelona. 
 
Sembla, sembla, que per fi està a punt de vendres la famosa casa del carrer de San 
Pere 16. Jo calculo que ens tocarà, pagats els gastos (que són bastants doncs ha 
[aurat?] motls anys per poderse vendre) ja t’explicaré els obstacles) unes 800.000 pts 
que partides entre tu i jo tocaran a 400.000 per cada un. Ojalá sigui aixis i s’acabi 
d’una vegada, perquè m’ha tocat fer un munt de viatges per gestions etc. 
 
No t’he enviat cap Cambio 16 doncs ha baixat molt de tó, si millora ja ho faré. Suposo 
que si llegeixes Destino també auràs vist que no val gaire actualment. 
 
Segons els meus contes jo he rebut= 
 
Pts,       619,50  de Siglo XXI el 28-9-78 
 37.000      de Aliança Ed. de Madrid el 19-2-79 

90.000      de Ed. Planeta el 12-2-79 
14.773       “   EDHSA el 10-3-79 

    142.392,50 pts 
 
O sigui que restades de les 315.836 pts solament resten 142.592 pts per liquidar el 
total. Et surten igual a tu els contes? 
 
Com està Filadelfia? La suposo atabalada i “tipa” de abogats. 
 
El proper dia 3 de Abril tornem a tenir votacions per les Municipals. Sempre tenim els 
carrers empaperats que és un gust. 
 
Els articles que escriu Porcel a la “Vanguardia” cada dia m’agraden més. 
 
 
 
 


