
Barcelona Dilluns 26 de gener 1976 
 
 
Volgut germà: Disapte passat 21 vareig rebrer una carta de Rev. Occident amb data 
15 de Gener i dintre un xec per valor de 200.000 pts corresponent als mesos, Sept-
Oct-Nov-Dec de 1975. 
 
Gràcies pels nos de telèfon de Madrid, jo ja els tenia doncs els hi vareig telefonar dies 
vegades per aclarir les coses per a tu; no pas per pressa meva de cobrar. També en la 
carta anterior a aquesta et dono amb detall els contes, que suposo estaràs d’acord, 
doncs estan reflexats a la meva llibreta, i que et reflexo a continuació. 
 
 Vareig deixarte el 5 de Juliol 1975   740.000 pts 
 El primer retorn va ser de    360.000  “ 
 Al firmar el contracte amb ells i 
 el segon retorn (ara el 21-1-76)   200.000  “ 
 corresponent al mesos Sept-Oct-Nov-Dec  
 de 1975 
 
     740.000  deixades 
   -560.000 retornades  

    
    180.000 pts que manquen per liquidar tu a mi. 
 
 Estàs d’acord? 
 
Estic tramitan la recuperació de les 7.000 pts enviades el 5 de Decembre 1975 a 
González Muela. 
 
En lo que em contes de Priscilla; que no va deixarte durant els crítics dies que vares 
passar veig que no m’he pas equivocat. Com veuràs ja et deia en la meva anterior 
carta el concepte que tinc d’ella. Val molt. Quina llàstima que no avesis decidit més 
aviat el teu problema. En fi tot es fa massa tard, en aquest complicat món. 
 
Per aquí tot va fent; vagues, vagues, vagues; aument de tot; llum, gas, aigua, taxis, 
autobús, metro etc etc.; jo però estic optimista. Si aquest govern aguanta la tempestat, 
està estan les coses guañades. 
 
Bé si baixa el pasatge del Concorde, ja no estarem tan lluny. 
 
Sobre tot no pateixis per retornarme els diners, i repeteixo lo mateix si t’en fan falta, 
ben sincerament. 
 
Fa un fred poc acustumat. Als matins 0 graus a les tardes 4 graus intentant nevar això 
a Barcelona és molt rar. 
 
Avui m’ha telefonat de Madrid Rev. Occ. que m’enviaven un rebut perquè els hi firmés 
dels diners rebuts (jo ja els havia fet una carta) i he aprofitat de dirlos que procuresin 
estar al corrent dels pagos, doncs estaves disgustat. Sobre tot no et disgustis, que veig 
estan molt ben disposats a complir d’aquí en endevant. L’altra dia vareig conèixer (per 
televisió) al Sr Ortega amb una interviu, referent a un diari que pronte sortiria 
anomenat PAIS, del que es veu que ell és el “factotum”. Ara comprenc perquè no és 
mai al seu despaix i van de “bòlit”. 
 



Encare (ja se que no gaire temps) encare que només siguin dues ratlles, sime sovint 
com segueix el teu “parte” mèdic. 
 
M’alegra la buida d’aigua de casa Priscilla.  
 
Amb abraçades per a ella molt especials, rep també de la teva germana que NO 
t’estima 
 
[Signatura] 
 
 


