
31 de mar? de 1982 

Uolguda germana: 

He rebut les te ves dues cartes de l'll i del 23 de man?. Gra
d e s peí que em dius sobre 1'entrevista per radio. Em varen agafar 
una mica de sorpresa, telefonant-me a una hora inesperada, 
perú vaig procurar sortir-ne com v a i g poder. Agraeixo a 1-Antonia 
que t'hagués:. réíia, sempre tan amatent- Gráciies també pels Ltrfrs) 
retalls deis diarisj TÍ nof AV <*'.•» anicr-o* 

Ja et vaig dir en la meva darrera carta que vindrem cap al 
mes de malg, primer a Oviedo. Ja et comunicaré dades mes 
exactes quan las s|iPÍfl.3*f P E r a viatges i altres despeses 
necessitaré de mament, unes 200.ODD pessetes. Qué he de fer 
per a treure-les? 0 pots treure'n tu una part per a quan 
arribem a Madrid, en viatge cap a Dviedo, i jo treuré la resta?. 
Ja m'ho dirás. Tinc noticia que "El País" va depositar 
10.DQG pessetes al meu compte, i que Planeta (a Playboy) -varen 
dipnsitar dues quanlitats : 15.000 i Í+0.000. Prefereixo gastar 
lea pessetes al pai's, perqué d'aquesta manera estalvio els 
dólars. fl mes a mea, la pesseta aquests tempe va una mica de 
cap per avall. 

Respecte al teu viatge aquí, ara és una mica tard, considerant 
la nostra próxima visita, pero espero que després puguls passar 
un temps • No et preocupi 's de "destnrbar-nos", cnm dius: jo, 
per example, ja na dono claasea, de manera que tinc el temps 
molt mes lliure. Ja en parlarem. 

Els de la televisió catalana ara diuen que passaran els 
dies 19, 2D i 21 d ' abril. Ja no n'estic massa segur, perqué 
han fallat dues vegades. 

Uaig rebre ja noticies del Baltasar Porcel, paques ñores 
abans de sortir cap a l'Orient. Aquest home viatja que éa un 
gust, sabretot perqué tinc entes que hn té tat pagat. 

Espero que estiguis menys deprimida en aquests momenta . 
I que es resolgui lo de Santa Teresa. Per aquí, cap novetat 
important. Tinc, cam sempre, cases a fer, pero ara tinc 
mes temps que abans. 

Records, abracades de Priscilla i maltes del teu germá, 
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