
Benasal 25 Agost 1974 
 
Volgut germà: Estem desde el 1er d’Agost al Balneari de Benasal prov. de Castelló; 
està a 850 mts d’altura i això fa que la temperatura és agradable i seca, cosa que a 
Pau li ha sentat sempre bé. Ara però fa uns dies que el seu estòmac torna a donar 
señals de molestar, aixis és que decidirem retornar a casa sense acabar el mes. 
Aquesta última temporada es trobaba sense molèsties i vàrem anar a pasar una 
setmana a Mallorca i vàrem emportarnos a Ingrid la neta gran, i va probarnos molt. 
Vàrem fer el viatge d’anada amb un barco anomenat “el Canguro”, realment cómodo i 
com si no anesis per damunt del mar. La tornada en avió. Això va animarnos i creiem 
que pasariem un bon istiu. Com ho has pasat tu? Ja suposo que treballan de valent, i 
em sembla bé vulguis enllestir la nova edició més ben dit donarli una forta empenta. A 
veure si pots arreglar lo del diccionari amb A.E. que realment val la pena per l’avenir. 
 
Rep una abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
 
Estimat Josep Mª: En primer lloc et felicitem per el teu nou llibre que vares tenir la 
gentilesa d’enviarnos i t’agraïm la teva dedicatòria. 
 
Veig que Mercè ja t’ha explicat com hem anat trampejant l’estiu; crec que li ha provat 
més a n’ella que a mi i amb això ja n’estic prou content. 
 
Et desitjo força salut i que segueixis tenint èxit amb les teves activitats. 
 
T’envia una abraçada ton germà 
 
[Signatura] 
 
 
 
Oblidaba dirte, que Sofia aquest hivern va decidirse acabar la farmàcia, hi ha aprovat 4 
asignatures, o sigui que solament ni queda una, que encare que és “dura” jo crec que 
el proper curs l’acabarà. Realment ha fet un esforç, amb cuatre fills, però ho crec molt 
ben pensat, sobre tot en aquests tems que estem i vindran. 
 
Del món no cal parlarne, suposo que tu saps com van les nostres i nosaltres sabem 
les vostres. A lo millor encara podrem ser-hi a la pau final. 
 
Estic contenta de acabar les vacances això és aburrit aburridíssim, tinc ganes de 
retornar a Barcelona. L’espectacle La Escala a partir de Octubre cambian tots els 
números, o sigui que cuan vingueu podrem tornar-hi. Vareig rebrer una carta de 
Madrid dient que avien rebut oportunament les 15.000 pts 
 
Abraçades  
 
[Signatura] 
 
Tinc la ilusió de trobar carta teva a Princesa 


