
Barcelona 28-1-81 
 

Volgut germà: Air nit va alegrame molt la noticia, de que tot estes arreglat. Jo crec que 
tot anirà molt bé (com sempre) entre els dos, i que a Priscilla li ferà molta ilusió (i que 
t’estima molt està més que comprobat) poder ser oficialment la Sra Ferrater Mora. 
 
També em faria ilusió venir aquests dies, però crec que encare tinc de reposar el meu 
peu una mica més per empendre tant llarc viatge. Si com dius potser vindreu el 
Setembre proper, si que voldria, per si de-cas venir uns dies per la primavera, estar 
amb vosaltres. 
 
El meu peu realment va bé, però ha estat una cosa tan greu, que costa de normalitzar 
del tot; sobre tot el petit problema que queda és el de la circulació en aquesta cama.  
 
Com et deia per telèfon no he arreglat els contes teus i meus, fins fa pocs dies. Tenia 
entregues de la venta de pisos del carrer San Pere per posarte al teu conte del Banc 
Ind. de Cataluña. Ja està tot en ordre. T’envio un petit croquis perquè sàpigues lo que 
hi tens actualment. 
 
Contes a partir de la última liquidació amb Josep Mª feta el 18-11-79 
 
Ingrés de        877 pts el 12 del 79. Ed. Aguilar S.A. Madrid 
    “       “    15.000   “    “  12 del 79  el Pais 
    “       “    42.500   “    “    4 del 80  Ed. 62 S/A 
    “       “    55.876   “    “    7 del 5-80  Alianza Ed. S/A 
    “       “  197.065   “    “    5 del 80         “          “     “ 
    “       “    80.297   “    “   el 6-80   Carrer San Pere 16 
    “       “  147.000   “    “   el 6-80       “         “       “    16 
Ingrés de    8.000 pts  el  1-del 81 de El Pais 
   “        “  112.506  “    el   1 del 81  “   Carrer San Pere 16 
 
més interesos tens actualment avui 30-1-81 a la teva llibreta del B.I. de Cat. 
686.386,22 pesetes 
 
Vull tirar ara mateix la carta munt de abraçades de la teva germana que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
 


