
Barcelona 20-2-81 
 

Volgut germà: Estic disgustada de que no avesis rebut la carta, que em referia per 
telèfon, doncs en ella anaven els teus contes molt ben detallats; les entrades de les 
editorials i les entrades de les ventes del carrer San Pere i lo que actualment tens a la 
teva llibreta del B.I. de C. que són 686.368,22 pts. 
 
Fa tres dies he rebut una carta de Aliança ed. S/A de Madrid, en la que comuniquen 
que han ingresat a la dita llibreta 112.234,86 pts en concepte de pago de diferència de 
canvis a favor teu per drets de autor dels tres primers trimestres de 1980. 
 
Ara vinc del Banc perquè posesin la teva llibreta al dia i resulta que no estava dit 
ingrés i al repasar-ho jo m’adono que han equivocat el nº de la llibreta i han posat el nº 
502.01760/46 i el teu és 512.0176/46 He telefonat en arribar a casa per dirlos la 
equivocació i molt amables em diuen que ho arreglaran tot seguit. Et tindré al corrent 
en cuan arribi aquesta cuantitat que junt amb lo que hi tens segons els meus càlculs 
faran la suma de 798.603,08 pts 
 
També dintre la carta anaven unes lletres per a Priscilla de felicitació i de la alegria que 
tenia jo, de saber que també es diria Ferrater Mora. 
 
Jo encare penso que la rebreu doncs el correo va a tot el món tant malament com la 
política, perquè jo he rebut la carta de A.Ed. en 6 dies de retard solament desde 
Madrid 
 
T’agraí molt la telefonada per la alegria que vares donarme al saber que estaba, “Tot 
dat i beneït” com diuen els Barcelonins. Com em dius que ja portes coses del teu 
apartament a Villanova, disme ont tinc de enviar les cartas i ont tinc de telefonar (i a 
quines hores). Espero si tinguesis “un ratet” cosa segurament difícil contestarme, i si 
pots explicarme una mica com va anar tot perquè realment estic encuriosida. I Jaume? 
Què en va comentar? 
 
Per a Priscilla i tu moltes felicitats abraçades des de la vostra germana 
 
[Signatura] 
 
 


