
Barcelona 17 Nov. 1974 
 
Estimadíssim germà:  Com esteu? De salut i conflictes. Tinc ganes de saber de tu. 
Com va la feina? Encara és tan intensa? Adelanten els teus projectes? Quin programa 
teniu? Doncs com vares escriurer que a lo millor veníeu per Nadal, voldria saber-ho 
amb temps.  
 
Per aquí, ara bé, ara no tant, o sigui que l’estòmac de Pau de tant en tant señala uns 
dies; llavors d’humor està pitxor... en fi, anem passant. 
 
Jo realment estic fastiguejada, els anys et señalen. He tingut durant tot l’istiu forts 
dolors als genolls (diuen que és atròsis) , ara fa pocs dies han cabat de donarmi vàries 
sesions (22) de radioteràpia, injeccions, supositoris, etc. Diuen que ara em pasarà, és 
clar que he millorat però del tot no a pas marchat, i és pesat sobre tot per a mi, que 
l’estar quieta no és lo meu. 
 
Espero pasar aquset “bache” i remuntar. 
 
Volia escriuret el 30 de Octubre pasat felicitante el teu 62 aniversari. Jo el dia 6 del 
mateix mes vareig cumplirne 65. Quin munt Senyor ja portem a sobre! Moltes felicitats 
encara que sigui en retard. 
 
Bé, prou de conflictes. 
 
T’has asabentat que Benguerel va guañar amb una seva novela el Premi Planeta de 
dos millions de pesetes? Realment és home afortunat. Realment també és un premi 
per refer una economia. Sempre plou a ont hi ha aigua. Fa pocs dies li vareig telefonar 
per felicitarlo i li vareig preguntar si t’ho avia escrit. Va dirme que no, com fent un 
comentari d’home que no era vanitós (ja ja) Esteu refredats? Hem sembla extrany el 
seu silenci amb tu. Estava retratat a la primera pàgina de la Vanguardia, fet un figurí 
de elegància i prestància. Si ho trobo t’ho enviaré, doncs et farà somriurer. Jo crec que 
va prepararse tot el tinglado ell. No creus? Ademés al sopar consabut de l’entrega 
estaven Los Duques de Cádiz. 
 
Què fa Priscilla? Donali abraçades de la meva part i els meus millors desitjos de 
felicitat. Cuidat força és necesari per pasar la tercera edad com està de moda dir 
enlloc de la vellesa. 
 
El pasat mes vareig ingresar al teu conte B. I. 1.488 pts enviades per Revista 
Occidente desde Madrid. 
 
Escriume què fas, el teu programa, com segueix lo de Jaume i de Renée. Ja s’ha 
jubilat? 
 
Munts i munts d’abraçades per a tu de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
Sofia, Arturo i nens bé. Sofia està estudiant la última asignatura que li queda per 
acabar farmàcia. És duríssima, veurem com anirà. Ella te però realment molta voluntat. 


