
Barcelona 19 – Febrer 1973 
 
 
Volgut germà: Ja feia dies que extrañaba no rebrer noves teves, i per fi rebérem la 
teva carta del dia 6 passat (el 14). 
 
Primer et comunicaré l’estat de contes teus. Com veuràs no oblido de recollir-ho tot per 
a portar-ho a teu conte del Banco Ibéric. 
 
El mes de Gener pasat (dia 10) vareig anar a cobrar a la Vanguardia sis mesos: 
 
Setembre 1972 = 2 articles a 5.000 10.000 pts 
Octubre    1972 = 1 article (aument) a 7.500   7.500   “ 
Novembre 1972 = 1     “       a 7.500   7.500   “ 
 

Cobrat Total  25.000  “ 
 
Cobrat de Revista Occident per giro desde (Desembre 1972) Madrid 2.903 pts 
 
Cobrat de la Vanguardia el dia 13 de Febrer de 1973 
 
Claboración Sarisa o Colpisa
 
Liq: 1er Semestre 1971    900 pts 
       2º   Semestre 1971 2.150   “ 
       1er Semestre 1972 1.050  “ 
 

a Cobrar ([cuentas?])  4.100  “ 
impuestos     307,7 “ 
 
Total a cobrar              3.792,2 “ 

 
 
Articles Vanguardia 1972-73 
 
Desembre 1972 = 1 article   7.500 pts 
Gener        1972 = 1     “       7.500  “ 
 

Total a cobrar  15.000  “ 
 
 
El dia 10 de Gener vareig també anar a veurer el Sr Tebé (per segona vegada). Varen 
liq. per la III edició = un conte de 252 pts i un altre de 1.417,50. Total cobrat... 1.669.70 
 
Vareig preguntar les tirades de les edicions i contestaren (veritat o mentida) 
 
Iª    Edició .... Tirada no recorden Liq amb tu 
IIª      “                “       1.500 exemplars Liq a t 
IIIª     “                “       1.500 exemplars Liq amb mi 
IVª    “                “        2.000 varen dirme que no acostumaven a donar avensos, o sigui 
que segons ells és la que et faltarà liq. 
 



Avui 19-2-73 S’ha rebut un giro desde Madrid pts 2.057 no duia remitent però crec 
deuen respondre segons la teva carta a Revista Occident guardo els talons dels giros 
desde Madrid. 
 
Tens actualment al teu conte 
195.658 pts. Falten però les 9.170 de la Al.Edl. que anuncies. Com veus la Vanguardia 
són 7.500, jo trobo que està força bé. No creus? 
 
Ja tornaré a escriurer com Pau ja t’ha explicat les coses de la salud, i jo la dels contes 
per no demorar més la contesta ho envio ràpidament. 
 
Una forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
Escric a Priscilla. 


