
Barcelona -27- Abril 1982 
 

Volgut germà: He rebut la teva carta del 31 de Març. Espero que cuan sàpigues cuan 
vindreu m’ho comuniquis tot seguit. 
 
He anat al B. Ind. de Cataluña. Tens en total a la teva llibreta 784.575,98 pesetes 
incluides les que varen sobrar de les 65.000 pts que vares deixarme per pagar vestit 
Priscilla llibres, correos etc. (Tot ho trobaràs contabilitzat) més 10.000 pts ingresades 
el 30-3-82 per Promotoras de Información S.A. “Prisa” més un altra el 6-4-82 (que no 
se de on procedeix) de 16.063 pts. Com veuràs no apareixen les 15.000 i 40.000 pts 
de que tu em parles de Planeta. 
 
Disme a ont vols que t’enviï diners a Madrid per trobarne al arribar per fer el viatge a 
Oviedo: quina cuantitat, doncs jo mentres, buscaré la manera més econòmica d’enviar-
ho perquè, la última vegada com va ser amb tanta premura va costarme. Enviar 
50.000 pts 600 pts de gastos). 
 
Crec millor com tu dius que enviï la cuantitat a Madrid per cuan arribeu i cuan siguis a 
Barcelona treureles tu mateix les que et faltin. Jo sugereixo això, però tu disme com et 
sembla millor. Jo si vols puc avansarte les 200.000 pts. 
 
Com tu saps, jo sempre estic en deute amb el Sr Amer de la Banca Jover, per coses 
que em gestiona m’aconsella. Per valor de 2.000 pts, si pots comprarme uns tubs de 
pintura al oli (recordes aquella botiga que vàrem anar tu i jo a comprarne per el mateix 
Sr) de la marca Grumbacher, però no necesariament té de ser aquesta marca, si no 
les trobes, pot ser un altra però de bona calitat. T’envio els colors de preferència els 
numerats, i si queden diners de les 2.000 pts destinades, altres fins arribar aquesta 
cantitat. 
 
Suposo que marcharé al altre món sense poder vendre la casa de Sta Teresa. És tan 
difícil com arreglar el nostre món actual. 
 
Vareig estar vigilan la televisió el 19-20-21 d’Abril i res de res. Són uns cantamañanas. 
Aquí el que ho pasa bé és Porcel. Viatja fa alguns articles, surt a la –tele- saludant al 
Rei amb aquella barba tan cuidada de peluqueria. 
 
Pots portarme dos draps de treurer la pols d’aquells que vares parlarme, que van tan 
bé? 
 
Aquí comensa a fer molt bon temps; ja era hora. 
 
Espero veurens aviat i mentres vos envio el meu afecte i una abraçada de la teva 
germana 
 
[Signatura] 
 
 


