
Barcelona 13 Febrer 1976 
 
 
Volgut germà: Air 12 – Febrer he enviat per giro postal per correos a la Sra Constanza 
Muela Andrés Torrejon -2- Madrid (7) la cantitat de 8.500 pts (vuit mil cinc centes 
pesetes) que suposo ja deu tenir en el seu poder. Els gastos del envio són 46 pesetes, 
o sigui que li tens de cobrar 8.546 pts. Espero que aquest asumpte estarà aclarit. 
Sobre tot cuan escriguis disme si ha arribat aquest giro a la dita Sra. Les 7.000 pts del 
novembre varen ser enviades per mi a nom de Joaquin González Muela a la mateixa 
adressa de la seva mare. 
 
Aquestes pesetes com tu dius molt bé estan flotan i com per desgràcia no trobo en cap 
lloc el resguard no aclaro res. 
 
Bé, com la culpa és meva, si s’arriben a trobar bé; si no alabat “siga Corpus”, més val 
perdreles que perdre la salud. Aixis és que del giro rebut de R. Occident -1.669 pts he 
posat 1.546 que són les que faltaben per fer un giro de 8.546- i la resta 123 pts les he 
ingresades a la teva llibreta del Banc Ibéric. 
 
Això doncs està saldat. 
 
Vareig rebrer carta de R. Occ. el dia 10 passat i m’anuncient l’envio de 50.000 pts 
corresponents al mes de Gener. També cuan et torni a escriurer et diré si les he 
rebudes. 
 
Si et sembla bé pregunta a la Prof. Eleanor Paucker si va rebrer els torrons, doncs 
estic extrañada de que no em digués res, cuan vosatlres si els vareu rebrer. 
 
A la teva llibreta del B. Ibéric tens actualment 7.920,95 pts 
 
A la teva llibreta de Banca Catalana tens actualment de interesos 37.355,50 pts 
contabilitzades 1,5% que es queda l’Estat actualment. 
 
M’alegra que et sentis millor i sobre tot ja no t’aprimis tan ràpidament. 
 
Aquí fa un fred intens i segueixen les vagues de tota mena; mestres bomberos, 
empleats municipals jo no se pas. Tot-hom es queixa i naturalment als auments, 
segueix la puja de totes les coses cada setmana nous preus. La pasada puja del cafè 
la llet, el telèfon el gas. Bé tindrem un fi... No! La Bolsa està baixisima, cosa que em te 
preocupada doncs com saps tinc bastant en ella. Ara es parla de nous impostos sobre 
la Renta. No se pas qui podrà desenredar aquesta troca. 
 
Al Dr. Trueta l’han operat de un tumor al ventre. De moment bé; però segurament, això 
serà un comensament del seu acabament, i creume que ho sento moltisim. 
 
Com les coses del camp tampoc van massa bé, als llogaters de la finca, desde 
Setembre que em deuen diners, i el próxim Març ja els cau un altra pagament. 
 
Jo vinga medecines. La colestemia m’ha baixat, les altres coses també. O sigui que 
ara entre medicarme per enfortir els ossos i prenc una medecina que varieg pendre 
aquí per el dolor que ha tornat a millorar. Aquí té el nom de Brufen. 
 
Encare no s’han acabat els tràmits del testament. Sofia fa tres setmanes que té una 
fota grippe i com l’ha trobada tan enclenque no acaba mai de referse. 
 



Aquesta carta com veus no és massa obtimista espero que la primavera arregli les 
coses de la salut i del AMBIENTE, en que estem sumergits. 
 
Recorts afectuosos a Priscilla i una forta abraçada per a tu de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 


