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Volgut germà: Aprofito escriuret desde la sala de espera del metge on he anat a 
visitarme (res importnt, una picor al cap que em fa rascar sovint) Pau t’ha contestat ell 
la teva carinyosa carta última a Sta Teresa. Ja se que estàs negre de feina i que si no 
has anat aniràs uns dies fora a un Congrés; però cuan tornis voldria que tinguesis un 
moment per a contestarme a Princesa, lo que m’interesa dels teus asumtes familiars. 
Sobre tot si has puntualitzat ja les coses de Jaume. 
 
Jo la pasada setmana vareig anar a cobrarte 4 articles a La Vanguardia o sigui fins a fi 
de Gener 1971. Veiam si aquests són els teus contes. 20.000 pts cobrades i jo vareig 
quedarmen 6.000 que havia afegit a les 15.000 pts cobrades (avans de entregar al teu 
amic les 21.000 pts que ens digueres avans del pasat Nadal. No se si m’explico bé. 
Com avans de entregar al teu amic les 21.000 pts solament varen pagarme tres 
articles o siguin 15.000 pts vareig afegir-hi 6.000 pts meves, que ara m’he cobrat al 
cobrar els 4 últims articles tal com et dic avans; tens cobrat aixis fins a fi de Gener. Ho 
he ingresat a la teva llibreta del Banc Ibéric de Paseig de Gràcia. També en aquesta 
llibreta vareig ingresarte el mes de Maig passat 1.680 pts que va enviarme Reprocolor 
Llovet, al mes d’Abril EDASA. va enviarme 1.544 pts i al mes de Setembre altra volta 
EDASA 162 pts, o sigui que tot ho he posat al teu conte. 
 
Voldria que em diguesis a Princesa quin programa tens per les vacances d’istiu (si és 
que ho has pensat), doncs jo, si tu venies arreglaria el meu, per estar junts. Com tu 
veus el programa (meravellós) de venir jo, de moment és negre. Pau prou bé però... 
sembla que serà llarga la seva convalescència, doncs es veu que refer la bufeta 
després de remenarla tant és lent, i naturalment no te 40 anys. 
 
Cuidat força, ja suposo que la tranquilitat actual et dona més salud, encare que et falta 
arranjar lo de Jaume, i això encare et deu donar intranquilitat. 
 
Sofia ha canviat de pis viu al carrer de Córcega 303-305 o sigui prop de la Sagrada 
Família. És un àtic gran i de cara al sol; ells diuen ja està bé de preu 8.000 pts, i jo 
estic contenta de que no hagin vulgut venir al pis de sobre nostre. Cada dia crec més 
que cada un s’ha de voltar i relacionar més amb la gent de la seva edad, doncs cuan la 
diferència pasa dels 15 anys no pots entendret casi mai. 
 
Sembla que em toca el torn, rep una forta abraçada de la teva germana que pensa 
molt amb tu. 
 
[Signatura] 
 
 
Veurem si reps aviat aquesta carta, doncs sembla que les vagues correus i aviació 
estan al ordre del dia per tot el món. 
 
 


