
 
Barcelona 22 Gener 1979. 

 
Volgut germà: T’ha arribat ja una carta meva de poc avans de telefonarte el Sr Borrás 
de Planeta? Bé ja e que ell va telefonarte. Avui mateix he anat a recollir un taló. Però 
com veuràs en el comprobant que t’envio, et descontent 5.000 pts. jo he preguntat 
perquè i m’han dit que desde primer de Gener actual és un ordre per a tot-hom i que el 
no fer-ho està penalitzat. Els nostres governants, de moment, només han sabut fer que 
fer pagar impostos per tot, no pots bellugar una peseta sense pagarne contribució. Tot 
lo nostre vull dir el nou estat o gobernants, això si que estan arreglant ràpidament, en 
canvi la economia es derrumba. La Bolsa ha arribat per sota de la par. O sigui que una 
de les compañies (aixis tota la Bolsa) que tinc (per dirte lo ruinós) que fa 2 anys es 
cotitzaban a 2.500 pts acció ara es cotitza a 275 pts acció. La Compañia de Aguas de 
Barcelona ha deixat de donar dividendo i aixis un munt de coses, quiebras de 
Industrias un sens fi. Cada dia hi han noves vagues. Ja fa 5 dies que tenim la desl 
escombriaires. Els carrers estan plens de boses. Els de Seat fan vaga pasejanse en 
cotxe i desballestant la circulació. Els governants callats per no perdre vots en les 
eleccions del proper Març, en fi que cada dia està més embolicat. Jo penso que ens 
anem afonsant. He pagat el dentista i tal com vareig dirte no em deus res. Perquè 
vegis lo barata que va costarme la gasolina et diré que solament ha costat 3.500 pts. 
Conte tancat sense parlarne més. He anat extrenenme en la carta, però l’interès era al 
ferla que la rebesis tot seguit de tenir jo els diners. Cuidat i animat força. Ja escriuràs 
lo del viatge perquè em faria ilusió que el fesiu. 
 
Disli a Priscilla que les cremes que vareig comprarme són molt bones i que la recordo 
molt. 
 
Rep una ben forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
 


