
Barcelona 11 - Juny 1974 
 
Volgudissim germà: Vareig rebrer la teva del 12 de Maig pasat o sigui fa un mes; com 
passa el temps. Contesto doncs a les teves preguntes. Tot seguit vareig anar a cobrar 
a la Vanguardia, que tal com tu deies eren 45.000 pts La Editorial que va pagarme les 
17.241,10 pesetes era Aliança Editorial de Barcelona, o sigui que de Esti-Arte de 
Madrid no han enviat res fins ara. Air vareig rebrer el teu llibre “Cine sin filosofías” amb 
una bonica dedicatòria. Gràcies. Aquesta nit l’he llegit, però... naturalment sóc mal 
jutge per les teves coses, doncs les trobo totes bé. El llibre que parles que enviaran de 
l’Aliança no s’ha rebut encara. També vaig reclamar els torrons, doncs doncs valia la 
pena no perdren ja que l’import era de 600 pts. Sort que guardava el resguard. 
Digueren que tardaria però que ho recuperaria. Varen comentar que es sorprenien 
doncs les falles sempre eren els envios a Amèrica del Sur en canvi a E.U. no pasava 
mail. 
 
Saldo actual de la teva llibreta del Banc Ibéric 
 
            276.321,38 pesetes 
        +    45.000            “      cobrades Vanguardi 
 
Total    321.321,38  
 
Endevino que en lo de Jaume no es veu mai claror, sempre si fa o no fa segueix igual. 
Jo em feia la ilusió que amb el temps s’arranjaria, però no hi veig llum en aquesta 
foscor, Alabat sia, tots tenim de tenir una creu, és ben cert. I Renée és jubila? Tinc por 
que econòmicament sigui al avenir una “carga” econòmicament pesada. Jo crec que al 
tenir al costat Priscilla, que és optimista (m’ho sembla) i sensata és bo per a tu. No 
deixo de pensar que ella t’ajuda a portar la creu. 



Pau segueix igual, no pasen els dolors definitivament. Diu que no es vol operar fins a 
primers de l’any proper doncs, fins el Decembre, no farà dos anys que va arreglarse 
legalment la nostra situació, i avans dels dos anys, jo no podria cobrar viudetat, serà 
això i un xic de por, que comprenc molt bé. Veurem. El més pesat, és que està 
pesimista, de mal humor, etc, cosa naturalment poc agradable per estar sempre prop i 
no poder fer de tant en tant una escapadeta al cine fer una excursió... bé veurem si ve 
un temps en que tot es millori. 
 
Ja estaba extrañada que no em diguésis el vostre plan per aquest istiu i cuan 
pensàveu venir. Em sap greu no veuret; però per altra part temia no poder fer 
sortidetes junts o sigui, que com el temps pasa volant, que si veniu per Nadal o bé el 
proper istiu, les meves coses tindran més claror o podrem pasar millor, que aquest 
istiu. Nosaltres no sabem pas encare que farem. Sortir de casa, per el règim sever de 
Pau, és un conflicte, i a la Ràpita hi fa a l’istiu (almenys avans) molta calor. Ja t’ho 
escriuré. 
 
Aquí els preus de tot, estan disparats, diuen que pasa el mateix a tot el món. És cert? 
O bé són calmans perquè no ens preocupem? És clar que ben pensat, és millor això 
que bombes i gana. 
 
Treballeu força però suposo, que alguna excursioneta deureu fer durant Juliol i Agost 
per no agotar-vos. 
 
El temps a España, fins fa tres dies ha sigut dolent com mai, plujes fret (encare 
dormim amb una manteta), tempestes en fi un Maig i Juny, com si vos l’hivern, ara 
com et dic fa tres dies que ens em tret els jerseys i jaquetes. A lo millor per Nadal fa 
calor. 
 
25-6-74 
 
Fins avui no acabo aquesta carta hem tingut uns altres dies malament l’estòmac, i amb 
tant de despiste meu no vareig recordar on avia posat la teva carta, vull dir la que 
t’avia escrit, no espero més va al correu tot seguit. 
 
T’envia moltes i fortes abraçades la teva germana que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
De moment no anem a [...il·legible]. Escriu a Princesa que em donaran la carta. 
 
Tinc el propòsit de escriurer a Prsicilla. Contem coses. Tinc ganes de saber de tu. 


