
San Carlos 17 Juliol 1976 
 
 
Volgut germà: Air vareig rebrer la teva carta del dia 8 passat. Jo no t’he escrit avans, 
doncs em tingut vaga de carters duran 8 dies, i naturalment fins al final d’aquesta 
setmana no s’ha normalitzat el correu. 
 
Doncs si, vareig pasar-ho bé a Madrid, sobre tot al poderte veurer sovint em fa 
contenta i també, que vareig trobarte molt, però molt bé. 
 
Una bona nova, avui Antònia portera m’ha telefonat dient que s’ha rebut l’avís de anar 
a cobrar les 30.000 pts suposo que t’alegrarà. 
 
Aquí a San Carlos, com a tot España fa una calor tremenda, i un sol que tot ho crema. 
Realment no havia passat mai tanta calor. Jo vaig al mar tots els dies i faig els 
exercicis aconsellats, per el Dr Trueta (dins l’aigua i com l’aigua està tant calenta trobo 
que em va bé. Ademés suant contínuament fa de “sauna” i la grassa baixa, cosa que 
em convé. 
 
També al acabar el conflicte del correu he escrit al programa A FONDO, si podíem 
dirme cuan el projecten i donarlos l’adressa i telèfon de San Carles. 
 
M’estic aquí, per cura i per vigilar els interesos: llogaters morosos, un que no paga i 
tinc de portarlo al jutjat, estudiar i aumentar el nou contracte dels llogaters de la finca, 
que aquest fi de Octubre caducan els tres anys pels que teniem l’arrendament. Etc. 
Anar al poble proper on hi ha, la Càmara Sindical, converses més converses i si no 
volen l’aument que els demano buscarne de nous. La Càmara (d’on sóc sòcia com a 
muller de Pau) figurat si so s’avés pogut arreglar les coses quines dificultats tindria. Es 
porten molt bé m’aconsellen, el seu advocat em farà els contractes nous etc. Però 
naturalment tinc feina i dec pensar bé les coses. 
 
Poc més tinc per dirte. Tots, vull dir S i A doncs els nens com no se si vareig dirte 
estan, la gran a Irlanda crec no vos ho vareig dir bé, al veurens i els altres dos a 
Lausanne. Les coses rutllen prou bé, o bé és que jo, ja estic més immunitzada, i no 
faig cabal de les coses, vaig a la meva. Si em preocupa la finca les cases i els 
garrofers, és perquè m’interesen a mi.  
 
Vareig cobrar al arribar a B. els atrasos de un any i mitg de la viudetat, que saps. Disli 
a Priscilla (aquesta carta també és per ella) que m’he comprat una capa de vison i 
unes arrecades. He decidit jo, jo i jo perquè si espero serà més car. 
 
Recorts afectuosos a Priscilla qui també vareig trobar, com si el temps no li fes mella. 
 
Una ben forta abraçada de la teva germana que no t’oblida. 
 
[Signatura] 
 
 


