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Volgut germà: He rebut la teva del 10 de Març passat. No et contestaba esperant dirte 
si pagaben els de R. de Oc. He rebut 50.000 pts corresponents al mes de Febrer 
passat. Com veus, no van massa puntuals. Em diuen que t’escriuen a tu comunicante 
el pagament. 
 
La teva carta, va alegrarme, doncs m’expliques com segueixes de salud, i crec per lo 
que dius has millorat més ràpidament del que pensaba. Els Ferrater (recorda al papa i 
el tiet) són de bona fusta. Com vares tardar un xic a escriurer i com estaba impacient 
per saber de la teva salud, pensaba telefonarte cuan va arribar la teva carta. 
 
He rebut una amable carta de E. Paucker. M’explica, que ha casat la filla gran, que te 
molta feina, i que fa unes setmanes va estar amb tu i Priscilla al estreno de una 
película teva. Quina? Venècia?, i després a casa Priscilla, on diu que eren tanta colla 
per celebrar-ho. Jo vareig trobar com sempre, que Pris. és molt gentil i que et te moltes 
atencions a demés de estimarte, cosas que no sempre van juntes. L’aver estat a la 
seva casa en la festa dels nores aniversaris (una altra delicadesa d’ella) vareig 
imaginar-ho com si ho aves vist. 
 
M’enviaren el rebut de lo que vàrem pagar per la còpia de la gravació –o- fem de 
Cerebros de fuera. La adjunto a la carta. No penses mai la sort de aver rescindit el 
contracte amb la Editorial Argentina? Espero que nosaltres no arribarem igual 
 
Realment eren ben embolicats de moment. S’han creat un munt de Asociacions; han 
sortit un altre munt de revistes polítiques, nous diaris, are es fa difícil escollir i no 
exagero. Sembla ara que els falangistes es mouen. Tot-hom vol fer manifestacions, 
demanen autorització; no les donen; aixis és que sovin tenim “soroll” a totes les ciutats 
grans. A Barcelona l’itinerari corrent és desde Colon fins a Calvo Sotelo, pasant per el 
Paseig de Gràcia. Air mateix, va duar la cosa de les 9 matí a 3 tarda. Sembla que s’hi 
[barregen?] elements ben pagats per enturbiar-ho. Es rumoreja, que cobren cada un 
5.000 pts diàries. Qui paga? Els deu costar un “ronyó”. No estem pas centrats. Vagues 
que no s’acaben, i creume que el Govern té paciència i dificultats (també en té entre 
ells). Després de 40 anys de silenci tot-hom vol cridar. Uns perquè estan desitjosos de 
parlar i manar i els altres perquè les coses noves no els van tant bé. 
 
Els preus no cal dir-ho estan alts. Disli a Prisc, que unes sabates de Sra ptables valen 
2.000 a 2.600 pts. El menjar a pujat tot, i no crec que s’acabi aquí. 
 
Certament. Si ara tingués necesitat de vendrem valors, seria una ruïna. Jo penso, que 
com avans no retornaran, però tampoc com ara. 
 
Amb aquest panorama, crec que no dec ahorrar de moment. Com tinc casa posada i 
completa, he decidit fer un viatge que organitza La Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Cataluña del 22 de Maig al 2 de Juny a Singapur Bali i Java. M’ha fet decidir el que tos 
són metges i viudas de metges, on hi trobaré molts coneguts, sobre tot és que també 
van el Dr Figuerola, el meu metge. Recordes que va venirte a visitar a casa? i això em 
dona tranquilitat, per si em trobaba malament tan lluny de casa sola, i també que 
resulta més econòmic amb colectivitat. 
 
El meu dolor de genolls em fastigueija molt, i encare que no deixo de medicarme no 
marcha del tot i segons dies és fortet. 
 



Encare no han donat les xifres a pagar per la herència i usufruit de Pau. Lo meu em 
diu l’advocat no és molt, però S. li tocarà que pagar molt, doncs s’han pujat les tases. 
No se que succeeix, però S. i A. estan molt amables i atents, cosa que em sorprèn. 
Penso si algú li ha fet alguna reflexió o bé el seu sistema nerviós a millorat. 
 
Va telefonarme (més de 30’) l’amic Giner. Es veu que ha estat molt malalt de cosa de 
circulació. Va lamentarse de no saber de tu, i que no li avies dit cuan vares venir el 
pasat istiu res. En fi va dirme que et donés noves d’ell que t’estimava molt etc etc., que 
el seu fill ha fet un llibre en el cual el pròlec en parla grans elogis de tu etc. etc. Que le 
pasará a mi querido José, que ya no me recuerda. Diu també que va estar encantat de 
conèixer Prisc. etc.etc. Si no estàs enfadat amb el, podries fer-li dues ratlles. 
 
Oblidava una altra cosa. Varen telefonar desde Madrid Televisión Española 2ª 
Cadena, preguntanme si tenies de venir a España, doncs el Sr Soler Serrano, fa un 
programa anomenat A. FONDO ( que jo he vist algun dia) en el que interviua Poetes 
Músics Escritors Cantants Meteges, i volien demanar si volies pendre part tu. Jo vareig 
dir que no vindries. Com si insinuesin pagarte el viatge. Jo no se si vareig fer bé de 
donarlos el teu telèfon al demanarmel. Ja em diràs si t’han telefonat. És un home molt 
pregunton i coneix bé al que interviua; la seva vida trajectoria treballs en fi arriba 
potser massa a fondo. Ni han però que tenen gràcia en segons contestes i ell lavors 
sap retirarse, jo el trobo a vegades força interesan el programa. 
 
Llàstima que el correu normal de impresos sigui llarc, doncs enviaria revistes, però 
segurament com ara tot va ràpit cuan t’arribarien ja no tindrien interès. Porcel trobo 
que fa molts articles i es belluga molt. Recorts afectuosos a Prisc. Ja li escriuré. Una 
forta abraçada de la teva germana que no t’oblida 
 
[Signatura] 
 
 
 
Encare no ha quedat clar per a mi si la mare de Sánchez Muela va rebre les pts. 
enviades últimament, no recordo data. 
 
 


