
Barcelona 9 Novembre 1972 
 
Volgut germà: Contesto a la teva lletra del 17 del pasat. No se si vares recordarte que 
el dia 30 d’Octubre tenies de posarte un 6 devant dels teus anys. Que per molts anys. 
Veig que tens una feinada. 
 
Editorial Salvat va parlar amb mi per telèfon i vàrem quedar de posarte les 50.000 pts 
a la teva llibreta del Ban Ibéric, als pocs dies vareig vanar a comprobar-ho i 
efectivament les varen ingresar el 25-X-72. Revista de Occident va enviar un giro, que 
també he ingresat a la teva llibreta. Si senyor, tens un conte que fa goig. 
 
Cuan escriguis explicant lo del Sr Tebé, faré la gestió tot seguit, doncs no cal retrasar-
ho massa. 
 
Naturalment Antònia al retornar de San Carlos, va explicarnos que avies telefonat (tu 
dius per un arroç; ella diu pavo farcit). Quin llàstima no aver estat a casa. Ja direu al 
final que varen guisar. 
 
No has dit encare si els paquets per correu que varen enviar, i les maletes extraviades 
a Londres han arribat.  
 
Aquí, després de un Setembre i Octubre plujós com mai, està fent un temps tant 
variable, que no s’acaba mai. 
 
No ens ha deixat collir cap tomàquet o sigui que la collita era prou bona, però als 6 
dies que aviem comensat a collir varen comensar les plujes (22 Setembre) i s’ha 
perdut absolutament tot. Ja pots imaginarte el disgust que hem pasat i la pèrdua que 
ens representa. Pau ara ja es troba millor, però de pasar tants nervis ha pasat una 
mala temporada de salud. Recordes la casa de San Carlos? Doncs un dia l’aigua va 
arribar a la planta baixa a 1 metre de altura. 
 
Cuan sàpigues que projecten la teva película avisans que anirem a veurela. 
 
Abraçades, 
 
[Signatura] 
 
 
 
 
Estimat germà: Com ja veig que Mercè t’ho ha explicat tot sols em resta dirte que us 
recordem molt i que us desitjem salut i porques preocupacions. 
 
Records a Priscilla i diguesli que lamento que no hagi guanyat el seu candidat a la 
presidència, però que probablement Nixon també ho farà bé. 
 
Una forta abraçada de 
 
[Signatura] 


