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Volgut germà: Efectivament al arribar avans d’air dia 6 hem trobat les teves 3 cartes 18 
juliol, 29 d’agost. 
 
Air dia 9 vareig enviar a Madrid 1.000 pts per giro postal. Tinc el resguart, cuan el Sr 
Verdú, t’ho comuniqui m’ho fas saber. També reberem la amable carta de Priscilla. Jo 
crec i Pau també, que la presència de Priscilla a més de lo bé que estaba Pau de salut 
va ser motiu important perquè tots estesim més alegres i cordials. Disli que li escriurem 
aviat. Som com saps tant mandras a escriurer! Hem pasat l’istiu repartit aixis: 8 dies a 
Aigua Blava (per a mi lo millor de les vacances). 20 dies a San Hilari; 8 dies a San 
Carlos i 15 a Benasal. Ara avui retornarem a San Carlos fins el dia 21 i el 23 (vull dir 
de Setembre) Anirem S.D.V. a fer un viatge amb el Dr. Oriol i Sra. L’itinerari és Madrid. 
Salamanca. Vigo. Oporto. Coimbra. León i retorn a casa el [2?] de Octubre. En 
retornar ja t’ho explicarem amb més detall. A mi em fa molta ilusió, i ademés la 
compañia és molt agradable i dels mateijos anys més o menys. Això cada dia ho trobo 
més important, els joves, són egoistes, etc etc no cal dir més. Per lo que contes de 
Paris ja veiem que anar-hi verà prohibitiu so pena de fer-hi campinc. En retornar aniré 
a cobrar a la Vanguardia. He cobrat i posat al teu conte 19.582 pts de Aliança Editorial 
– Madrid, per cert que al Banc Ibéric que no van enviarme tal com quedarem la nova 
llibreta i vareig tenir de anar a reclamarla ara ja la tinc. 
 
Tot lo que ens comuniques dels teus viatges veig que lo de València és molt just per 
veurens. Però com hi ha la teva estada (que espero no falli) per el curs de la 
Autònoma, si no potser veurens a València no em doldrà tant. Això si em fa molta 
ilusió lo de San Cugat. Com tu dius ja ho anirem saben. He tingut i tinc problemes 
domèstics. La portera marcha (com tot-hom) s’ha comprat un pis: I ara tinc el problema 
de buscar de nou gent de confiança i que em treballi a casa. Doncs les minyones són 
prohibitives ara ja volen 8.000 pts mensuals i que treballis tu. Veurem si tinc sort. 
Varen enviarme 11 dòlars junt amb aquesta factura que inclueixo. Els dòlars t’els 
guardo. 
 
Estic no massa contenta, Pau desde fa uns 6 dies ha tornat a tenir trastorns intestinals 
i l’humor a canviat totalment. Estic amoïnada per si tronem al temps pasat. 
 
Ja escriuré aviat una forta abraçada de 
 
[Signatura] 
 
 
 
 
A Jaume li va agradar la capsa? T’ha preguntat per nosaltres Renée? Contem coses 
en la carta cuan m’escriguis. Cordials recorts a Priscilla. Disli que escric amb el boligraf 
que va regalarme doncs creume que feia temps que tenia ganes de comparme 
exactament el mateix model, per mi exclusivament, però mai em decidia. Disli que la 
recordo i que procuri parlar español un xic per entendrens millor. 
 
Una ben forta abraçada de la teva germana que no t’oblida. 
 
[Signatura] 
 
 
 
 



Avui ha sortit el teu article. 
 
Entre poco y demasiado a la Vanguardia. 


