
Barcelona 7 de Octubre 1982 
 

Volgut germà:  Avui 7-10-82 acabo de rebrer una carta teva del 8 de Setembre passat, 
en que em parles del teu viatge de retorn, de la teva estada a Sitges – Barc. Realment 
bat el rècord de la bona organització de Correos.  
 
He fet el viatge a Venècia-Roma-Siena-Milan 10 dies. Bé però ni comparació dels 
viatges que he fet amb vosaltres organitzats per tu; solament em passa que tinc la 
sensació que a Priscilla li agrada anar amb tu solament. 
 
M’han telefonat de la Generalitat Dep. de Cultura, dienme com podrien pagarte unes 
conferències que vares donar i que et deuen (Deu ésser lo de Sitges?). Jo els i vareig 
donar el teu nº de la llibreta d’estalvi del Banc Ind. de Cataluña on podien ingresar-ho. 
Llavors volien el teu nº de carnet de identitat. Jo els digué si els i serviria el nº del teu 
passaport. Tindries de enviarmel i si et sembla altres dates o bé una foto-còpia i jo els i 
donaré, també si et sembla per cobrar-ho podries ferme una autorització per cobar-ho i 
o ingresaria al teu conte. Com tu vulguis. Aprofitan que eren molt amables, vareig 
preguntar si tenies de venir dintre de poc a donar (conf. llissó etc) doncs com si 
recordés que tenies de venir dintre de poc a Barcelona a primers de Nov. (llavors 
podrien donar-to personalment). Varen mirar-ho i diu que si que uns dels professors 
que venies eras tu. Aixis és que aixis que ho sàpigues, dis-ho tot seguit, doncs jo com 
tinc de anar a primers de Nov. a Tortosa per renovar el contracte de la finca arrosal 
perquè fineix aquest Octubre actual, ho canviaria per uns altres dies. La Sta que va 
atendrem diu que li telefoni el dia 25 actual i em dirà lo que sàpiga. 
 
Estic contenta de que tornis a venir uns dies. Com em dius que Prisc ha comensat ja 
les clases, suposo que vindràs tu sol. Ja m’ho diràs. També m’ha alegrat saber que 
vares acertar en el seu regal. 
 
Abraçades per als dos de la vostra 
 
[Signatura] 
 
 
Com vareig dirte per telèfon, t’han ingresat al teu conte de B.I. de C. 170.000 pts de 
Alianza Ed. S.A. de Madrid per “2 Anticipo obra cuatro visiones de la Historia 
Universal” 
 
Total actual llibreta pts 737.729,98 


