
Barcelona 3 Setembre 1976 
 
 
Volgut germà: He rebut avui la teva del 27 passat. He vingut a Barcelona, doncs els 
porters qui coneixes s’han llogat un pis i marchen. Eren excelents, feia 4 anys que 
estaven a casa i creume que tinc un problema bastan complicat. doncs troba gent que 
valgui i ben fiada no és cosa fàcil. Estic en plena “búsqueda” i això farà que no podré 
venir el proper Octubre, com desitjaba, per a mi el viatge és realment molt bo de preu i 
va agradarme molt el que vareig fer l’any passat. Com pots comprendre no puc deixar 
la casa sola. Estic bastant preocupada i fins penso si em convindria comprar un pis 
(això si, al mateix barri i una mica gran), tinc bastanta cosa i deixar-ho em dol. Si això 
arribés tindríeu vosaltres també una habitació per cuan vinguesiu. Tot és un mal de 
cap, perquè no seria convenient vendre la de Sta Teresa actualment, perquè no sabria 
on invertir els diners... en fi si tinc la sort de trobar porters continuaré igual perquè no 
creguis que un canvi no tingui el seu tràngol.  
 
La fotografia m’ha fet molta ilusió i la trobo molt bé. Llàstima que la figura ja sigui tan 
vella. 
 
Aquesta tarda m’he permès telefonar a la Sta Rosa de Revista de Occident, per dirli 
com estaven els tràmits dels teus pagaments. M’ha dit que averiguarà els tràmits com 
estan i que dilluns proper dia 11 li telefoni que m’ho explicarà. Que si aquests tràmits 
són llarcs etc. Que si a l’istiu tot es demora etc etc. Jo crec però, que la meva directe 
trucada farà que s’activi. T’ho comunicaré tot seguit. 
 
Ja vareig escriuret que Ed. 62 va enviarme un taló de 903,12 i Siglo veintiuno un de 
370 pts i els dos vareig ingresarlos al Banc Ibéric. No ho recordes? 
 
Avui he anat a dos Bancs per veurer com puc enviarte dòlars. 5.000 pts mensuals és 
facilíssim doncs t’envio un xec amb pts i tu els cobras al Banc de Filadelfia amb dòlars, 
però això és molt poc. També (i em contestaran) he parlat amb una meva amiga, que 
és molt eficient i amb ganes de fer-ho perquè parli amb el seu cosí que és el Sr 
Casablanca, un industrial que té arreu del món negocis incluit E.U. per veurer si jo li 
puc donar diners pts i tu poguesis cobrar a E.U. en $, però naturalment una cuantitat 
important. Com pots pensar faré lo que pugui. No et preocupis ja veurem si en surto 
amb la meva. 
 
Diumenge passat vareig veurer i molta gent també cap a les 5 de la tarda vàries 
secuencies de la 1ª cadena de Televisió del teu primer programa o sigui el que et 
varen fer a Amèrica. També varen fer troços de altres Oró, Castroviejo, o sigui el 
programa anomenat. Cerebros de fuera. Aixís és que tinc la esperança de que també 
veurer més endevant el teu últim. 
 
Si és necesari que et faci alguna gestió a la Fundació March també ho puc fer doncs 
desde aquí, potser serà més eficient. 
 
Estic molt contenta de progrés de la teva salud, però molt contenta. 
 
No he rebut cap lletra de Priscilla. Disli que li envio felicitats per una sogra tan jove i 
que desitjo que sigui una gran festasa, que estic segura que ho aurà organitzan molt 
bé, i que em conti alguna cosa de aquest aconteixement.  
 
La meva felicitació als nuvis. 
 
Jo tornaré a escriurer ben aviat. Tu no t’amoïnis si no pots fer feina. 



 
Una ben forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
Oblidaba: Ja he pagat els drets Reals de la herència. Ja he cobrat els atrasos de la 
meva viudetat de l’Estat i aquest és el primer mes que ja la cobro. 14.863 pts. Llàstima 
que tot puja sinó realment està bé doncs entre aquesta la de l’Ajuntament i la del 
Seguro de Malaltia sumen mensualment 35.508 pts netes. 


