
Barcelona 14 – Decembre 1975 
 
Volgut germà: El dia 27 de Nov. passat i el 28 del mateix, dia 28 vareig enviar el giro 
de 7.000 pts a J. González Muela, a Madrid. Espero que ja estan en el seu poder. Les 
vareig retirar del teu c/c/ B. Ibéric. També el mateix dia et vareig enviar via aèrea la 
película de la tele. Ha arribat ja? No deixis de dir-ho, doncs tinc el resguard. 
 
Suposo que Priscilla ja ha arribat i que els dos etareu compran les sorpreses de Nadal. 
Jo aquest any estic disposada a pasar-ho sola (llàstima que E.U. no sigui la distància 
de la França, que vindria 4 o 5 dies amb vosaltres). Resulta que S i A amb els nens 
(que tenen 18 dies de vacances escolars) marchen a San Carles perquè no es veuen 
en cor de aguantar-los al pis. La família de Arturo ha tingut “la gran idea” de anar a 
pasar els tres dies de Nadal a San Carles (naturalment diuen ells al hotel) però pots 
contar que no es mouran de casa i jo si mai havien pasat aquestes festes junts, crec 
que faltan Pau no és agradable per a mi estar amb els altres, que no són els meus. No 
ho creus aixis? Aleshores he pensat o bé dirli a Sofia, que no vull anar-hi o bé 
posarme més malament dels genolls i anar-hi per fi d’any. Ja s’ha firmat la presentació 
de herència de Pau; però no s’ha pas discutit, m’he deixat com diuen “tallar de la 
capsa” i com els interesaba (sobre tot crec que a la meva filla) com també diuen “tocar 
diners” ens hem partit tot lo dels c/c/ a nom de Pau i meu, vendrem les accions també 
a nom dels dos (concesió meva) doncs renuncio al redit de les tals (no vull res en 
conjunt), he vist que són conflictes. Ja en parlarem doncs are se més que avans de tot 
això i et pot interesar saber-ho. 
 
Voldria saber si els torrons de la Sra Paucker han arribat i també els de Priscilla. 
 
No oblidis cuan escriguis de dirme com estàs, el resultat del especialista i tot lo 
referent a la teva salud. Els anglesos no donen pas massa importància a la colestèmia, 
puja també i es desgabellan les xifres degut al sistema nerviós igual que a la 
alimentació, i tu no deixes de estar anguniós per el treball tan gran que et dona el teu 
Diccionari. Les pastilles recomanades per el Dr Lubin van molt bé (encara en tinc) però 
jo no me les prenc cuan realment tinc grans dolors doncs porten cortisona. No he 
preguntat encare si aquí ja en tenen el Lab Upson.  
 
Estic passant no massa bona temporada del dolor, en canvi les inyeccions que he pres 
per el costipat i la grippe de moment “oli amb un llum”. Estic contenta de que puguis 
controlar la calefacció. Ja em faràs uns retratet de les innovacions de la casa. 
 
No t’avia dit, i disli a Pricilla, que l’abric impermeable que vàrem comprar amb ella i 
recollir amb tu, és formidable. Antònia va escursarlo un xic; ja saps que m’arribava als 
turmells, em va un servei molt gran i és molt elegant. 
 
Jo si sabés el dia de Nadal on estàs et telefonaria per sentir-vos, i també saber si a les 
7 de la tarda vostres sereu a casa teva o de Priscilla. Ja em contareu els regals. Vos 
imaginaré fent la clàssica película de cada any. Ja tinc a la meva habitació l’esquirol 
amb un cuadro. 
 
Vareig tenir que anar altra volta a S. Carlos del 6 al 10 de aquest mes, i al arribar 
vareig trobarme amb una carta de Revista de Occidente anuncianme l’envio de 
150.000 pesetas por encargo de su hermano José. Demà dia -15- telefonaré per 
veurer si em donen el xec els de Barcelona i m’ho ingresen al meu c/c/ del Ibéric. Ja 
faré en una altra carta els contes, que en aquest moment no recordo i vull enviar 
aquest misal ràpidament. També voldria si tens un claro m’expliquesis amb més detall, 
en què consisteix la beca March, i si et ve de España o de E.U. Si és això interesant 
per a tu, i durant aquest temps necesites diners disposa dels meus que amb tota 



sinceritat els ofereixo. Tu vares deixarme 12.000 pts (ho he trobat apuntat) o sigui que 
en paus d’aquest conte. 
 
Una abraçada a Priscilla i les que vulguis per a tu de la teva germana, que et desitja un 
feliç i prósper any 1976 
 
[Signatura] 
 
 
He tardat a escriurer però no et queixaràs. 
 
Cuidat. Cuidado amb mases vitamines. 
 
Oblidaba dirte, que he contestat per telèfon al Sr de Arenys, que durant 15 dies va 
acribillarme telefonanme cada dos dies, no et menteixo. És un pesat. 


