
15 de Maig 1976 
 
 
Estimat germà: He rebut les teves del 2 i del 22 d’Abril. He cobrat de Prensa Catalana, 
un giro de 2.035 pts. Ja està ingresat al teu conte de Banc Ibéric. Els Srs del 
Diccionari, després del pagament corresponent al Febrer (50.000), no en se res més. 
T’escric avui sense més demora, doncs el proper disapte dia 22 comenso el viatge, 
que vareig ja explicarte i retornaré a casa S.D.V. el dia 2 de Juny. Realment puc fer-lo 
sense cap preocupació econòmica. Penso lo mateix que tu; no cal estalviar. Creume 
que m’atreu el tornarvos a veurer, i si la salud m’ho permet el teu oferiment em va 
semblar molt bé, i no estaríem tan llarc temps sense veurens. La meva estada Amèrica 
va agradarme molt, i vareig sentirme molt acompañada. Penso que si has escrit a 
Giner, deu estar molt content; cuan un [home?] arriba a gran, valora més l’amistat. Fa 
ja uns 9 dies que vareig enviarte unes revistes i el 2º número del diari Avui on veuràs 
està el teu article. No està gaire bé de impresió, es veu i diuen que els primers nos, 
perquè sortís el 23 diada de San Jordi com tu saps Patró de Cataluña, varen tenir de 
imprimirlo a la imprenta del Noticiero Universal, durant uns dies, tot seguit de que 
acabesin ells la seva tirada. Ara com veuràs quan t’en envii un altre, ja ha millorat. El 
primer dia, a les 8 del matí ja estaba esgotat. Amb molt de gust i sense feina t’aniré 
enviant prensa, perquè com molt bé dius estaràs més al corrent i podràs aumentar les 
escombraries del apartament teu. Les dos últimes vagues han sigut de els 
escombriaires, realment vastant pesades. També el proper 19 i 20 en faran els 
empleats de les agències de viatges. Ja no crec que quedi ningú més per a fer-ne. 
Totes les barriades de B. demanen escoles, guarderies, metros etc etc. Com si això 
fos posible amb un any arreglar. En tot jo continuo esperançada del pervindre nostre. 
Només és llàstima que el món també està revoltat i això no ba massa bé. Vares rebrer 
dintre una carta (de [doble?] un article de Fraga citante a tu? Ja m’ho diràs. És veritat 
que vareig oblidarme unes boses i potser també un monedero petit negre de granets. 
Com suposo és un paquetet petit i no t’enredarà molt guardeu sobre tot la platejada. 
 
Jo ja tinc pagat viatge i hotels desde B. però com tu saps sempre hi han despeses i 
alguns menjars i com diu la agència que allà els dòlars o arreglent tot, i en tinc del 
viatge a Amèrica m’aniran molt bé i no tinc de canviar ara que estan més cars. No 
oblidis cuan m’escriguis (jo arribo S.D.V. el 2 de Juny) de explicarme com estan els 
teus anàlisis últims etc etc. Treballa procurant no arribar a la fatiga. Suposo que el 
vostre viatge per els país també serà molt bonic, i ho trobo molt acertat. 
 
Disli a Priscilla que em faig  el càrrec de la seva feina i que no s’amoïni per escriurer, 
doncs ja se noves d’ella a través de tu. Què fan els gats i el gos? Espero que no hagi 
arribat cap de nou. 
 
Al teu conte de Banca Catalana han ingresat fa dies el 1er trimestre de 1976 
 
  22.500 pts 
Menys els impostos     3.375  “ 

 
    19.125  “ netes     
 
 
Una abraçada a Priscilla i tot l’afecte per a tu de la teva germana que t’estima molt 
 
[Signatura] 
 
 


