
Barcelona 19 Març 1980 
 

Aquí avui és el teu Sant. Felicitats. 
 
Volgut germà: He rebut la teva carta del 25 de Febrer passat. Ja han sortit els 4 
“tomos” del teu Diccionari. Ja t’he comprat per a mi, doncs el que tu vares regalarme 
vareig posarlo al paquet de Nadal per al abogat Sr Olesa. Que va estar encantat! 
 
He afegit unes pts més a la teva llibreta del B.I. de C. de un altre pis venut, o sigui que 
tens actualment en el teu conte 130.800,11 pts 
 
Tinc els comprobans per enseñartels cuan es veurem (jo no te cobrat cap gasto dels 
que hi han agut). És un desastre, es ven en el moments més dolents i ademés és tan 
vella vella la casa, que val poquíssim per estar ademés afectada per zona verda. Bé 
encare que poquet més val treurensla de damunt. No pots imaginarte, que de viatges 
parlades entrevists etc, certament ja tinc ganes de que s’acabi. 
 
Dius en la teva carta. De moment no passa gran cosa. Jo crec que són bones noves 
les que em dones. Estic contenta per tu i per Priscilla crec que és molt afortunada la 
vostra decisió. Jo crec que ella a donat prous proves de estimarte molt sempre e tret 
aquesta conclusió i cuan vareig llegir dos dedicatòries teves en uns llibres també 
vareig pensar que tu també l’estimaves molt. 
 
També estic contenta de que Renée (encare que ella no s’ho pensi mai) quedi força bé 
econòmicament (encare que ella no hagi mai contribuït a guanyar mai res per la 
família). Els Ferrater són molt com cal. Veritat? Trobo però que concedirli tots els teus 
contes és massa; que et queda doncs per tu? Jo si tingués de aconsellarvos diria que 
cal que en el seu apartament tingui una petita cambra per si un dia li fa falta un lloc a 
Jaume per dormir, doncs com segurament sempre li donareu una mà, seria molt més 
car tenir que pagarli un lloc per ell. Una cosa que no entenc bé. Les finances i les 
activitats separades o trobo divinament però lo de les activitats culinàries no o entenc. 
Estic encuriosida de aclarar-ho.  
 
Jo de la meva salud n’estic molt enfadada. Tot l’hivern que les artrosis dels meus 
genolls em fan molt de dolors i no em deixen fer vida normal, estic cansada de 
medicarme i m’han fet 40 sesions de radioteràpia sense gaire bon resultat. He decidit a 
ferme la acupuntura. Que diuen els Americans de aquest mètodo? En saps algú que 
ho agi probat? Si sabesis que aquí teniu alguna cosa per millorarme estaria decidida a 
probar-ho. 
 
Què hi ha de venir a Madrid? Que fareu aquest istiu?  
 
Arturo ha tornat a quedarse sense feina després de la vostra marcha de B. La fàbrica 
més ben dit les tres fàbriques on estaba varen fer suspensió de pagaments (això 
actualment està al ordre del dia). I eren molt importants i de molta solera a Calatuña. 
 
El mes passat varen comunicarme (perquè em necesitaven) que avien decidit comprar 
una farmàcia i si jo els podia deixar 2.500.000 pts a tornarme i si li donava el permís de 
vendre uns solars que li va deixar el seu pare, doncs la farmàcia sense ser una gran 
farmàcia val uns 10.000.000 pts. Com pots imaginar no em venia massa bé doncs 
durant un temps deixaré de cobrar el rèdit de aquest capital, però crec que no tardaré 
a recobrarlo perquè els solars de San Carles estan molt ben situats i es vendran. 
Després com naturalment tot estarà a nom de Sofia e dit que si. De moment això els 
donarà per viurer que són 4 fills i tot està al núvols. Arturo i Sofa es posaran a la 
farmàcia sense cap empleat i cuan Arturo es coloqui posaran un ajudant. Això serà un 



sacrifici i molt de treball per a Sofia; espero que o aguanti bé. Ja veus doncs com 
l’orgull de Castellà, com sempre la dona catalana és la que aporta solució; títol i diners. 
 
Demà és el dia de votar per l’estatut. Fa por la forta abstenció que tindrem. Jo Pujol, 
que cada dia em sembla millor. 
 
Per tu i Priscilla una ben forta abraçada 
 
[Signatura] 
 


