
Barcelona 30 Gener 1962 
 
Volgut germà: Vàrem rebrer la teva carta del 31 del pasat Decembre. Encare que el 
papa trobes el casament tant luxós he de dirte que ell ja es com els infants que tot ho 
troben grandiós. Va celebrarse a Sta. Ana (doncs és una església molt bonica i 
construida com era avans); després els músics no eren dels que toquen ñigo-ñigo; 
varen tocar peces boniques per exemple Ana de Bach, Cançó de Solvey, etc. i a la 
sortida per contes de la clàsica marcha nupcial l’Aleluya de Hendel, en fi jo estaba 
interesada en que la funció de la església que’des bonica. El dinar va ser a la Rotonda 
(no se si recordes que és un restauran que està a començament de l’Avinguda del 
Tibidabo). Total érem vint començals de cada part, doncs si no ho avesim limitat al 
mínim pots imaginarte com es compliquen les invitacions. Bé, per fi va arribar el dia, i 
jo francament agotada, doncs com pots imaginarte, perquè quedes tot normal i no 
donar lo que es diu “tres cuartos al pregonero”, va tocarme buscar influència de pes a 
la cuina, parlar, més parlar fer visites, i convèncer perquè les coses que s’avien de 
deixar escrites quedesin normals doncs donades les tirantetes relacions amb el futur 
gendre, tenia més interés encare en no tenir de parlar de res, que si be potser se 
saben no és com tenirles escrites en els papers ja pots imaginarte que tot això va 
turmentarme un munt de temps; el nerviosisme de Sofia i la poca “corda” del seu pare 
varen deixarme com després de una malaltia llarga. Però per fi igual com en les 
convalescències jo també m’estic recuperant del meu sistema nerviós; perquè fins els 
forans em trobaben canviada i s’extrañaven de que un casament em trasfomés tant. 
Sembla que els nuvis estan millor que avans, vull dir en amabilitat, i com els veiem 
poquet s’acabat les violències i tot rutlla millor. M’oblidava dir el final tot va acabar 
normal i bé. 
 
Fi del capítol casament. 
 
La casa del carrer de San Pere on tenim tu i jo la mitat de la tercera part, es ven a 
pisos, doncs els altres coopropietaris varen proposar-ho (jo crec ben acertat per 
millorar el preu de venta) i naturalment teníem d’aceptar doncs ells son majoria de 
vots. 
 
Ja s’ha notificat als llogaters; sembla que tots acepten, però al arreglar la 
documentació s’ha trobat que hi han dos censos a redimir o sino on es pot vendre. 
S’ha gestionat i després de moltes gestions un dels cens que en volien 80.000 pts s’ha 
quedat per 30.000 a pagar en tres parts o siguin 10.000 cada part, o sigui que aquesta 
part nostre de 10.000 pts ens tocan 5.000 pts a tu i 5.000 pts a mi, del cens primer el 
que importa 30.000 pts. Ara be el segon jo crec que serà de 6.000 pts en total, que 
repartides deuran tocar a 2.000 per part o siguin a 1.000 pts per tu i 1.000 pts jo. Jo 
espero que estaràs conforme en aquestes gestions que d’altra part jo crec bones. Si tu 
volies que en delegació teva et representés Benguerel a qui crec llest en coses de 
diner no em sabria pas malament, més que per a tu vull dir perquè la teva dona no 
pugues pensar que jo arreglo les coses sola. L’advocat que s’en cuida el varen 
aconsellar els nostres parents però a mi va semblarme un home entès, i veig que ho 
porta bé. Com el primer cens el que ens tocaba pagar 5.000 pts tu i 5.000 pts jo, ja l’he 
tingut de pagar et demano que m’enviis les 5.000 pts de la manera que et sembli 
millor. L’advocat et farà una carta (jo vareig demanarli) posante al corren d’aquest 
asumte. Crec jo que els tràmits fins aver-ho venut, vull dir venuts tots els pisos encare 
duraran uns mesos. Al cobrar aquesta cantitat que penso serà de 200.000 pts a partir 
entre tu i jo l’aurem de posar a nom de cada un en un Banc, doncs fins que el papa es 
mori ell te de cobrar (segons el testament de la nostre mare) el producte de aquesta 
renta. 
 
Fi del capítol herència. 



 
Com esteu? Perquè no envieu una foto del Jaume? Veurem com s’ha fet gran. Com 
veus avui la carta és llarga. M’oblidava, per Nadal teníem de fer un obsequi i vareig 
anar a comprar dos diccionaris teus a Edassa. Bon obsequi i ademés propaganda per 
la família. Junt amb Jaume i Renée rep tota l’estimació de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
En aquest moment les 12 del mitgdia comença a nevar. Aquí la neu ja posa tots en 
neguit. 
 
Per correu apart envio una foto del casament. 
 


