
Barcelona 21 matí de 1976 
 
Acabo de rebrer el taló de 200.000 pts procedent de Revista de Occident i m’afanyo a 
contestarte amb una rapides com mai. 
 
Volgut germà: No t’escrivia la contesta de la teva del dia 12 passat esperant l’envio 
dels diners. Vareig telefonar a Madrid dues vegades reclamanlo, però com varen 
tardar i ademés es va juntar la vaga dels Bancs a tot España, els ha vingut molt bé 
com a excusa. Aixis que acaba la vaga (ja fa dues setmanes que dura) reclamaré el 
giro enviat a González Muela, que vareig fer segons diu la llibreta del Banc Ibéric el 5 
Decembre -75- i ràpidament, cuan ho vares demanar-ho. Estic molt molesta del B. 
Ibéric, doncs en poc temps m’han fet dues “pifies”. Tardaren de trasladarme en un altra 
Banc de Barcelona (18 dies) 300.000 pts jo anaba fent talons i naturalment estaba en 
falç. Llavors un pago de 200.000 pts (part arrendament finca) enviades desde València 
no me les ingresaren fins 22 dies després, i are el giro de G. Muerza no ha arribat. Jo 
vull canviar de Banc i si tu vols cuan vinguis, pots fer el mateix, doncs als vols de casa 
n’està ple. 
 
Contes = 
 
 El 5 de Juliol 1975 et vareig deixar    740.000 pts 
 El 9  “      “     1975 em retornares      360.000  “ 
 primera entrega al fer el contracte del Diccionari 
 El 21 de Gener de 1976 una entrega de    200.000 pts 
 pertanyen als mesos se Set-Oct-Nov-Dec 1975 
 
 O sigui  740.000 pts entregades 
 Retornades a mi 560.000   “   per mi 

 
    180.000 pts que falten  
 per acabar de pagarme a mi. 
 Estàs d’acort? Ja ho diràs. 
 
Com ja deus saber, estem de vagues de tots els oficis i treballs. Em sap greu; doncs 
això retardarà l’arreglo del país, encare que sóc optimista, doncs crec que tot 
s’arranjarà encare que més lentament.  
 
Salud = Estic dintre de tot contenta, doncs el Dr. Oriol al saber i jo demanarli 
explicacions, doncs ell és especialista de cor; que és molt millor saber que tens 
aquesta lesió, i que si bé no regresa es pot mantenir igual com està sense empitxorar 
si et cuides. Crec que ha fet el mateix diagnòstic que els teus metges. A mi els nervis 
em fan pujar el Colesterol tant com les grases i els hidrats de carbó. Ara que realment 
crec més difícil tranquilitzar el sistema nerviós, que fer règim. El meu dolor va 
continuant, de moment no millora; ara diu Trueta que els nervis tenen part de culpa, 
doncs la lesió als genolls no és per ferme tan mal. Veurem! El Laboratori Jorba desde 
fa un mes te la concesió de les pastilles Upjar que va receptarme el Dr. Lubin. Pren-ho 
tot amb més calma aprèn de que les coses; feina, Jaume, Renée, treball, et rellisquin. 
 
Crec una sort la que tens de tenir prop teu a Priscilla i jo em sento per això més 
tranquila. Després d’averla coneguda crec que no podies tenir més sort. No se si et 
dones conte de lo que t’aprecia. Estar sol és trist; jo en tinc are experiència. 
 
Vareig ser molt feliç en el meu viatge prop vostra, d’ell m’han quedat uns petits recorts: 
La campana de la llibertat, el calendari record del BICENTENARI d’Amèrica, i el 
cuadret de l’esquirol al parc de Fhiladelfia. 



 
Per Nadal vareig rebrer una felicitació del meu company de avió. Un camarer español 
que treballaba a Miami i li vareig explicar la recepta de “gazpacho” i em diu que el fan 
al seu restaurant amb un gran èxit. 
 
Fins aviat amb abraçades per a tu i Priscilla. 
 
T’estima la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 


