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Amics nosa i Pere: Fa riure que encara no
ens haguem vist d'enga que vareu arribar de Mexic.
De totes maneres i per mitja dels amics Tasis i Sala
he anat sabent de vosaltres i deldesig
que teniu,
naturalissim,de viure a Bárcelona.
Es par aquest motiu que us ~oso els presents mots. La Sra. Vidua Closas -esposa que fou de
l' ex-conseller .d.e la Generali tat i mare de l' actores traspassa el pis. Sé gue,en principi,no ns convé
la modali tat traspas, pe ró COm que~aq.uest apartament
té bones condicions,en parlar-me'
interessada he
pensat en vosaltres. En primer 110 es tracta d'un
deIs millors indrets de Barcelona,Muntaner
tocant a
Diagonal. Quatre babitacions,menjador,terrassa,calefacciÓ individual,gas i talefon. Es un entresol amb
vistes al carrer Muntaner. De lloguer e11 demanen
dues mil pessetes mensuals i de traspas,80•000.Ara
bé,la vidua deixa tres llits,dos matalassos,menjador
sillons,alguna cosa del rebedor,persianes i trastes
de cuina.Com podeu veure,encara que es tracti de
80.000 ptas.totes aquestes coses rebaixen molt el
traspas car en aquests temps tot costa un ull de la
cara. També,dit entre nosaltres,em penso que de les
80.000,potser en rebaixarien alguna. De fet es tracte. del mateix valor que ella en va pagar ara fa cinc
o sis anys i les cosesm més aviat han augmentat.En
parlar de 1 'afer a Carles, -que m'lla donat la vo atn-a
adreqa- hi havf.a davant i a la mateixa taula de oafe
~nig6 de la Caixa de Pensions. M'ha dit que si no liS
interessava.,ell té un advo caf que va darrera d "un
apartament semblant i com que ell no li po t facilitar;li oferiria aqueste D'alt~a banda.ha ~it ~ue els
pisos que actualment construe~x la Ca~xa Ja s ha de
calcular que valen de lloguer unes 2.~0 ptas. Aixb
quan n'hi ha j que acostum.a a no have~-hi
maí, , Si ua
decidiu o si el voleu veure,veniu ra~idament a casa,
un o el dos a la vegada.Prendreu caf'e o el que gi h
gi,i la dona o jo us acompanyarem al car-r-er- Muntaner
Aviseu perO,amb temps',per convenir la cita amb la
Sra.Closes.·
.
Em" penso que nO us he de dir res més com no
sigu:t-que tine mol tes ganes d
der-vos abragar.A
veura si el pis és moti d
trenata. Mentrestan
i ben cordialment

