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Estimat germà: Suposo que avans o junt amb aquestes lletres rebràs una carta de Pau 
i meva. Creus que serveix per Renée? Si no ja en faré una jo que serveixi. Torno a 
escriuret doncs en la meva de fa uns deu dies o menys vareig posar solament 12 pts 
de segells i are valen 15. Et comunicaba que Antònia i Quimet han comensat les seves 
vacances i retornaran el 30 actual. Aixis doncs si pots escriurem a fi de mes trobaria 
carta teva en pasar per Barcelona, cosa que em faria ilusió per saber de tu i com van 
les teves coses. Estic sempre intranquila pensant que pots [tenixejar?], per bondat i 
candidesa. T’escriurà i ho repeteixo, alerta que no t’envoltin altra vegada, tenen temps 
sobrat per pensar i repensar, com es fot fer, no cal dir que amb la convivència de tants 
anys coneixen perfectament el teu flac, que em sembla que és, bondat, poc desitg de 
lluita i deixar fer, per poderte sumergir en la filosofia. El teu slogan ha de ser “Res de 
concesions o sinó tornaré a caure al pou” altra vegada et repeteixo que, tant tu tant tu. 
Podries fer el repartiment del sou del College, i dels altres ingresos; articles, diccionari, 
llibres, t’ho posesis en una llibreta al teu sol nom. Serviria perquè no gastesin tant i per 
donarte a tu la tranquilitat de que no et malgasten els diners, i ademés tenirlos tu, ells 
estaran més sobrats si un dia tenen un apuro gran, però greu he! Res de cotxe nou a 
Jaume i mantelerias a Renée. 
 
Bé et repetiré lo que et deia referent a Jaume. Jo el cridaria per parlarli, no pas com a 
sermonet, si no com a cosa que tens pensada i ben madurada, i seriosament li 
exposaria que has decidit que es guañi la vida per el seu esforç propi, que és major de 
edad i que el teu suport no pot durar ja els anys que ha durat; que per a tu han pasat 
els anys, que estàs a punt de ser vell, que no pots rendir com avans, i del teu sou no ni 
ha per tot, que tens de pagar les coses etc etc, pintali tot diferent com fins ara. Disli 
que no pots continuar pagant el metge i que aniràs a durli a ell mateix. Li pots liquidar 
els seus contes i a partir d’aquesta conversa queda ben sentat i definitiu lo que li 
exposes. Que homes que han arribat a grans personatges han comensat treballan en 
tot, que ell no ha tingut mai la satisfacció de guañar diners i independitzarse en fi lo 
que et vingui a to per el moment. És clar que lo principal d’ell és que és gandul com... 
però potser potser anavem bé per aquest camí. També és posible que de moment 
empitxori però és realment necesari per ell tallar-ho tot i fer una decisió; crec que cuan 
veurà les de perdre amb tu i que la seva mare no et pot influenciar pensarà, doncs de 
tonto no en té res, necesita un cop fort per posarse a tó. La seva mare segur que et 
suplicarà per ell, no vulguis escoltar res, disli que et posa malalt parlarne. Que no vols 
escoltar res. Has pres una decisió, com a pare que ets. Veurem que pasa; no tens 
altra sortida per el seu bé. 
 
Anirà al metge i li comunicaria que deixes de pagar els seus honoraris de Jaume a 
partir de la teva visita; que no tens més diners per pagar que ja has fet durant aquests 
anys un esforç i que si al teu fill li són necesaris serveis mèdics acudiràs als de 
benificencia. Vuràs com s’acaba tot. És un poca-vergonya ho veig més clar que tu. 
Son mases anys de estafa. Jo crec indispensable que cremis totes les meves cartes, 
doncs podrien succeir moltes coses; que et posesis malalt i Renée o Jaume les 
trovesin llavors creurien, que tot lo que ha pasat entre vosaltres és per culpa meva i 
podrien servir a lo millor en contra meva algun dia, tinc molta por com et dic i estaré 
més tranquila que facis el que t’aconsello. Déu meu quin cacao armaria Renée. Per lo 
que vareig veien es bastant complicada i embolicadora, doncs la tia Lola va explicarme 
que en la última estada vostra a Barcelona avia anat a contarli mes ben dit insinuarli 
cosetes contra meu i la tia va tallarla sense volguer saberne res. Fes el que 
t’aconsello, jo faré el mateix, doncs també P. podria pensar que hi tinc alguna cosa a 
veurer jo amb els meus consells. En fi això resulta un misal.  
 
Cuidat, distreute i fins aviat reb una gran abraçada de la teva germana que no t’oblida 
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