
Barcelona 6 Setembre 1968 
 
Estimat germà: Air vàrem arribar de San Carlos i hem trobat la teva llarga i explícita 
carta del 21 d’Agost pasat.  
 
Per fi després de tot, penes, gestions i gastos esteu altra vegada a casa, cosa que tots 
desitjavem i a ont poc a poc tornareu a la normalitat. Ens alegrem molt que estiguis bé, 
i que Renée vagi millorant. 
 
Lo terrible és el comportament de Jaume. Jo et diré el meu parer; encare que és un xic 
difícil per als pares, crec que és el moment d’aguantar el “tipo” i esperar que ell retorni 
per ell sol. Ja se que serà difícil per a vosaltres aguantar i no saber d’ell un temps 
(potser serà curt). Tinc la seguretat que tornarà a vosaltres i pot ser millor disposat. Els 
amics actuals no son constants sense diners i ell si els vol tindrà de treballar i això 
també li servirà per tornar a la normalitat. En fi escriunos com segueixen les vostres 
coses i lo de Jaume, perquè lo de Renée creiem serà de paciència però a la fi tornarà 
a la normalitat, doncs per lo que escrius ha millorat bastant. 
 
No dius si vas rebre dues cartes meves a la clínica. Efectivament vàrem telefonar i ja 
havieu marchat. 
 
Digueli a Renée que li escriuré una carta per ella d’aquí pocs dies. 
 
Una forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
 
 
Estimat Josep Mª. Estem ja tranquils amb les noticies rebudes i de que després del 
gravisim perill passat n’haveu sortit amb vida i amb lesions perfectament recuperades. 
 
En quant a lo d’en Jaume, tal com ja et diu Mercè ho considerem gravisim. Ets tu i 
solament tu qui deus solucionar-ho malgrat l’influència negativa que [trobeu?], en 
[...il·legible] Amb la màxima decisió i fermesa i es [...il·legible], això es ja un cas perdut. 
[...il·legible] cop [...il·legible] de les insidències atenuants ([de cap manera?]) al teu fill li 
has de tancar absolutament tot aquest [...il·legible] i posarlo a treballar en un 
[...il·legible], per a que [...il·legible] (taller, repartidor en un comerç etc, lo que sigui) 
 
[...il·legible] exemples, [...il·legible] les males amistats, i el que aquest [...il·legible] 
aplicat a temps va donar resultats [excelents?], [...il·legible],  al Jaume, això ja es 
massa tart, es difícil que després dels 22 anys [...il·legible] 
 
Estem tots els de casa [...il·legible] que [...il·legible], [...il·legible] 
 
[...il·legible] 
 
Una abraçada de [ton?] germà 
 
[Signatura] 


