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Volgut germà: Vareig rebrer la teva carta del 2 d’Octubre passat. L’Oriol va rebrer i 
agrair molt el teu condol, però han estat tantes les cartes, que va rebrer que ha decidit 
no contestarne cap, però va venir a dirme que avia rebut la teva. 
 
Com està el divorci? Per lo que dius en la carta, jo calculo que sinó està poc ja falta. 
Crec que els abogats a tot arreu del mont són uns “pillos”. Espero m’ho escriuràs tot 
seguit cuan estigui tot solucionat. També trobo la pensada de Priscilla molt bona en 
cuan el viatge a Corfú. Realment sempre està acertada, i voldria que vos podesiu 
casar doncs crec que li fa molta ilusió, i a mi també. Cuan vingueu ho celebrarem amb 
un bon dinar o sopar.  
 
No he escrit avans, doncs les meves “chacres” costen molt de treurer, però ara si que 
vos puc donar més bones noticies. Ja m’han tret les croces (bastons amb colse) i 
solament per sortir al carrer porto un bastonet bastant elegant; dic elegant perquè al 
costat de lo que m’ha tocat portar aquests mesos passats el trobo bonic. 3 vegades 
per setmana vaig a fer recuperació de la cama i trobo que realment em va molt bé no 
s’infla tant i camino ja força bé. Segueixes menjant el mitg-dia al apartament o bé ja 
estàs del tot a casa Prisc. t’ho dic per saber on tinc de telefonar si vull fer-ho alguna 
vegada, doncs encare que és un xic car em fa ilusió sentirte tan bé com si estesis a 
Barcelona. Per aquí passat de uns dies els últims de Octubre que va fer molt de fred, 
està fent un temps molt suau de temperatura. 
 
Entenc molt bé la distribució que fareu de la casa de Prisc, doncs tant el teu 
apartament com la casa d’ella les tinc gravades i a vegades em venen a la imaginació i 
vos veig, posant la bandeja amb el menjar dels gats, la sortida del gos, posant els plats 
del sopar etc. en fi que o recordo amb plaer i trobo molt bé la distribució que eu decidit 
i que resultarà molt bé. Ara però no crec pas que quedi llest en el temps que dius. 
També a tot el món els contratistes sempre diuen menys temps del que resulta a la fi. 
 
Abraçades per Prisc i per a tu de la que no vos oblida i té ganes de veureus aviat. 
 
[Signatura] 
 
 
No recordo mai de dirte el servei que m’ha fet el petit despertador durant aquests 
mesos. 


