
Barcelona 26 – Sept 1970 
 

 
Volgut germà: El dia 15 del Agost pasat vareig enviarte per correu ordinari dos llibres: 
Els catalans pel món, i Homenots de Josep Pla. Voldria que els rebesis als vols del teu 
58 aniversari, com a felicitació. Jo el dia 6 de Octubre en faré 61; Déu meu com han 
passat, no m’ho explico, jo no tinc pas la sensació de tenirlos; i a tu; no et passa lo 
mateix? Hem vingut cuatre dies a Barcelona entre altres cosetes per cobrar la juvilació 
de Pau. També això, és tant nou que costa creurer. De moment Pau està passant un 
bache gran; comprenc que és difícil adaptarse a no ser el mateix, és com si tot es 
paralitses, i ademés ell com no té cap joby està com buit i envellit pesimista etc etc. Ja 
veus doncs que tinc un altre cosa per arreglar. 
 
Vareig rebrer la teva llarga carta del 20 d’Agost. Trobo bé lo que vares decidir sobre 
Jaume, el meu parer però, és que encara has fet masses concesions al donarli temps 
fins a fi d’any. Creume succeirà lo mateix (bé o malament) i crec que cuan més aviat 
s’aclareixi el drama de Jaume (doncs ben cert s’en pot dir drama) molt millor per atu i 
per ell. Estic impacient per saber com reacciona si de moment trobes que tot això 
empitxora, que no tindria res de estrany, ja vindrà la calma, i el reaccionar d’ell casi 
n’estic segura; a les persones de sistema nerviós alterat els convé també bastó, sino 
prenen el pel amb més ventatge que un altre. No oblidis tampoc el que t’ha costat hi ho 
comprenc, arranjar les coses amb Renée, per Déu no facis concesions al contrari. 
Com endevino en la teva carta, ja comensa el seu plan. Com que G.A.D. estàs fora de 
la seva òrbita, ves fent marcha enrera, no se si m’explico prou; menys invits menys 
sortides etc., pots excusarte, tens molt treball, no ets trobes massa de humor... estàs 
invitat... com menys la vegis més difícil li seran les seves artimañes (potser està mal 
expresat per carta) però espero que m’entens. 
 
Francament és de pensar lo que em contes de la seva jubliació. El meu concell: ara 
aclareix lo actual, ben refermat i ben sentat; si això s’aconsegueix, queda temps per 
pensar-hi. S’arreglarà no en dubtis les coses ara estan ja comensant. De moment 
tranquilitzat, distreute fes salud, recupera lo perdut durant tant de temps; més 
endavant pensarem com arranjar-ho. Ens veurem i en parlarem; de moment ja en tens 
prou. Estic segura que tal com va ara, aplanarà el camí per el avenir. 
 
Tinc mitxa de projectar la pelicula. Si et va bé i no és car per a tu enviala. 
 
Si vols que et faci gestió per a cobrar de la Vanguardia dis-ho, el saber ells que tenen 
un corcó a Barcelona pot ser et vagi bé per a tu. 
 
Sofia amb els nens varen venir a B. el dia 19 pasat, doncs el 20 començaben l’escola, 
ja van els tres a mitxa pensió i un auto-car els traslada, com veus comença a 
descansar un xic. Va dirme Sofia que vos va escriurer desde la clínica el naixamen de 
Natàlia, però distretament per correu ordinari aixis es que segurament no ho haveu 
rebut. Jo no he contat res del teu problema familiar; cuan pasi més temps veurem, 
trobo que com no viviu aquí ja temps de sobres, i ho contarem al final. 
 
Continua escrivint a Princesa -6-, naturalment les cartes íntimes. Però continuarem les 
normals a Sta. Teresa. Et sembla bé? 
 
Una fortíssima abraçada de la teva germana 
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