
B. 5-5-70 
 
Volgut germà: T’envio una carta junt amb aquesta i si és que la creus bona per a 
llegirla oficialment ho fas, si no en faré un altra. Com veus les frases que dic són còpia 
de les que varens enviarme i o dic per a que comprengui que esta dedicida a que no 
em prengui el pel a mi. Espero em contestis si et sembla bé. Sincerament. 
 
Suposo que estàs esperant arribar a primers de Juny per descansar l’esperit. Jo també 
ho espero impacient i et diré; que tinc por que flaqueigis, sobre tot ànim; és necesari 
aquest pas. Estic segura que dintre poc et sentiràs rejovenut, estaràs de més bon 
humor més optimista. He llegit un llibre de malalties de pell, i he descobert que lo que 
tu tenies al cabell és de sistema nerviós; aixis és que la saborrea l’estomac etc etc tot 
era el mateix. Res, res, ànim i sigues valen, et quedaràs sorprès dels resultats que 
obtindràs. És capaç de pasarse malalta inventarà moltes coses t’ho previnc. Si es posa 
malalta a la clínica, tu dius que també et trobes malament. També no aceptis que et 
vingui arreglar l’apartament més li val cuidar el d’ella. La veig capaç de tot. Deu fer 
contínuament plans de operacions militars. 
 
Escolta. No entenc la frase de la carta que dius. Això d’anar a Barcelona amb la Renée 
seria catastròfic em sembla. Doncs naturalment. De cap manera. Cuan estaràs lliberat 
ja li pots aclarir, que les vacances cada un a casa seva. Tu a la aspre España, ella a la 
dolça França i aixis al retorn hi ha motius de conversa. 
 
Tot el que em dius de venir jo aquí no saps cuantes vegades ho he pensat i la molta 
ilusió que em faria, però és tan difícil per a mi, jo crec que a Pau li semblaria cosa 
descabellada. Com m’ha agradat les proposicions que fas en el teu itinerari; que 
saps... també pot succeir un miracle perquè no. 
 
Això de poder estar junts, xerrar, callar sols en compañia seria molt però molt 
agradable. 
 
Ara penso; et caben els llibres al apartament? Dinaràs al colegi? Estic tant lluny per 
ajudarte que estic intranquila. Altres vegades penso que Renée valia tan poc que 
l’entendràs millor sol que avans. He rebut un llibre teu que vares enviarme. 
Indagaciones sobre el lenguaje, ja fa uns dies. Gràcies. 
 
He comprat un llibre que s’en diu Catalans pel món. Pau Casals Josep Ferrater i molts 
altres. Hi ha una foto molt gran teva. El coneixes? Vols que t’el envii. 
 
Una forta ben forta abraçada i no em deixis de tenir al corrent de tot lo teu 
 
La teva germana 
 
[Signatura] 
 
Crec que cuan estaràs en el nou apartament tindràs de enviar una carta a casa 
explicant la decisió que eu pres. Vull dir una carta oficial. Després continuarem com 
fins ara la correspondència secreta que és la sincera i es parla clar. 
 


