
Barcelona 12 – Abril 1970 
 
Volgut germà: He rebut les dues cartes teves, la contesta a la primera la tenia que 
madurar, però de fet, el meu concell era una decisió definitiva necesaria per la salud 
mental, corporal i econòmica. Aleshores va arribar la segona carta que em troba en un 
atac de ciàtica sino igual a la de fa deu anys (que em toca estar dos mesos al llit sobre 
una fusta) però si molt fort. Resultat; visites mèdiques parers, radiografies etc, sense 
poder caminar fins fa pocs dies. Desde air que sembla que la milloria acelera i espero 
que tot anirà més depresa. 
 
Contesto la segona carta. O sigui el meu parer sobre la teva decisió. Francament, que 
ja fa deu anys tenia de ferse, ara be trobo que al decidirte a solucionar-ho vares 
sentitrte ja lliberat i vares excedirte donant massa, ho podies fer sense promeses; crec 
que t’han lligat un xic. 
 
1ª Esperar a fi de curs no és bona cosa. R. comensarà a millorar astutament i et 
trobaràs lligat altra cop (no tens 40 anys, a 57 un home te gran capacitat per sufrir) 
 
2º Penso que Jaume i tu tindríeu de viurer junts a casa (o fora) doncs ell mai ha estat 
compenetrat amb tu ni tu amb ell per falta de [h?] i ambient familiar normal, i potser 
seria per a ell un gran bé, que et coneixes, jo crec que ll te de tu concepte equivocat 
gràcies al neuròtic de sa mare, que arreglan lo que els convé. Llavors R. podria anar a 
un apartament doncs hi han moltes explicacions per donar al públic; que no està 
massa bé de sistema nerviós que necesita canviar de ambient etc, doncs altrament si 
el Jaume continua al costat de una persona neuròtica no millorarà sinó que Jaume i 
perdrà molt doncs no solament no marcharà del mateix ambient sino que el posaria en 
contre teu. Pensau bé. No facis les coses a mitges, es necesari per als tres lo que tu 
decideixis. 
 
3er Economia familiar malament no repartim els gastos avans; o sigui després dels 
gastos generats. Tant per tu – tant per tu tant per tu. Cada un que gasti lo que li toqui 
amb lo que vulgui, el repartiment acordat, altrament amb lo administradors que sou 
alguna vegada et trobaràs escolat de cartes i en deutes. De els contes a nom dels dos, 
però cada un lo acordat. 
 
4art No dubto que R. complicarà les coses. Comensarà a pensar (que per això si te 
temps) i estudiarà la manera de canviar-ho. Ara he conegut com és, jo la creia dintre la 
seva manera de ser sincera, ara no ho crec aixis, doncs m’ha fet veurer clar una carta 
que va enviarme avans de Nadal, i que de no aver decidit tu les coses vostres, no te la 
auria mai enseñat per no enverinar. Va causarme molt disgust i va sapiguerme greu 
que la llegís Pau. Com jo penso que no m’he portat mai malament amb ella per 
escriurem lo que diu vareig decidir al rebrela, que per a mi ella no existeix. Te de 
pensar que ja és prou gran per fer-ho que avans ella ets tu per a mi, i lo que dic i 
aconsello és per al bé de tots, però primer per el teu. Crec que ha llegit cartes meves i 
està contra mi. Que faci el seu camí. 
 
Cuan acabes el curs? Si el mes de Juny podesis fer un viatge, a España (dic el Juny 
doncs és el mes que no marcharem perquè Sofia espera el seu cuart fill) acollinte als 
cursos de estudiants, o una altra cosa que varen dirme que solament valia anar i venir 
11.000 pts llavors estaries a casa la tia Lola, prop de casa estaries molt lliure; te 
telèfon, televisió i és bona cuinera i et cuidaria bé, no et costaria res la estada 
absolutament res i ademés al Banc Ibèric tens 7.500 pts mes 1.500 pts de EDASA que 
enviat per a tu, o sigui que per gastets disposaries de 9.000 pts. Seria una gran cura 
per a tu. Les pts del viatge si és aquest preu no és cap fortuna al canvi en dólars. Si no 
et va bé al Juny  potser l’any sabàtic? Cuan és? Pena-ho. 



 
Demà 13 operaran a la tia Lola de cataratas, perquè li priven molt la visió i al mateix 
temps li treuran la miopia de fa anys que la te. Ara bé al Juny ja estaria bé, més ben dit 
S.D.V. millor que avans. Ella faria lo teu molt contenta perquè està molt agraida de 
nosaltres ja t’escriuré uns dies després de la intervenció. 
 
Pau desde dilluns pasat està jubilat. De moment desplaçat, però ve el bon temps i 
farem un viatget i les vacances el distreuran. 
 
Sofia Arturo i els nens bé. 
 
Una forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
Escriu aviat igualment a [Punicosa?]. Llença les cartes és millor. 


