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Volgut germà: Tal com et vareig prometre acabem de saber air els resulats tristo-
patològics de tot lo que li varen extirpar a Pau. Crec que hem tingut molta sort. Cap 
tumor és maligne (vull dir cancerós), i la destrucció del teixit de urèter que obstruïa el 
funcionament del ronyó esquerra i que li varen extirpar conectanli novament ha resultat 
inflamatori, aixis és que ves a saber, si és aquí que és el seu foco d’on li ferà tenir 
sempre la orina infectada. Veurem. En fi tot segueix el seu curs (encare que com pots 
imaginar serà llarguet) però el curs post-operatori no pot anar millor, a pesar dels seus 
71 anys. 
 
Com estàs tu? Tot segueix bé? Contesta en aquestes preguntes a Princesa. Jo 
t’inclueixo aquí una carta de Pau i meva, per contestar a Sta Teresa. 
 
Has fet ja el cop de cap de despedir al metge de Jaume i de deixar a Jaume valdres 
per ell sol? No crec bo que ho demoris més. Ara tens ja (espero) més serenitat per fer-
ho. Pensa que si fallés o anés molt malament per ell; saps que tu sempre pots i deus 
ajudar-lo; això si has de comensar a actuar d’altra manera la teva demora farà que et 
prenguin més el pel. És necesari per al tres. Tot anirà bé, (no pensis tot seguit no) però 
veuràs com després de un temps (més o menys llar igual que una malaltia física) les 
coses s’arranjen; i diràs; com no vareig fer-ho avans. El meu concepte, el metge és un 
barra. Si cal, ja en trobaràs d’altres, no és posible que tots actuïn com aquest. Sols 
sigui per despendret d’ell és necesari. Has rebut carta de Antoni Oriol? El seu germà 
Josep està molt content i agraït de les teves gestions tan [fructuoses?] pel seu germà. 
 
Bé si tens temps escriu aviat. Una carta a Sta T. contestant la nº II i una a Princesa 
dels teus asumptes. Aixis que pugui aniré a cobrar a la Vanguardia, no deixis els 
articles engrosa conte i lectors. 
 
Fins aviat una gran abraçada de la t. g. 
 
[Signatura] 
 


