Barcelona 21 Març 1961
Volgut germà: Espero que San Josep et vagi ser feliç. M’agradarà saber que Jaume es
torni estudiós, m’agradaria que com naturalment serà molt americà tingués també (que
no es difícil ser els seus [americans?]) un chic de cosa nostra. (vareig veure l’altra dia
una pelicula americana, que aquí han traduit el titul “La cena de los maridos” i vareig
pensar molt en la manera de ser dels americans no intelectuals i això va ferme pensar
molt en Jaume. Lo de la cotilla més per llauna m’ha llagat l’esquena i más difícil
todavia.
Va arribar la teva carta certificada del 9 d’aquest mes. Vareig anar al Banc
Hispanoamericano, i tot, va anar com una seda (vareig cobrar sense perdre temps i
amb tota facilitat doncs ja tenien l’ordre de pago desde Bryn Mawr Trust Comany.
1.780,40 pts o sigui 1.795,95 trets els gastos corresponents que fan rics als
Aquí torno a comensar a escriure o sigui el colmo avui estem a 8 de Abril, naturalment
d’el mateix any.
Les 175 pts setmanals són a partir o sigui 87,50 pts cada un. Ja et donaré un atlra dia
els contes; ara si no tiro la carta a lo millor no en reps fins el mes proper.
La teva ironia de la tragèdia Grega referent a Sofia va ferme molta gràcia.
Per fi he pogut ferme una cotilla més lleugera i veig l’istiu més tranquil.
D’aquí endavant cada temporada et surt una cosa del cos per a cuidar. Jo francament
fins els 50 anys no he comensat a sentirme un xic vella.
He explicat el papa el teu envio i va quedar molt content; li vareig plantejar dient (com
és veritat) que com tu sempre em repeteixes si ell necesitava un ajuda t’ho
comuniqués, vareig creure oportú escriuret-ho. Sempre surten però, complicacions;
ara la asistenta te de tenir un fill i d’aquí un temps caldrà buscarne una altra. Ahi vareig
acompañarlo al oculista i naturalment l’ull perdut igual però l’altra ha millorat una mica.
Si tens la fusta de Ferrater, pot estar content, sont de bona fusta.
Bé adeu. Dona moltes abraçades a Renée i Jaume, i encare que no escric gaire
sempre saps l’estimació de la teva germana
[Signatura]

