
Barcelona 15 – Maig - 70 
 
Volgut germà: Espero has rebut la meva carta del dia 5 pasat. Estic impacient per 
saber com segueix tot, i destijan que el teu sistema nerviós pugui tenir ben aviat pau. 
Jo estic millorant bastant, o sigui que ja comenso a sortir de casa gràcies a un nou 
tractament, de ultrasons, que ademés de millorarme molt, he pogut deixar de 
medicarme tant amb cortisona que és perillós i desfà l’estomac i altres coses. Encare 
que sigui sobre el mateix tema, escriume i tinguem al corrent de tot, que per a mi és 
important. Déu faci que s’arreglin bé les teves coses i les del món, les dues estan en 
moments greus. He rebut una carta de “Reprocolor Llovet” i m’entrega 1.680, que su 
hermano me encarga envie a Vd.  Aixis doncs aquesta cantitat l’he posat al teu conte 
al Banc Ibèric. Aixis doncs el teu conte allí és de pts. 11.184.- 
 
T’envio una invitació del ingrés a la Academia de Farmacia de Pau. Va ser air dia 14. 
Va resultar bonic i cosa agradable varen venir moltisima gent, que certament si en ve 
poca resulta trist. El jefe Provincial de Sanitat va imposarli la insignia del mérido de 
Sanidad cosa que li varen concedir fa dos anys, i que ell no va recollir llavors, doncs 
les [paveries?] no li agraden massa. 
 
Em crec que si avesis estat aquí t’aurien fet padrí del nou fill de Sofia.  
 
Reposa força de esperit diverteixte tot el que puguis, no deixis el contacte amb el teu 
fill, i ahorra lo que puguis per fer un viatge a Barcelona. 
 
Serveix la carta oficial? Dis-ho aviat i també escriu la teva oficial a casa les altres al 
lloc on vàrem néixer tu i jo. 
 
Moles abraçades de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 


