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Estimats germans: Vos suposem acabant el vostre viatge p’el Nord d’Europa, satisfets 
d’haber pogut veure lo que desitjabeu i el Jaume tot content d’haberse pogut passar 
uns quants dies fent Kilometres. Nosaltres vàrem arribar bé i vàrem fer la darrera 
etapa del nostre viatje estrenant un vagó llit metàlic, dels nous que ara comencen a 
posar en circulació (solament n’hi han 2 en tota Europa) que va deixarnos tant 
contents que ho anem contant a la família i amistats com si haguéssim fet quelcom de 
molt important. Vàrem trobar a Sofia bé però a l’avi no tant, ha tingut un autrax a la 
cuixa que ja se li esta curant i li permet ja fer vida normal, això doncs ja no compta 
perquè es pot dir qu’es cosa pesada., però es queixaba de disminució d’agudesa 
visual i la Mercè va portarlo a visitarlo a l’especialista i ens hem trobat que ha perdut 
quasi be totalment la visió del U.E. a causa d’una endoarteritis obliterant que li ha 
provocat l’atròfia del nervi òptic; ara li estem fent unes quantes proves, anàlisis de 
sang etc. per tal de tornar al oculista i després a un internista per començar un 
tractament apropiat. Amb tot, ell està, d’aspecte físic, tant bé com quan el vàreu deixar. 
No podrà acceptar la vostra invitació d’anar a Paris perquè amb aquestes condicions ni 
ell ni nosaltres ho creiem prudent, ja escriurà segurament ell mateix agraintvos-ho a 
Mme. Petitsigne, a M.Leon i a vosaltres. 
 
He rebut lletra de la O.M.S. dientme qu’em concedeixen la beca de 2 mesos per a l’I.P. 
de P. i posen com a condició que no sigui en el període de vacances d’estiu 
assenyalantme per a l’estada a P. els mesos de Sepbre i Octbre. 
 
Excuso dirvos lo greu qu’ens sap el no poder coincidir amb vosaltres perquè ocasió 
com aquesta de poguer passar una temporada a P. amb la Renée i tu i el Jaume jo ja 
no la tindré més en la vida, però que hi farem s’han de pendre les coses com venen. 
Ja no podent aconseguirvos a vosaltres, jo demanaré que sigui per a Octubre i 
Novbre. i aixis ens permetrà a la Mercè i a mi vigilar i arreplegar la collita d’enguany. Si 
ens vullguéssiu mirar un hotel p’els voltants del I. Pasteur sense [canpimetel?] encara 
– ja tindríem una orientació, em sembla recordar que per aquell troç del Boulebard 
Pasteur – rue Vangirord n’hi han d’hotels i jo he de fer vida per allí per evitarme la 
fatiga; d’estudiant jo vaig estar una temporada a tis-rue Plumet però no se si aquell 
barri l’agradaria a Mercè. Si vullguessiu dedicar-hi una estona ens prestaríeu un 
assenyalat servei. Estem molt agraïts a totes les vostres atencions, enviem també les 
vostres mercès i el nostre ben afectuós record a Mme. Petitsigne i a M. Leon, a tots 
vos recordem molt. Una ben carinyosa abraçada per al Jaume i per a vosaltres dels 
vostres germans 
 
[Signatura] 


