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Volgut germà: Com pasa el temps, ja poc per acabar 1970. Et pasa tan ràpidament el 
temps a tu? Vàrem rebrer la teva carta. Hem pasat deu dies a San Carlos, doncs les 
coses del camp donen preocupacions series i poc diner; però que hi farem. Jo soc del 
parer que tenim de aguantar-ho, per no desvaloritzar el diner que val, (que deu ni do). 
Contestant la teva carta, si et sembla bé, aniré a cobrar la Vanguardi, els teus articles 
(que crec son 4) i no ho ingresaré al teu conte, esperan que vingui el Sr. que dius per 
donarli la cuantiat que vulguis; ja la diràs. Si sobra t’ho ingresaré; si falta jo ho 
adelantaré. El teu últim article publicat es titula 
 
Bé un favor = El pasat Octubre va pasar un mes a Barcelona el Dr. Antoni Oriol; no se 
si el coneixes, és un fisiòlec, molt bon amic nostre, que durant els temps difícils 
nostres (vull dir socialment) varen fernos molt costat. Va llegir articles teus a la 
Vanguardia, i li agradaria colaborar-hi, doncs com té un fill fisiòlec treballant a Paris i 
un altre de profesor a la Universitat Autònoma de Barcelona voldria venir cada any a 
França-España. Va dirme francament que la seva economia no li permetia, però com 
editarà un llibre a Barcelona sobre Miró, si ademés podia contar amb alguna 
colaboració explem La Vanguardia, li aniria molt rebé. Vareig prometre que preguntaria 
com ho avies obtingut i li escriuria. És difícil! Ell coneix moltíssim el Pare Roquer; saps 
qui és no? Escriu desde fa molts anys a la V.; el seu germà Josep metge a Barcelona 
coneix un munt de gent. Si és per aquí potser ho obtindria. Ell és un home polifacètic 
encare que lo seu és fisiologia (és catedràtic a Méxic) sap de pintura, escultura, art 
modern, art antic etc... en fi, és un pou. Jo t’agrairia molt ens contestesis aviat aquesta 
carta, dient com creus podria obtenir-ho. Ell t’ho agrairà, i jo més. Com va la salud, les 
coses teves, en fi dues ratlles pronte. Desitjan els teu germans donarte una forta 
abraçada.  
 
[Signatura] 
 
 
 


