
 
 
Volgut germà: Vareig rebrer la teva carta del 30-12-60 no he contestat avans doncs no 
teníem ni tenit pensat lo que farem aquest istiu. Jo penso però que nosaltres anirem 
com sempre el mes d’Agost a Cardó. 
 
El papa no anirà pas a Alpens, perquè encare que lentament perd en totes les seves 
funcions. 
 
Jo faig els posibles per anar solament 15 dies a Cardó i que Pau s’hi quedés tot el mes 
doncs o trobo tant aburrit que es aixis em sentiré contenta. Com et dic el papa no anirà 
Alpens per l’Agost, Sofia es deixa dues asignatures per l’istiu doncs el quint de 
Farmàcia és dur i ademés li agrada quedarse a Barcelona (ja en saps els motius); 
penso doncs que si podem obtenir el pis de que em parles el mes d’Agost anirà bé, 
doncs quedaran a Barcelona de la familia el papa i Sofia, i ademés jo procuraré pasar-
hi uns dies i crec que encare resultarà més divertit, doncs podrem fer alguna sortideta 
de nit a pendre la fresqueta o simplement un Coca-Cola al terradet de casa, i per 
vosaltres serà un estalvi gran el no estar al Hotel. 
 
Com et dic el papa va perdent i naturalment dona més feina doncs sobre la feina 
normal, avui aboca l’orinal, demà la sopa al llit, naturalment 80 anys són per tenir 
falles. Com vareig notar i crec que amb raó un nerviosisme per par de Antònia degut 
naturalment a més feina sobre feina i com de cap manera convé tenir-la amoinada 
vareig solucionar l’asumpte. 
 
Desde el mes de novembre que per les tardes va una noia a ajudarlos i cosa necesaria 
vigilar doncs el papa s’adorm a ratets i amb la estufa encesa és perillós estar sol. Jo 
auria volgut pagar a Antònia perquè es quedés ella, però naturalment s’auria cansat i 
aixis ella per les tardes s’[esbargeix?] i tot rutlla bé. 
 
Jo com has vist, no te demanat mai res econòmicament per els pares, doncs se que 
fins fa poc la teva situació no era per despeses; ara si que crec ja ha pasat per tu la 
inestabilitat. Ara be com tu saps, si be el papa del seu pasar en té per la casa cuan 
venen extras no pot acudir, jo crec doncs que ara no trobaràs malament que ens 
partísim aquest gasto actual, que és de 175 pts semanals, que jo crec que al canvi del 
dólar serà petit per a tu. 
 
Estic contenta de que per fi hagis obtingut la ciutadania Americana, doncs tens aixis 
moltes coses arreglades. Tot arriva i esperant que arrivin les coses arriva també lo que 
nos voldria, la fi. 
 
Abans de Nadal Arturo va demanar per venir personalment a felicitarnos les festes i 
naturalment vàrem rebrel (, i cada dia m’agrada més poc) aixis és que les coses estan 
igual però amb un punt per parlar ja de casar, doncs crec que l’any que ve acaba la 
carrera i es volen casar, o sigui que el cacao arribarà aviat. 
 
Jo tinc un temps d’avaniment, desde festes la meva ciàtica em dona intenses 
molèsties i he tingut de fer repòs absolut i tinc de portar altra vegada cotilla-corasa 
com en el temps mitgeval. Com està Jaume? Es estudiós? 
 
Recorts a Jaume i Renée 
 
Una ben forta abraçada de la teva germana 
 
[Signatura] 



 
Barcelona 24 Febrer 1961 
 
Espero que el fred haurà minvat. Aquí ha fet un bon hivern, i si no fos la humitat de 
Barcelona un dolç hivern. 
 
 


