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Volgut germà: Avans que tot espero i desitjo que el viatge de retorn fos bo. No se si en 
aquesta carta et diré tot el que voldria dirte; sinó ho aniré fent en altres cartes. Et diré 
primer que no se si és interpretació meva, però vareig trobarte realment canviat. Avans 
et trobaba un [foris?] trist un aire pesimista disimulant en només. Ara realment estàs 
enjovenit de esperit (doncs de físic no et calia). He pensat molt i he arribat a la 
conclusió que, si bé és degut al lliberament (a mitges) de la cadena en què has estat 
lligat (Déu meu cuants anys!!). Després de conéixer a Priscilla e arribat a la conclusió 
de ella té gran part de participació en el teu canvi. Sol no auries recuperat la teva 
personalitat de avans tan depresssa. Realment és una noia excelent. Encare que no 
parlesim la mateixa llengua, jo ja comenso, com a gran que sóc a conèixer e 
interpretar de les persones les seves accions, paraules i fets. No crec equivocarme és 
excelent en tots sentits. Inteligent, educada, discreta, bonica, vistosa, valenta i 
treballadora i també bona administradora (no falla) i ademés està enamorada de tu. En 
fi; que és tot el contrari de la pobra Renée, que ha sigut molt poc inteligent per a 
conservarte; més ben dit no ha fet cap esforç dels que es necesiten per convèncer al 
contrari la seva petulància intelectual l’ha perdut. Ara bé estic conforme, més ben dit 
estic d’acort amb tu de portarse bé amb ella, però Priscilla és mereix molt, no en 
dubtis, la posició d’ella no deixa de ser molt de estimar. Ella com a llesta crec que no 
s’atreveix a donarte consells sobre Jaume (tu sense darten conte tens l’amor de pare, 
naturalment) però jo crec que ella te bon sentit per a donarte un consell. Continua 
treballan Jaume? Res de cotxe. Si el vol, baratet i que el compri a plasos. Creume. Et 
suposo treballant força, i també comensant a treballar amb el film de Ibesa. Nosaltres 
la setmana que pasarem a Bagur va ser deliciosa. L’hotel de somni, la platja i l’aigua 
del mar de maravella. Realment estaba contenta, tot va sortir prou bé, i com vas 
comprobar, Pau va estar millor que mai. També de salud jo ademés crec que la 
presència de Priscilla també va tenir participació. És tan diferent! Et diré el seu resum 
sobre ella. “Ha arribat deu anys de retard en la seva vida”. Ara escric des San H. on 
ferem cap desde Bagur. Aquí és bastant avorrit a l’hotel tot-hom és gen vella, en canvi 
a Bagur tot-hom era jove. Demà marcharem dos dies a Barcelona i després cap a la 
Ràpita amb la calor i els nets. Com cap al 5 del proper Setembre arrivem (almenys jo a 
Barcelona, si tens temps de escriurem a Princesa 6 m’agradaria trobar carta teva dels 
teus projectes i com van les coses teves, i com t’ho vas pasar a Barcelona els dias que 
vas estar-hi. Bé... no deixis de explicarme quin èxit té el teu equip de camises i 
americanes. 
 
 
 


