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Estimats pares: bem tornat a deixar endar ..
rir: la nostra correspondenciai Una acumulació
de feina (que ja sembla un recurs o pretext
sense imaginació) i el fet que la persona de
qui més bom puc refiar per ajudar-me a fer-l~o.
hagi estatmalalta, m'ba ocasionat nn verita~, /embus. Afortunadament, em 'penso que d'aqUl dos
o tres dies, ja s'incorporar~ a la feina i sor-
tiré de negui~s. Corn que é~ tan dificil tro~ar

,col-laboradors en aque~pals, quan se IXR.
n'e~certa un es fa imprescindLble de seguida.

, Com ~egueix la salut de la mare i de tots
vostes? sembla"pel" que diuen els diaris, que
la gr~p j~ no te tanta intensmtat a Barcelona
i aix~ ens b~ prodult un g~an,alleujament.

,Nosaltres, gracies a Deu, estem tots
molt b~. La Teresa, que abans d'ahir (dia 27)
va complir 91s dos mesos, ja pesa 5 300 quil~-
grams, que es un r~cord dins la famiLia. ,El ma.
teix Raimon, qme fins ara era el campió, ~xka
XHXíE a ls dos mesol] pe sava 4 750. 1 to~ n "ena»
morava 1 La Rosarte molta llet-i es troba mo1t,
be. , ,

lO se si 1i havia dit en una carta ante-
rior, par-e, que el.s~artra (d~ls mí.Ll.or-s anrí.cs
que tenim) tornen a esser- a Mexic, de retorn

~l .' - ,.deIs E.E.U.U. A desgrat de la gran ~ -lUSlO ~
que van anar-se'n .el} Bartra bavia guanyat una
beca de la Institucio Guggenbeim- h~n tornat
mol t contents de reintegrar-se ~a Mexic. Sem.,
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bla que la vida als E.E.n.U. nO ~~ gaire agrada-
ble per gent de la hostra formacio i costums i
cansa molt aviat. Nosaltres estem mOl~co tents
ele lOoguer~ freqüentar novamen t z, ~ •

¿ , •

I voste mare? Ja te en compte que, en-
cara que el seu fill sigui un gan~pia de 3S anys,
slha de cuidar per §!lIitiC qua n ens tornem a veure?
Encara que sembli mentida, em fa tanta o més falta
ar-a.iqu en-~pa-~~a--a~l-a me-v-a""'V:};da..-li'enir
tres fills petits amb l'ivia tan lluny es una veri-
t.abLe pena. Amb 'la Ho sa (ja,el s ho he di t al tres 'ye
gades) parlem sempre de ~la falta que en~ fa. I, no
es pensi,' ens deixem portarsovin"t; de ltegolsme, i
somiem a nase de les sortides.i passejades.que fa-
ríem ~ si vo&tes foss~n aquí i els poguéssim
deixar els nens. Amb ningu no els podem deixar (ni
ho fem) amb la tranquili-litat que ho fa.riem amb
vo sté s , La Gloria t.ot hom diu q,qe és .iguál que jO •.
La mare 5thi tornaria boja: en els dos sentits de
la paraula, pernu~ fa molta il-lusi& i és gracioc{~~~ , ,Xm~ sima i penque es dolenta ~ite uns rampells que
ens fa:n allar a: tots de cap.. '

"Molt aviat els escriurem mes extensa-
mente .~o porto aquesta carta a casa (el~ eseric des
del despatx) perque la osa els PQsi quatre ratlle~

~ a 'fi de cursar.-Iá de seguida. Aquesta nit mtba cos!
_,-.-...".";,....,t,,a_"L.d..!adorm;~-m.e peLzne.gud.t 'clé.ha.:v:er .re ..:tar.da.t......:tant

aquesta carta. Molts petons al Joan i recor.ds a
-t.o thom, '

.
:Una a.br-aeada amb tot 1 "amor- del seu
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