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Estimats pares: Acabem de rebre la seva lletra del dia 21 deIs
eorrents. Ja poden su~osar amb quin neguit hem estat tots aquests
die" degut a les noticies qu~ ens arribaven de Barcelona. Gr~.iesa Deu, veiem que,estan tots be.

El dissabte v~rem celebrar el sant de la GI~riaJ que ja es va
adónar de tot i estava feli9; entre altres petites coses, li regal~
rarouna m~quina de trinxar Garn que és una joguina deliciosa, i es
va passar el día posant tot el que podia arreplegar a dins de la~-
quina.

Ara estem preparant el bateig de la petita. El seu pad~{ (en
Roure-Torent) ja li ha regalat la medalleta amb la cadena; es de la
Verge de Guadalupe i fa molt bonie. Avai, la Rosa i la Zina (l'espo-
sa d'enRoure-Torent) ha9 ana~ a comprar el vestit de la nena per al
bateig. La Rosa ja els dona mes detalls. .

Mare: no pateixi per,mi, no tingui por que la feina qu~ faig m h_
Glapari; 1 'he triat tan be i la faig tan a gust,que pez-mi es eom un
joc. segueixo engreixant-me de tal manera que SOG l'alarma i l'admi-
ració deIs parents i deIs amiGs. Els vestita se m'ban fet tots petits,
he hagut,de fer-me roba nova i peao actualme_t 65,5 quilograms. Ja
sap Toste, mara, que no ela havia pesat mai. 1 no •••• cree que,KE
aix~ em passi per l'edat (a110 ~ue en diuen "ajamona~se") perque em
sento més fort i em trobo mes be ~ue mai. La Rosa em diu sempre que
a cada fill que tenim, em torno mes tranquil, m'amoluo menys per les
coses i em preparo millar. afer anys. En una paraula: que crio "conxa",
eom diuen els mexicana. De manera, mare, que seria totalment injust
que voste passés angoixa pel meu estat de salut, i per aquestrnotiu
no t~nguéiIW~Toste mateixa, 'el benestar ••xx,••x d~ la qual es impor-
tant1ssim per a tantes#persones. fensi qu~ l'esser avia de tants nets

,apa~t de.la s~tisfa~cio que 4eu d09.ar, s~~osa un~ gran re~ponsabili-
tate 1 S1 veies 1 'espabilats que son i f1ns a quan punt. son bonies a
Ja li he cqt moltes Tegades i no em cansaré,d.e repetir-ho: és una gran
satisfaecio anar amb ells pel carrer{ perque tothom s'atura,a dir-los
coses i a ~labar la seva gr~cia. Aixo p~l que fa,als,se9s nets de M~-
xic, perque el Joan, per tot el ~ue me'n diuen, es tambe un gran motin
dtarglJll; el pare em diu que ja es tan alt com ell.Em costa de fer-me'n
ben be carreca El que em diu el pare que no li agrada estudiar (a des-
grat que la seva intel-ligencia li permeti fer via brillooltment): ho
be d'interpretar en el sentit que no Toldr~ seguir cap carrera univer-
sit~ria? 1 en eas que sigui aix{: quina BZEE.Kaxkxxs~.xt&XMX~, , , ~ ,aetivitat l'~~reu mes? Ja s~ que es premat~r , tot aixo, pero em
taria il-lus10 saber quina es la seva inc11nacio.
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, , ~ . _El nostre Raimon, per ar~, diu ~ue vol esser "bom~ero".

N1)es una cosa que em: sa'tist'.aci, gair,e',''''pero 'IJ~ {fas .de voeaef,o ."~an
decidida s'ha de I'espectar. ·Quail lit: die que "es 'un- otiei-'que" rrorem
plan gaire (pe~ue el raei ell, s'entén) em respon, t'ent-me una
eoncessió., ,a. que si vull sera ajudant mene

'. ¡La: Rosá em reclama espai i no m'hi pue negar de cap manera.
Una JI.Esa abra,ada ben torta, par-es., 1 molts petons per al Joan. Re-
hen tot ¡'afecte del Tostre
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