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'- Estimats pares: com eís v~rem anunc í.ar-, pas-
aarem,el Nadal -a Cuernavaca. Els nens van jo~ar tot
el dia en el jard!, completament despullats t ba-

nyant-se en una piscinaport~til. Com que aix~ no
stbo creuran r~cilment, em la pr~xima carta, els ad-
juntar~ fotografies "demostratives~ He d'aclarir
que un.dia de Nadal pl~ de sol i calor no acaba der , .fer ben be el pes. pero el vam passar feli9ment, amb
la mica de melangia pels records i renovant totes
les esperances.., '
. La Rosa i els petits encara son a casa de l'Ar-

cadi. Jo bi aniré avui, dissabte, i tornarem tots
plegats (si Déu vol) el dimecres dia 2.

suposo~ que Ja te a1 seu poder, pare, les cal'.
tes que contenien el nostre punt de vista referent
a lJaf'er ~anás. Novamel1t, espero amb_in¡paci~ncia la
la resposta.

A~ui, ·en el cercle d'amics que más frequento,
la not1cia del ,REiR diari, del setrpanari,i de lJe~
ditorial catalans, kXlII,haprodUlt sensacio. Tantde-
bO que no es quedi en projectel Si sap coses noves,
tingui-me'n al corrent, perqu~ Ja sap llinter~s que
tinc per tot aix~. ~

Aqui no tenim mes remei que fer passar el San~
ta C;Laus .en comptes d~ls Heis.-perqu~ és el que fa
totbom i els menuts coro que veuen la imatge del ve-
llet a tots els diariB, carrers i botigues, i tot-
aoro en parla i a cada casa ft~ ka ltar~re de Nadal,
no entendrien les explicacions. El Raimon va rebre
una bicicleta anglesa, aBa,RB de dues rodes; la vo-
lia coro les "gr-ans '", i 110 es tant que re sulta que no
pot pUJar (no arrii!a als p.eda1s ) i l'aaur-em de can-vial' a1X1 que pa ssa,n aquestes fes tes • La nena (lema-
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i avall a totesi;¡ores.De farciment, nines, cot.
xets etc. A la Teresa li vam fer portar una nina
1 es la principal atra~cio de~la fam!lia,t~erqu~
la fa dormir, la tapa i hi juga amb una gr¡cia
extraordiz?aria. 'El .dijous , dia 27, va eomplir --
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. No mtallargo mes perque se mlacaba el temps
Moltes fclicitats par a l'any,que comen9a. Et de-
sitjo la millor sort pera tu, Joan, fill men,
i a vost~s, papes, la realització deIs an~els més
cars.

Una abra9ada. amb tota l'~nima del
vostre
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'- ~Mexic D.F'. 29 de de semur-e de 1951


