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....Estimats pares: la setmana, passada no varem
.....r-ebr-e.carta de vos tes. Els torno a recordar la

" '

conveniencia de no trencar el nostre pacte, enca-
ra'que, alguna vegada, la feina o els mals,de
cap no permetin altra cosa que una postal o uns
simples mots.

,Vaig contestar de seguida al Joln i suposo
. '-

que ja deu tenir'la meva·lletra. Li deia -i real-
ment em plauria mol~¡- maR que m'agradaria esta.
blir una correspond~ncia reg§llar entre ell i jo.

, .Encara que nomes fos una carta quinzenal o men-
sual.

"NO els portara
~' . .nomes un petit

'" ' ,Dema surt cap a uarcelona la senyora Vidal.

"cap record n~s'tre per-qué portara
f" ,.malet1 de ma,.ja que el viatge

~O""e1
d'aquesta senyora es d~ig que R&S,R% nei-
xi a uarcelona el fill que espera e ¿

, ,..'" . ..CI~t. P r..a mol t,avaa t , El seu mar1t fala tambe/1H'-pas de 1 iAtlan_
tic i espero que e11 ens fár.~"el' f 'avor de portar.

retitlo!.
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Fa pocs díes, vaig veure a "Destino" una ro-
" ,tografia del passeig de Gracia, amb un comentari'

en el qual es reia la queixa de les dit'icultats

"del trat'ic a Barcelona. per no saItres, ácostumats
als eixams de vehicles que circulen per M~xic, els
de- "'\A dotze autom~ils que figura ven a la fotogra-. ,

~ tia barcelonina ens fán x*e:fIUtKlf un-e-recte,ga-trebé-
des~rtic. Els adj~nto una fotografia recent de
1 '.Avinguda d'uá.rez,presa en un dia quaLsevo I j el
carrer marcat amb una creu vermella, és el de Do-
lores. A uns cinquanta metres del lloc on hi ha

• #la creu, t1nc el despatx. Son tan gre~s les difi-
•cultats creades per l'exces de ~otxes, que moltes

\

•vegades l'autobus que em porta a casa (marcat~
. ~,~'!.en una creu blava, a la parada on liagafo cada

"-di: 8") IIl1r"""e-~~a~-rop--dt-1itna--h&r~per- poP tar-m.e.a C~fia_.

Normaiment, naur-La ~ "e.star; uns viD:t mí.nut.s s,

Par favor, no trenquin la regularitat
, ,

•que hem mantingut fins ara en les nostres<f cartes. '
Si no la mantenim'costi el que costi, tor~arem a
les angoixes d'abans. Rebin tot ,1'amor deIs sens


