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Estill1a't~,pares: aquesta setmana m' he endarreri t
un,.p~l;'ellde df.es, degu t a les causes de sempr-es la
feina.

En V;:i:d~l,·(el mari t de la senyora que el.svisi •
....tara,) va eludir de Lf.cadamenn el donar-me la seva

dr l '- d' .'" t da e,~a a Raree ona , per-qué ~gue que amb mol e
> , '

'-gqst els vindra, a veure la Do~ors. Si no els troba
~ ~

fA. casa, pa ssar-a pel de spatx Sirven, ja que tambe va
~anotar aques.~a direccio •
..Mare: una vegada mes, no pateixi per la carta

,
'-que ens va enviar. Al contra~i, p~teixi perque no

, .ens en t~am~t mes,sovi~~, .ja.que les seves parau •
.t i, ,les aon ..per nosat tres un de Ls S_SR conhorts mes

, ,grans per a rer mes suport~ble,la s~par~cio. No hi
"-va hav~r cap mal. entes, cap reserva, res que no ens

p ,sembles
j

dictat Ver l 'amor .maternal mes en t.r-anyable ,
Darrerament, la,R()sa nO,ha posat les acostumades
ratlles de peu de carta per dues raons: la primera
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perque jo escric des del despatxi com que la
" -,central de correus de Mexic es -a-dues traves~i s,

moltes vegades per no perdre temps curso les car-
,

tes sense portar-les a casa; la segona es que amb
l'enrenou constant deIs nens i iiatenció de la casa,
li passen els dies sense adonar-se'n i les deci~ons
(com les d'escriure la carta llarga) es van diferint

, " ....indet'inidament. A mes, la Ro'sa te un BanCB:EBE carap-
'" , -ter mol t sincer i es Lncapac d"adoptar cap actitud

\ ~ -

de reserva ni de mal entendre loes coses. Mare-: cacla
¿-••dia l'estimem mes, tots, la Rosa, els riensi "jo.

No deixem passar'cap dia sénse parlar deIs nostres
plans de retorn i de l'aleg~ia de reveure'ls a vos-

\:.tes.
Les fotos del Joan sbn éxtraordin~ries. Com

ha crescuti Em fa una il-lusió indescriptible que

la meva americana de ve'llut (potser la pe~a de ves-
~ , ,

tir que mes m'ha plagut en la meva vida) la porti

elle '-- ,- fie superviv~ncia, d'immu-ara Aixo te un valor
tabilitat de les ~oses q~e Obre el cor a totes les
esperances. Aquesta setmana-mateix li" escriuré la

carta de resposta que li dec. M'ha sorpres el seu
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, ,
progres en el catala, la cal-ligrafia i la manera
correcta i desimbolta d'expressar-se.

AcabO aquí per a deixar espai per la Ro-
sa. Una abrafada ben forta del




