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Estimats pares i Joan: a.eabem ele rebre'la se va carta del dia 17 deIs
.....corrents. Es certa i lamentable la meya abseneia en les fotos de 1 'ex-

~, , -Gursio bo1etaire. 'Va ocorrer que jo era el fotot;raf'(en vidal va obl!-
dar el seu equip) i quan me'n vai,; ad.onar ja s'havia aeabat el ro11et.
-' ,Pero en proximes tramese~, si Deu vol, els prometo fotos 'de tota la

"
(fam11ia.

No eal que els digui que espero saber els,
;. . l .J , • ,mens del Joan, i que he ~stat pendent de la tens10

, ,
..... ', , "-ver sotmes. Tantdebo queftot ha,i anat be, pero en

,
résultats deIs exa-
a la qual es deu ba-
cas contrari que no ~

'-desanimi, perque la seva joventut fa menys importants eontratemps d'a-
'- ~

questa mena. ,
Amb en Vidal, aquests darrers dies no ens veiem r;aire, perque

,

fa petits viat;;es cont{uuament. Ha estat a veraeruz i dem~, dia 23,se'n
,ya a Cuba a rebre el seu eumyat i el seu sooi, que venen de Barcelona a

passar ~ns quan~ diese L' adre9a de la senyora Vidal és: earrer Sors,
, '- ,Humero 4, B. Cree que esta buseant pis per a mudar-s'hi el mes aYiat .

possible, perqu~ qui sap per quins reflexos la seva casa, tornant de
M~xie, 11ha decebut. Diu que la troba r6ne~a, fosca i bumida. Es un pis

. ,de planta baixa, se~ons diuem, i no es estrany que li hali produit aquest
, J "efecte, perque el que tenen aqu~, al eostat de casa, esta molt be. Es mo-

dern i ale~re.
El HainlÚn, per idea seva, no els escriu les quatre ratlles 11_

"promeses, perque vol enviar una postal al Joan felicitant-lo pel seur/
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aniversari. Em plaumolt que se li hagi aeudit aix{; 1 altre dia parl~-
yero de sobretaula de la pr~ima aata del ~ia 31 de juliol i ell, espon-
taniamemt, va dir que ••xix enviaria una postal al Joan.

, "-Nosaltres seguim tots be. Mexie sembla que es va reeuperant
dtuna manera páulatil1ladel des¡;avell ocasionat per la deTaluaeió del pe-

"-so, que a mosaltres, sraeies a uéu, no ens ha afectat. Per als qui te-
nf.en negocds dt_:x".xs•• ~mportació, en canv:i:-,la mesura ha r-esuj tat molt
¡reu. ~~er a les editorials (que són el medien el qual em_
moe) els ba siepificat una revitalització, ai:x{ com per a la ind6str~

, ~
del pats en ~eneral • .Ara (misteris insondables de la dem'9-craciaamerica-
nal) es parla d~ lapr.eocupació deIs EE.UU. per la pau dilndo:xina, per-

,, ,
que sembla que la i.~••pan mundial pot es~er fatal per a l'economia

,ianqui. Son una colla de ximples.
, , .....

ji-o m' e s tiendr-e mes , -per-q ue "Ja SOlll"-di l'"OUs- i-a-que-s--e~t-a- eo-t:reria-
-", ,el rise d'endarrerir-se mes del que es raonable. Aquesta setmana be 1In-
,

¡ut una aeumulacio de feina i no 'o po~ut eseriure el dia que em propo_
aava , o millor di t" el que tine per- cos t.um,

~ls adjunto unes totos de la Teresa, amb Unes ratItos de la Ro.
sa ,

Una abra,ada ben forta per a tots del Tostre


