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Estimats pares i Joan: vaig rebre la carta del Joan, que va proporcio_
nar-me Una gran alegria. Li contestaré tot seguit, i si passo al da-

- ,#" '- '-.vant aquesta citara, .es per-qué la eorresponclencia que Toldria lligar
amb ell no ba d'interferir la nostra.

No sé si, a bores dJara, ja deuen haver Ti~t a la senyora Vi-
- ", , ....... '-

dale El divendres passatvaren arribar a Iliexicel seu germa i Un deIs, ,
socis del Vidal, que fent de guia i dfamfitrió no sientén de feina. Ara,

,- ""'t'a dies que no el ve í em, pe I motiu que el4Edi"ci per-qué fa viatges eon-
l; .1.. •

tinuament.

La setmana passada nO em van escriure, pare.s, i ara tine pocs
\ '" ".<-

~ , ,motius .per- a enta~lar'la COnversa. Em deuen carta en Triadu, en Tasis
>-1', ,

i en Manent, i per tant no se res del llibre, ni de~literatura, ni de, ,

Barcelona. Suposo que deuen estar en pIe cml-lapse estival que, pel que
"

veig cOnstitue~x un rite entre els catalans. Jo fa anys que no em puc
1, , '-

per-me t.r-a~i Tui t d.Le s ,de vacance.s , f mentre anxo setyeixi éssent per mo-,

tius el' excés de feina,' seguir6 benelnt aquesta circumst~ncia., , ,

Al'nostre barri i, 'en general a tota la eiutat de Mexic, hi ha,
bagut una epid~ia de xarampiój els nens ,de liArcadi l¡h~n passat tots,

'-i de l.snos tres la Glori'a va estar dos dies al lli t, amb Cebre moderada i
\.

, J • .)

una lleugera erupeio.A hores d'ara, ni nosaltres ni el metge no sabem,
de I t i tt .,' " ,e cer s ba es a xaramp10 o no. La nena ja esta be del tot i els al-

"

"
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tres dos no dónen mostres, per ara, dthaver estat pieats.pel·microbi.IA.
varicela van passar ..la tots tres molt ·lleument,·de manera que si la co-

~sa va revestint caracters de benigni tat., ja no vens fa,t'antanta por les
-, (malalties indispensables de la infantesa. Deu faei que sigui aix1t •••

..... ~.Ara estic una mica desorientat, perque no se On imaginar_mefls:
1.tots a .Bellatera? 1,0 el par-e i el, JOlln a Fran,a. iIa mar-e amb la dontser-
rat i el Manuel? Espero que, facin el que facin, n{> s'intcrrompi la nos-

"tra correspondencia •
.Aqui seguim la vid", de sempre,amb la rutina elel treball i la

felicitat familiar. EIs diumenges, generalment, ens quedem a casa, des-
,pres de /curta passeLgs pels pares i jarc1ins'del nos tr-ebar-r-í, Ara ba pr-es

,

Lncr-ement a Mexie l tafi.c-tó·als modelscl favions i bar-ques Lmput»un gran

teurs" es oongr-eguenr en els grane estariys que hi ha a tres travessies de. .
casa i es lli~ren a compet~cie8 espont~nies i div~rtrdissimes. EIs .~

,
nens stbi tornen bojos i la Hosa i jo bi pa~sem molt bones estones. DB
tant, ens reunim tota la familia, a casa de l'un o l.1altre, per~ el 'so-
roll de deu criature~ en llibertat ens deixa tan atabalats a tots, ~SB"

que deixém pa~sar un~squantes setmanes abans de r~petir l'expe~i~cia.
El meuesport predilecte és anar seguint la situació interna-
• . i r

ef.onal ~ravés delspomentaris i les noticies. Es Una afieió que fa patir
., ,

del fetge i que, com'més diaris es 11egeixQn, menys se'n pot treure llai-
gua clara. Fa pocs dlies, en Una caricatura del "mep" diari (1~g.!!-i!Q.§) hi.

,havia dos ninots parlante Un deia.a l'al~re: "Has ~i~t? Diu que el mon ja
. ,,

te dos mil cinc ee~ts milions d '?abitalllts"•,1 l 'altre,r'esporrí.as "ttaur-em
..... . , 'edieixamplar la bomba atomica". Be: el paper ha acabat abans que jo. UMa

~-abra~da ben forta per a tots del vostre

,


