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E,stimats pares i JOan: només els podr-é escriure breument, per a no perdre

un altre dí.a de (correu:-' Encara es tem sota' els efectes de la ge:ilEpJduut cel-

Lebr-ací.ó nadalenca, amb .eL que comp.orta d'¡have.r dormit poc i me.njat moLt s,

La nit de Nadal la vam passar, com 'cada any, a casa. l'Angel Messe-

gue.r , on' el "tió" .por t.á regals per a tots 'i ens vam .dd.ve r-t í.r- moLt ; el :Nx:liai di-

.na r cde Nadal, a casa deLs Pe:v:.p·och,.no vav.é.s ae r- tan aLegr-evcom els altres anys,
~~

~perq.ue el dia 24,_ a dos, ~quartsYd~ la .nit, 'moTi en Nicolau d¡.'Olwer, gran 'amí,c

d ' en Peypoch ,i .es t í.mat de tot s no.saLt r-es , El dia .25~(Nadal), a les quatre de

la tarda, l'enterrarem, de manera que entre una cosa i altra el dinar va comen-

crarva un quarit de" set d.el vespre i pota 'els ef'e'c t.e e de la tristesa general. De

mica en mica, pero, vam anar reaccionant, almenys pe.r a provar .d t aní.man a n t en

~Peypoch , que ea t.ava" molt' .ab.atu t., En fi, .com já ha estat .ddt : el temps no .pae sa ;

e.La,qui paswm s'om nosaltres,,,,,". '. ,.. !' \'.

El's nens 'estanen plena euf'oria deLs rega:ls de .Santa Glaus. Em pen-

so que e.Ls fa més il-Iusió ar'a que 'quan no' .aatrí.e.n el "!truc". El cas és que la

nit de Nadal vam sortir de casa l'Angel a dos quarts de tres ~e ·la matinada, ens

.~ibaYem al.ll~t.~ les tres ~:a les sis.ja ens despertave~ ~ots per a obrir els

paque t.s deLs o.bsequis. Ahir., Nadal, ac ab ár-e m de dí.nar; a .Les nou deLs veapr-e ¡ des-
prés, ens reunírem tata la família a casa de l'Arcadi (cam tehim per castum)



U B
per a desitjar-nos felicitat mútua. També anarem a dormir t~&v~sff~ btota~~eW~
hagut de llevar d t hor a , pe r-qué la feina m'esperava i no la puc iPtiP~t~tl' ~t'@.§:;

doncs, sota els .e f'ec tea de.L.que; aquí .en. dí.uen' "una gran desvelada" i vaig una mi-

ona

Ca d'esma.

COIn:cvan passar La.tf'e s t'a , vos t.é s? :rot el dia vaig pens.ar-hi, evocant

r econd.s .d '.alt,res temps i .enyo nan t-eme més que maí , Mmenya, aquí" va fer una dia for-

fY,a: .rradaLenc (p'er. r ana' exce pc í.ó ) , amb -c eL gris, fred i plugim~ Una 'diada com aques-

ta amb'.ao L i caLo r no lliga .ge.ne, '. • ~

,~, - 'Si Dé u. vol, pa s aaz-em tots el cap d",any:'a casa' :delTísne~.." que s ' ha

canviat fa quatre -d í.e.s a una c-tor.ra",molt .bo.ndca de ".Jardin,es de" San Mateo", una co-

~- Lórrí.a no.va for'cf'a allunyada deL cezrtne de .La c.iutat, ja be.n aLs. af or-e's, Tothom ten-

de.ix a deixar .Les concéfi t.r-ací.ons .ur-banes , pen les incomodi -tats 'de les ag-Lome r-ací.ons

:i de Ls t r-anapo r t.s,
f '

"Segons els .d'í-ard.s .d ' aquí, :8spanya' torna .a ví.une un moment de prospe-

,ritat~": Ta'nt 'de bo quev.s í.guí, cert!,:E'ls t'el.egrames de pr-emaa d~uen" que pe.r" a 1962,

el .Gover n: eapanyo L ;;re.baixara .eLa d.mpo.stoa .(~al revás del .que ens f an 'a Mexic), aug-

mi~f~~~anvi, notablement els egressos. AqJJJ.., t.o.t hom parla "_del miracle eur-ope u't ,

del triomf deLs patsos del Mer.'cát Comú i- de 1 "e sp Lé ndd.d nd.ve Ll, de vida assoli t a

- .ALemenya occidental, FranfYa" Italia, Bé Lgí.ca, Ho'Landa i Luxembuz-g , Tot aixo m' omple
d eape r-anc e s ,

a:..Be, .pane s i .J'oan eat í.mazs r que 1-'any~,1962 s í.gu í, .pLe de Íelici tat per

a tot s , quer ens acosti i, faci e.scoI tar .Les nos,tres or-ac í.cne , Una abnac ada ben for-

tal . {.h ..~.~ ..~~


