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Es lamentable el que est passant amb la nost 1 'oQQ ~ ~QnQ n-
cia. la darrera lletra vostra es lamenta de manca de noticies, i díu en canvi
que ens trametereu fotografies i una tarj postal de feliei tació 1 pare, que
no hem rebut. En tot cas , si et refereixes a unes fotos de ja f molts dí es ,
si que les varem rebre i ja te'n vaig acusar rebut, amb tots els elogis que'
es nereí zen.

Jo, per estar más segur, certifico totes 100 cartes. lB segure-
tat que el procediment em dona és, si m s no, la de que el noi QUO les du al
corren no les perd ni es distreu de tirar-les. Sapiguor si us rriven totes
ja és aItra cosa. Per aix espero que em digui el P re si li manca e p fuI
do Gaeli deIs .64 que 1i porto enviats i aquesta dada sera la el, u P r sapi-
guer--ho , Avui n'in.cloc 5 más. Eapero acabar abana de fi e me...

La manca de coses interessants ,8 comunicar-ce i e pretext per
referir-me a Les que tu en dí.us , fa que de vagados cm rotrasaí una mica. Ara,
pero, escarmentat pel que hem patit., amb motiuo o sen.so no d,i arJ pllasar
cap setmana sanse dir-te quelcom. Cal dir, pero, quo he pnsMat une dies molt
enfeánat aab la coufeccí ó del BaIanc do la Sil'ven, rudaccí ó do la Memzí a i
preparací ó de' la Junta General. De tot m'he so ti t extraor dtnar.í.anent be, pe!.
ro el Director General de la Central de Toulouse m,' anccí.a la visi t Espanya
pel die 14, i encara que amb carácter de turí~ta f no deí m do donar-me feí :
endr ecar , pintar, etc. etc. Eapanya nttra" moIt ; e lh peques ]101 B t s poden
heure tantes coses ~ que en Llurs paf saos ' eaul.t on Lnabe E tabl.e , qi estom de
turistas fina dal.t de tot. Es a dí r , ho estem o. s que no ons hí va res, per \'
ele fondí a "es, els botigtJ.ors i ols sao tres , no, d Ihi veuen o contonts . ~

, Seguí'm bé de sa lut , la nare más enyor da que l. jo e vilant
que és el que es pct fo!' o quí.nes coses üf 1 que pasaí n por í'er pose ibl el
vostre prompte retorn. Bmperdo en tot( mona de conjecturos i sort que em dis-
tr ec una mica copí ant GAFsLI i ecguí nt el rastro del teu 111br , deI qua no
te'n puc dí r l"OS encara , noméa que no oota L'aaaumpte dscí dí t , ni doacuí dat ,
En Joan fHt un hone , molt es tudí ós :L aproff t t. I/l'unrcr su rirrd.t el 76. any
de' Ba\tij.llerat 1 substi tuint-lo por un cura prc-unívoraí tari t més our t per
más Lntens L compromés , 11 ha donat molta faina. Gap a da.trf,ries de maig
a ' examínar ¿ i t.ením coní'í.anca que se t n sortir' bé i a ar tf,r de aept em re pe-
dra ja emprendre els eatudí e preperatorf s pOI' a l'ingros a la carro a. d'~ngi-
nyer, que dJ1en dos anys, amb molta sort. En la proxima carta us enviaro fo-
tografies, que varem :fer per satma Santa Bellaterra.

no deí.xo de pensar anb el senyor Vidal, desde que ares dir-
me el que p~ssa amb el peso í om preocupa tam. é quo no en sofríu vosaltres al-
guna conseqü ncí.a desagradable. 'Esporo que no 1i aano ran rocursos par a sor-
tir-se de la'situació, i si es decídeix venir a Barcelona no deixis do comu-
nícar-e tho . Valdria más que no li caIdés . SaIuda.t I e part nostra, així com
tanbé a la sava senyora. ' ' .

Desitjém que aquestes ratllos us trobin a tots b~ . a~pero
coneixer la bona lletra defn Raimon i poguer-li escriuro b n aviat di ctn-
ment de manera que em pugui llegir i entendre. Par ell, per la Glori i por
la ,Teresa una abracada molt forta i molts petona • 1 par tu i par 1- oa
. tot l'amor deIs vostrea pares, que ua enyoren i no podan iuro s nao s piguerde tos vosaltres


