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Estimada amiga:

Les seves cartes seropre erofan molt content i les llegeixo
i rellegeixo amb un veritable goig.

En la darrera que he rebut <que no porta data) em parla
del prop6sit de passar uns quants dies a It~lia, al seu poble i
acompanyada de la seva família. Desitjo de tot cor que, quan rebi
aquestes ratlles, ja hagi pogut dur a terme el seu viatge, amb
una estada i un retorn del tot afortunats.

Acuso rebut, també, del número 6 del butlletí de l'escola,
on em fan l'honor de deixar-m'hi figurar, en efígie i donant-me
protagonisme en la representació teatral de textos meus. Ah! 1
incloent-hi les fotografies de l'acte, que trobo més bones del
que voste em diu. Ho guardo tot entre els documents que més
estimo ...

Jo vaig pa:3:3arel mes de juliol a L'lanca , amb la meva
meus néts. Han estat uns dies
de nost~lgia el meu retorn a

les meves ocupaci ons habituals i

esposa, els meus f í Ll.ss i els
feli«os, que ja em tenyei~en
Barcelona. Per6 m'hi esperaven
aix6 em serveix de distracció.

Li prego que accepti la meva felicitació per la feina que
realitzen, i que vulgui fer-la extensi va a les 45 persones que
han col.laborat amb voste en el muntatge teatral. No els podré
rebre tots a casa -bé que ho voldria!- per6 estaré molt content
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de saludar i abra9ar una representaci6 encap9alada per vost~. Ho
haurem de puntualitzar a comen9aments d'octubre.

Valeria: vost~ é,-.;:) estimada per-qus,
tots tenim, ben

és d'aquelles persones
endins de cadascun deque es fan estimar. C' •,,-,1

nosaltres, un altar amb els sants de la nostra devoci6, vost~ té
en el meu una flameta que hi crema constantment.

Amb tot l'afecte

Pere Calders

Barcelona 9 d'agost de 1991
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