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13envo1gut amio:
En primer 110c us haig d'agrair l'interes amb Clue heu acollit el meu

preo. Oportunament, vaig rebre el Diploma sense cap inconv~n1ent, malgrat dur l'an-
tiga adre9a, el Clual éa verament oorprenedor pe1 bon gust i la magnifioenoia amb Clue
ha estat realitzat. A part el aignificat Clue té per a mi personalment, trabo Clue és
un encert haver-hi consignat lse diversas oelebracions dels Joce en el decure d'a-
Cluest anys atziaos Clue han hagut de rodar per la diaspora, oar 11 at~rga un carac-
ter ddcumen taI i de testimoni d 'un gran valor hist oric i emooional. Els catalana de

\ I ',Caracas Clue vau tenir cura de la celebració d'aCluests Jocs en podeu estar, amb tota
~ustíoia, ben orgullosos. A tota, la meya sincera i sentida fe1ic1taciól

Posteriorment, vaig rebre un sobre amb el llibre 20 discursos (Clue en-
cara no he llegit, pero), i he deixat passar uns Cluants dies, esperant Clue m'arribessin
els dos altres llibrea anunoiats, pero fins a la data no e1a he rebuta. De primer pen-
saYa Clue p taeI' ela havien tret del sobre, pero em semblava Clue no h1 cab1en i Clue de-
vien venir ,a parto Malgrat tot, han ~ anat passant els d1es 1 no arriben. Potser vin~
dran per oorreu normal? Els vaú trametreen sobres separats?

Sigui oom s1gui, del LLibre dele Jocs FIaraIs 1912 n'hauria de menester
tres en total. Per oonsegüent, si creieu Clue encara puo rebre el que em vau enviar,
s1 ~s pass ble, ua agrairia que me n'enviéssiu un parell más; altrament, ha~r1en de
ser tres 1 'el d 'Homenatge a Pau Vila. '

Faig aVinent, eatimat amic, per a reiterar-vos les gracies
ectuosament
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