
,Estimat fill: vaig rebre la .te va carta, dos df.es de s'pr-e s d 'haver.
,

te trames una postal de sitjant que passesais una resta del tea a.
aiversari ben feli~. suposo~ que ja l'has rebut fa dies.-

Rebo amb una satisfacció immensa les notIcies de la
~ /teva bona aplicacio en els estudis, i n'estic orgullos1ssim. 1

també ~'agrada extraordinariameut que ting~is temps i ganes de dis-
treare't i de jogar.

No pets imaginar-te la q~antitat de records que'm'has
des~etllat parlant-me de les novel-les d'en Salgari; a la teya e_

, ,
> - dat en vaig llegir mo Lt.es i mo I t, de guste Tamba m'agradava molt

,...
"Wal ter Scott¡ segur-ameut.que 1 'avi guarda encara les exe ceLsLenta

traduccions al catala d'aquest autor, d'entre les quals recordo
«xxx.xi .. "El talisma", • "El nan negrea i "El pirata". Estic se.
gar que t'agradarien sx tant com a mi.

No pue explicar-te fins a quin pun t m'agradaria acomp a-,

l1lyar-teen els tens JOCB i distraccions de Bella-'1'erra. Gairebé es_
,tic segur que al meu costa t apr'endr-Les mes depressa de nedar-j els

, .avis ja et deuen haver- explica t que jo en xx sabf.a mol t. 1 com ql e
aixo s'apren d'una vegada ,per- sempr-e, em perrao que encara '111 me "n

deo recordar.

Si és que ja a'bas formulat algun, voldria que m'expli.
quessis qUiBS projectes tens per quan acabis el Batxillerat. Si és

,que vols seguir una carrera i, en aquest cas, quina es la que t'a.
,treu mes,

F'ea mol ts pet.ons ala avis de part meva (i digues que
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, ,
els escriure ben aviat una carta llarga), dona molts records als

cosins i als oncles i tu rep ana abra~ada ben forta del teu pava
,

que ~te.tima mes cada dia

P.D.- Des de la darrera carta que em vas enviar fins aquesta que

"et eontesto,·has millorat la lletra extraordinariamente 1 escrius
, .' '"amb mol ta me s"eor-r-escca,o el cataLa , la qua l cosa em compkau molt.
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