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Estimats pares: acabem de rebre la seva carta del dia 23 de jUliol,
"

que ens ha ~rribat amb molt poa temps de diferencia de la ,.%m~se.a
carta anterior, JI. la qual ja ens navaa tranquil-litzat. Estem d t acord

,

de regularitzar la nustra correspond~ncia;~ tots
. ,

. ,plegats. ho bem dit moltes vegadesl no ao t'em maf,, Per-qué no ens f1 xem
f • < • - - ,

en la necessitat absoluta

.un dia a la s.etmana, passl el que passl, per a eseriure encara que no-
1 ,. Imés sigui una postal? No voll pas dir que deixem correr les cartes llal'-

gues (tan desltjades pels uns i pels altresl) sinó que ens imposem 1*0-
bligació de -encara que la reina o els mals de cap de 1 ordre que sigai
s linterpasin ..de'donar- re de vida,' almenys,' un cop se tmana Imenb , liLsal-
tres )¡o tar-em ailfÍ: ca.dadissabte eseriuré, si altra cosa no podem, una, . .'postal. Si vostes, corre sponen d' una manera semblant, tinc la certes a de
que, ajudant néu, no es produiran aquests llargs silencis que ena t'an tant
mal.

Desitjo que aquesta carta arrloi oen oportunament per a reli-
oiliar l'aüiv:ersari del ~oan. ABracitÍt-lo hen fort de pa:rtdel seu pare,
que el recorda sempre amb una estimació creixent.

Pare: li preparo esquemes 1 una explioac~ detallada uels
eomponedors per al mea sistema de rotulació, i la manera de servir-se~
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" '"perque voste pugui donar-me el seu dictamen ,Tantdebo que pogues
,esser d'alguna atilitat a Barcelona.

". ,Els nens estan molt be. Avui la Teresa ka fet set mesos, ies
f ".,una veritable del~oia. Somriu a totbom, tex"zEzCS.B caraüter extraor_

"dinariament apacible i repeteix la gesta deIs seus germans: pel carrer,
tothom

,
s'atara per dir-li coses. Els dos gr-ande us stavenen mol t i jz guen

-" '" # ' ,durant mores i hores. En ti, gracies a Deq, som uns pares feli90s.
Xo m~es-tene ..més per no endarrerir ni un moment més el eur-s d 'a.-

"sempre

, '-. ·'1 'questa carta. La Rosa no ai posa cap mot perque JO soc al despatx i ella~
".-es a casa.

Mare: vigill molt, perqu~ caminarper una ciutat gran és un veri-
table treneacolls. Estio mol t eont.en t que ja es ~roDi Dé i que l'a ccd.dent

, j _ H'no bagues tingut majors consequencies.
\

... ,Una a~rafa~a amb to~ 1'amor

"
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