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.Estima ts pares: acabo de reare la seva car-ta del dia 3 de Ls
corrents. permeti~ contestar-llbS per ordre:

1er. Esta en caml una lletra meva en la qual ... expliro que
el Dr, Antoni López "va perdre l'A~12~~" sense saber-me explicar
ben ee com bavia &11** anat.

2,on. En la matáixa car~a, .. explico ela bons ara picis amb
que podria-emprendre l'afer Janes. Ampliant una mica el que ja }l
deia, cree que la cosa sauria de seguir el segúent tramit: si ena po-
aem ,d'acord ;amq en 4al1~s, e.ll,m'kI~uria ~e t.r-ametr-e poder s de gudamen t
legal! tza ts i jo llogaria de seguida un local, l'bahili ta. ria anb tota
dignitat (comptaria amb mitjans per fer-5o bé) i constituiria la su-
éursal mexi~ana d'acord amb les lleis q.el pals. podria comen9ar a tre-
sallar de seguida , perqu~' conec mol t be el medi, tindria bon s col-la-
boradors i les circumst~ncies em semblen extraordinhriament propIcies.
No m'arrisco gens prometent a n'en Janés que el volum que prendria la
sucursal de la seva empresa a Mexic, segurament és supe'lior als c~l-
cols que ell siaagi pogut fer.

,er. No ke reeut cap recordatori de la Montserrat. Celebro de
tot cor l'esdeveniment i els prego que li transmetin una abra9adaben
forta de part meya i que la facin extensiva al Manuel i als fills de
tots dos.

4rt. Ja kan arribat ~ls "toreros" espanyols i .i ka una exci-
tació en els medis relacionats am'J»la "fiesta" que permet tota mena de
bons auguris. Un diari,de la capital va dir fa P9cS dies que un deIs
asos, Martorell, per beque nascut a Andalucma, es till de pares cata-
lans. Imagini's'quih alt honor per totsl~ ",,,La Rosa i els nens, gracies a Den, estan molt be. La Teresa
comen9a a fer les primeres experiencies amb uns caminadors aerodin~mics

.¡-'==:"¡¡¡;;~~~'i.,!u!;!,'~e"~y;;::amcomprar-li i va amunt i avall del pis com una e sper-Lt.ada , El
fet que ea les darreres cartes no els ¡gagi parlat de tots nosaltres, es
deu (com ja l!auran sqposat) ~' aire comercial de lEls'darreres lletres
que ens bem cursat mutuamente La Rosa i jo seguim embadalits i felleis-
sims amb e í s nostres fills; e Ls cont.empl.em, ce lebr-em les sev es gra.cies
i de vegade s e ls ma í cr-Lem una mica i tot, de tan. parassos(. Tinc un e-
quip fotogrhfic de 35 mm. molt bo, sempre em fai~ el proposit d'obte-
nir una gral) quantitat de fotos perqu~ vagin seguint els progressos
deIs ~eus nets de M~xic, i es va frustrant el prop~sit- per lá feina,
perqub e ls dd ssab tes ,abans de sortir del de spa t.x, m' oltlido de -ca-r-egar-
les boeines i perqu~, quan ja tinc els negatius (~inalmenti) mai no
tro,o_,e.J:,..,~,.in.omentde rer- les ampliacions.-E-s l' Lncunven í en t, ", ésser gai-
r-ene ,un pr-o f'easLona I t .• " .

. .Amb fes lamines 1i togr~fiades, .e019 que ém va semblar 9-ue Yost~
no veia la manera de realitzar l'exportacio, no .i ke pensat mes. Quan
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vai,; ocupar-me tn,'vai:; reunir pr-ous éleméhts de júdi i per cr-eur-e-ao., ~ ,molt interessant. Pero fa mes d'l}nanyt Si voste esti a que seria ho
reviure ~q~est afer, metn tornare a ocupar. Recordo.k ver-li dit que
a Mexie, els més aficionats afer calendaris són els espanyols vells
residents que~stocupen i acaparen KC el ram de l'alim ntac!ó. 1 aquests ~
(i milers ele mexicans) es tornen bojos amb els temes olklorics penin- ..
sulars. Ja em dir~alguna cosa més.

Deixo un Don espai per la Rosa, perqu~ expliqul cos~ deIs
nens i de casa. Molts petons al Joan. l'ot 1 "amor- per- v.ostes del seu
till


