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, , ~Estimats pares: aquesta ve~ada ens 18em endanr-er-ft una mica, per-qué
Mem volgut esperar 'ins a pogu~r trametre'ls unes fotos de la Tere-
sa. Oom que és la mes petita, es la que coneixen menys i es mereix
aquesta defer~ncia. Les fotos no li fan Ronon, i encara és més aoni-
ca del quesembla. Éns fa l'efecte que aviat caminar~ i ja diu una
colla de coses. t

, Estic impacient1ssim.per veure s~ aquesta legada, ~1"AntOlO-
gia" te la bona fortuna d'arr1bar. Necesslto de debo un estlmQI que
em faci tornar a es~riure, verqu~ 180 he anat aja ndonant i aí.xo mi en-

-tristeix. No ke entes ben be si aquests senyors e~ portaran el llibre
a casa o llge d'anar a buscar a Iladre~a que vostes van donar-me an-
teriorment. Es~erar-é un parell o tres eledies m~s i si no ,d&nen senyals
de vida passare per casa deIs familia~s del Dr. Antonio Lo~ •

Veig que vpst~B, pares, tambe es deixen portar una mica pel
pessimisme de la situacio internacional. Ama les a!ternatives que pre-
senta i llestupidesa general. deIs go~ernants del mon, ens faran patir
a tot¡ del coro Pe~ sort, sembla que darrerament tots pIegats han de-
mostrat una mica mes de ganes d'a~reglar-.o i,fa l'efecte que els po-
bIes es van adonant cada vegada mes de la catastrofe a 1\qual estan
abocats i fan pressió per frenar. llurs liders. Tantdebo que els
motius que em donen ara aquest~ optimisme persis te ixtn i no es reali tzi
cap deIs nosbres temors.

No~al tres estem mol t bé, i ao tindriem tot en aques ~ m'n ,si
no ens faltes la seva companyia. Es ben cert que els fills son una be-
nediccio del cel i omplen la vida dluna manera insospitada pels qui
no tenen la sort de tenir-ne. Ara que ja senten la,proximitat de Nadal,
el Raimon i la Gloria ef;3tanen un estat dtexcitacio que entendreix i
di verteix aLaor-a , Com que eLs diaris ja comencen a publicar grans anun-
cis amb dibuixos del pare Noel, els guarden tots i es passen aores mi-

'rant;los. li'ancada "comanda" que posa er s cab~lls de punta ¡ IO$al tres,
com es natural, usem aquells arguments tan classics¡ que el pare Noel,"BS. com que na de fer contents a tants nens, ha d'esser moderat, que

- ~el s nerrs que nos .por-t.enbé, e Ls va r-et.aj Lanf la ttllista", et.c , , e te.
per~ com que ells dediquen més báres ~t1e nosaltres a donar volte~ al
prOblema, ens posen tota mena de paran;s i tenim iBix la sensado que
acabaran per guanyar ells en tota la l19ia. La Teresa encara no sap de
qu~ va, es cIar., per~ tot li fa il-lusio. Per aconseguir els llibres
que llegeixo fa uns drames esfere1.dors, ~er~"molt divertits. En reali-
tat, es la que ens fa 1tefec~e IJue tindra un cara9ter més pac'ifie de
tots tres. La Rosa, que mi te mes tra~a i passa mes Dores observant-los,
els explica més coses al final.

Tinc mol tes ganes de saber el r-esultat de 1tater Janes. A veu-
- , .' ,re si sera possible portar-lo a bon termel L'unic dubte que tine es res-

pecte al seu de sí.gde decidir-se, perqu;- g~_irebé nobttinc cap pel que
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Deixo un bon espai per la Rosa. Molts petons al Joan i una
abra~ada ben forta per vost~s.

~

. ~. ' U B


