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Estimats pares: acabo de rebre la seva carta del dia 26, plena de l'e!!,
f~ria de lt seva recent entrevista amo el niatrimoni Vidal. La Rosa i jo
ja sa o.Íem que el.s proporcionaria satisí-acció parlar amh eL'l s , perqu'e tón

- ,
dai-r-er-a conversa que var-em tenir amb en

" "molt ~special que els expliques a VOg tes
"-.;~

la nostra vida, serrse treure 'n ni posar-bi r-es, ve í.g que ha complert F en-

"-molt simpatics i cord?-als. En la
, '- .

Vidal, li demanarem d'una manera

'-carrec.~ ,Estic content que els meus contes ja estiguin en poder de voste,
pare. En 1:riadú va estar fins el dia 30 a Paris i d all! hauri anat z
(segons carta recent que m'adre~a) a Ginebra, on passar~ tres o quatre
diese El seu retorn, doncs, sofrir~ un retard no previste De totes mane-

~ I -

res, pare, li agr-a'Lr-e que s'h.i posi en contacte tan aviat com sigui pos-,
, - '" -sible. Tambe em plaura molt que no deixi l'assumpte de les obres de tea-

{tre; mereixer~ el meu agraiment i els de qui, des de 1i~XiC, slesforcen

,

-;

en obtenir la continui~at de la nostra cultura en el grau que poden.
;1l.

Gai~ebé no passa dia sense que la Rosa i jo nm comentem com serien
'-

de feli~os els nens a

recordat sempre amb enyoramen~.
passar, ja fa temps? uns quants

-.
d~es a ~uernavaca i la,

.....1 a1XO que no es van
~ l.". -JI,Vam passar el ID u aniversari en fam11ia (en faml11a mex1cana,e s

'-

eLar- t). JO encara :rai est'or-cosper avenir-me a la idea d'haver madus,
,

rat tant; per mes que m'bi aplico, no aconsegueixo trobar-me respecta-. ,

bLe i en mol ts aspecte sento que no ne canvia t gens. Almenys, 1 'opti-
misme mtajuda a trobar bo aix{. Una i altra vegada, en esment a vostes,
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pares, penso com na d'ésser diimpressionant tenir un fill de quaranta
anys, un nét de setze i tres nets més que es belluguen i fan soroll

; " ......com si es tractes d'una dotzena. Que Deu ens dongui salut a tots perque,
algun dia, ens poguem reunirls.ss

.......
"Abans d'abir, jugant amlJ els nens, vaig dir a la Gloria: Quan-

" .... -,

tes espurenes té el pare?" i el 1aimon, que estava de panxa a terra, dibui-
,

Ixant i, ap~rentment, absent, va al~ar el cap i digu.e: "Teus dues espurnes
:1.. un ~'§.D.Y!:n.Y, Di pare?" La Teresa és simpá""tica,trempada, intel-lig~nt,

'.b ona persona, etc ,, etc, '11é totes les gr~úies de Ls dos gr-ans i Les seves
,. , , .,peculiars. El ~eu unic defecte, als meus ulls,.es que te una pass10 pels

llibres.i revistes (encara que no portin "sants"!) i si em,distrec i arri.
'-

bo a casa amb algun exemplar sota el IJra~, se me n'incauta i ja no el veig
mes. O aLmenys , np el veiv.:més en un esta t presentable.

~iba t a casa amo B "selecciones del Header ,'sD~gest":
Avui mateix, RB3XE
llegint un article

sOlJre els plats voladors que em tenia interessadlssim; aixi ~ue mina vist,
la Teresa na comen~at·a festejar-me, sense treure els ulls de la revista,. . . .. I
i finalment, amb una veu de sirena, m'ha dit "nei es, llibe, pare?" He es-
tat feble i ja no he vist més el meu exemplar de I"seleecion~s". A 1 "hor-a

'.1· , .

d "anars-me "n , el volia ele totes passa....es i ella en deia "no hi és llibe.
Ta'magat". Se'ls "amaga com .ran eLs gossos amb- eb, ossos , va lguf, la compa-
racio, i els· esquin~a amb un aire espiritual i bobdadÓs.

,.sare la carta directament des del centre.

.....poso, punte Avui !altaran les ratlles de la Hosa, perque cur.

Joan, fill meu: et dec encara la resC)osta.,Aquesta setmana
mateix, sens falta, t'escriuré

Una Corta


