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Estimats pares i ..oan: aquesta. setmana els dedico una "expe-
. tll . '-"d.Lcí.o totalment fotografica. Numero les. fotos al dors i ~ les

relaciono per ordre ~emes:
·1 i 2.- El Mon amb les "gal terestt~ Aquesta cara que ra de

oon minyó enganya a totbom, per~no se'n fiin.
; ~ 4.- Encara que no ho sembll, aquests arbres i aquest

eitany, son el carrero de casa, Emilio Castelar.
-,.Caela d.Lumenge, mentre la nosa fa el dinar i la

.' Tere aa es'dedica a la seva dormida de migdia, el
Raimon, la Gl~ria. i JO ane~ a passejar pel oarri.

5.- La Glbria, passejant prop dtun petit 11ac. L~ casa
mar-cana (x) esta 'aLf.nf.ada 4in ~l ca.-r-er" diEmilio
Castelar, a tres travesies de Qasa.

~._ .La Gl'?lriarenyant al laimon, que nosurt a la foto.
7 i S.- El dia de Nadal, a les set d~l matl. Els nens van

agafar les j ogu í.ne-s que el.shaví.enagradat me s (de
les oosequiades per santa Claus) i es posaren prop
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de la finestra de la seva camura -al sol- a jogar. Jo vaig a-
profitar-no,per a retra~ar-los.

9 i 10.-El Raimon, el mateix dia de Nadal, reflexionant.
~11 i 12.-La Gloria, id., id.

.,
1, f'LnaImerrt , la re pr-oducc.í.ó del meu retrat, en el qua I

-q.ueden de sraerrt-Ldes dc'-unamaner-a vLgor-o sa les ver-aaons calumnio-
1 1 ( .seS-SOlJre a meya ca VJ.Cle. En general, el retrat, na agrauat

molt, per bé que ni na nagut 'algú que opina que l'expres~ió que
m'na donat en Giménez no, és ben lJéla meva, que aqpi tinc un
aire pedan t que JO,no tinc. per~ aixrl--ja no puc jut jar--no j o j

~a mi em plau i el dilJuix a llapis te una gran qualitat. Si lle_
dicib del meu lliore s'arrilJava a realitzar i l¡editor creu con-

,venient posar-hi el meu retrat, jo utilitzaria aquesto En tot
cas, els enviaría una reprOducci:ó m~s gran i més ben teta.

Bé. Oom que l :expedicio és de tí.pus 1"otogr~ric" no em
-IHlC -C-ste-ndl"e--més.Q'6E fINGUIN- UN ÁNY ~f9'53 BEN FELI~, 1 QUE ELL
ENS ACOSTI UNA MICA rES A LA REALITZACIO DEL SOl\INL DE RETROllAR-
NOS¡

Una abra~ada ben forta del vostre


