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Estimats 'pares i Joan: aquesta setmana no he rebut carta de vosal-

~ ,tres, i jo nomes he enTiat. la de' felie~taeio per al Joan.
, -En Tasis va eon t.est.ars-memol t amab l.ement , r-enovant una

" ,amistat anti~a. N estio c~ntent~ perque es una persOna a .qui.esti-
, ,mo molt. NO be sabut res d'en Tr*adu, que pel que es veu es Un deIs

t, ,bornes mes ocupats de Catalunya¡ suposo que Toste, pare, deu se¡uir
. J ~

intentant sense resultat comunicar-s'hi.
j

La seuyora Vidal ja és a Barcelona, des del' dia 26 del
mes passat. Cree que ja d~uen saber la Seya adre~a, i en Gas Con-

, ..... . ...
.taari la demanar-La,a TI 1en Vidal.

~,
En Haim?ll se~ueix é;;sent el primer de l'escola, amb unes

notes com mai no les havien portat cap deIs sens cosins. En el C8r-. -l'eseola perque ~l'si&nin els pares, per
promi, de 'lOO. sobre Un t~tal de 100,(és

, .t

tificat mensual que dOnen a
. r

al mes de juny ha tin¡ut un
- .>

6lar),la qual cosa sup9sa -se&';onsnota del lilireetorde l¡es~ola es-
crita a m~,en el mateix certificat, ~n'resultat. n~ptimn. El direc-

'- ....tor afe~eix, en franees "Bon elevel". istem franeament estarrufats.
- -- _._ I .
La Glaria ens porta cada setmana una estrella d'or i la s~va mestres-
sa va dir a la Rosa que era la nena més aplicada i bOna de 1: classe.
l l'avella negra d~4la familia, la Teresa, ens pren el P*l a tots i

, ., ~ '- ,encara nO recull exits "academics" perque no va a l'escola, pero es
,

la eriátura més popular del barrí on viTim. No pot passar nin,ú pel
seu costat, persona gran o petita, que no es senti obli,at a dir-li
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li aleuna 60sa, i ella fa front a totes les admiraeions sense im-
......mutar-se. Es la petita, pero fa el que'vol deIs seus ¡ermans, que

est:n senzillament embadoeats amb ella.Com els seus pares, amb la
...... ferdiferencia que nosaltres estem embadoeats .. tots tres., \ ,

Dema diumen¡e, si Déu vol, anirem amb en vidal h buscar
bolets a Sal:azar,'un pare nacional situat a poes. quilOmetres de ~_

\

xd c, Es parla de bu'tdf'ar-r-a'i all:'i-oli, cosa que á. mi em té una mi-
\ ,

ea esverat, per la falta d'un esperit silvestre natural: Pero els
nelas tenen un,eh~reseament que s'eN,comana. Ja els explicarem com ha
anat, tot adjuntant fotográfies. Des d'añir, que el Haimon i la Gl~-

'ria ens-pregunten~ cada den minuts quantes horos falten per arribar
a diumenge... Imaginin t.se com -.c;audiriena Bé.Ll.a terra '.

~
4----QlS-~~m t a-r-l';I;-ba-el)d~me-e-re-s ;es--

pero que el proxim no em fallara. Estic intrigat per saber alguna
cosa del' pro jecta t via tge"~el paro i el Joan a li'ran~a.Vei& que no

,
me nihan parlatmes, i aixo que no ñi ha Qubte que es tracta d'un
afer important, i se m1acut ára que poiser no hem rebot carta aques-

~ta setmana perque jn ba cornen~at el viatte.
, - ,No m'estenc mes. La setmana entrant, si Deu TOl, junt.

amb les fotos els prometo une s quan t.es ratlles de .D.9IJ.Li_ll!:.:t.!'!! e,el
Raimom, que ja cseria coroun notari.

Una abra~uda ven r~rt~ots del Tostre

Records de la Rosa i petons deIs nens. Recordsals'olleles, als eo-
sins i als amies.


