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CJ" ,;) - ;;;)• UniversitatAu ónoma de llarcelonaEncara no ID'he allí berat de 1 'embús d foin, t}U:Alod!b ' cat
la vida de les derrores aetmanos de l'any que acaba. No vull, par. deixar-lo
tinir del tot mancant a un deure, el eompliment dol qual, amb m o ro nys r _
gularitat, ens l'ha,fet pas PI or, erqu ens ha mantingut en relació mb un
cert método totalment tranquilitzador. Vulgui D5u quo durant l'any 1~52 ocorri
el mateix, amb bona salut par tot , i uo puguom encanviar-nps ideee m sagradoses i comunicar-r¡.ossantimonta mes esperang dorso

Por la carta del 17. rebuda la vigilia de Nadal, veiem que est u
tota be, i que els n na i la Rosa pa sen aquestes fe tos a Cuorn-vaca, rode-
jats d 'un paí sabgo sonse neu , ·difícil do conprendno par nosaltres i que, a la
Rosa en partic~lar, deu semblar-lí tmt estrany a la tradició nadal neo. No ene
dí.us si tu aní.rás a fax-los companyi , pero intorpr tem qu si . itj m qu
ho passeu amb tota fclicitat, com eno 6s donat por Du a nosaltres passar l
Nadal d "enguany i con esparea , tumbó, pas ar 1 s venidor ..f ste , sens 1-
tres racanees que loo, ja prou podoroses, do tenir-voa tant lluny. No cal qua
us digu! que els Reis tenen encara obligacions ca a. Tots grand ssota, ja

tpero ela hi fon cada comanda ••.. Qu si no ells, el pare Noe!, u hagie stattambé ben prodigo
Suposo que, encara que una ní ca tard , tindreu ja 01 m u Christ-ma's i 01 del Joan. Ha plagut?
He comunicat a en Janés el contlngut quo 1i atany de la carta que

contesto. Ho he fet por escrí t , puí r, aque ts di s, el telafon e un o tr di-
lícil i ap.lest, per no dir enpí.pador i inútil. Cal que 11 scriguis com más
aviat millor, en catara o en castoll • Tal vogada n castell al1 qu 1i di-
guie amb caracter of~cial, i en catal la carta amb que 11 acompanyis la ma-
teixa, reforgant ola argumenta, d 'una nan re particular i amistosa. Ara, en -,
Janés , e s troba en una dí spoaí cf é molli favorable a una nt csa , Cal aprofi tar-l

- Amb la Ri~a no hom tingut sort. QuQ hi f ram! Salut no ns enmanoa, i aix ós el millor.
Es molt posaible que ot vingui ve o uná p raona conoguda d

tota. la senyora Viqueira. La recordes? Es la senyora Esporan9a, 'lu viu a
L'esca la de casa, esposa del capí.t Viquoira, amb la quaI familia pasearen al-
guna estiua a Malgrat~ No la doua havor olvidat. Actualmont os troba a Califor
nia, on hi h~ur passat una anyada púe méo o m,nyc, estatjada a casa d'una -
germana seva. Ara, abans de retornar a ~~panya, pa prom ~ a la mare uo p r
poeque 1i sigui possiblc ha fara donant una mnrrada per M'xic amb 1 únic ob-
jecte de tramoto-us una abragáda que a 'onar-li la mar quan emprengu el
viatjo. Es una senyora decidida, que no díu 100 cos a p r dir, i s segur qu
si no 11 ho priva algun destorb infranquejablo, complira. Avui la mare 1i s-
criu donant-li los tovas adrússos a Chapultepoc i a M xic. Fos bona memoria,
parque puguís dí.spensar-df el bon acollimont que la aova generosa actitud s,¡meralX.

He fet aquestos ratlles al despatx, a cuita corrante i d eit-
j6s de que el darrer dissbte de lt ny no em d ii s una recan9a a la consel n-
cí.a. Por aix~ la mare no la signa ni hí afegoi r' o. Es clar que totas les ro-
comanacións que m'ha fet al eixir de casa ja los d ixo transcrito i s,com
si ella matefxa insistís en 01 que fa sm nt a la visita de la Q nyora Espe-
ranga, que, de realitzar-se, tindr tamb~ ur~·gran trascend-ncia por nosaltr 8
puíx esperaren el r otorn ambcandeletes per qué ens 0xpliQ.I7imolt de vosaltres,

Barcelona, 29 desembr 1951 2~


