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Estimats Arcadi i Maria Teresa:

Us escrivim tenint a la vista la carta
la Zina, amb data del 13 d'agost d'enguany.
efecte que us va causar el vídeo que va fer la
Tessa.

que ens va escriure
Ens parla del bon
Magda a casa de la

La Rosa esta molt contenta que la veiessiu tan bé, fins al
punt que la Zina 1i diu que "és una cuentista". El que passa és
que és molt animada, procura sobreposar-se i oblidar que ha de
fer una vida que suposa un canvi total en les nostres habituds.
Pero quan es troba bé (ja sabeu com és de presumida) s'empolaina
de dalt a baix i sortim a donar una volta -curteta- pel barri.
Sempre trobem algú que l'omple d'elogis, per la seva figura, pel
seu bon gust en el vestir. En resum, perqué fa molt de goig ...
Aixo sí: es pot dir, amb tota propietat, que sempre anem
"carregats amb bala", perqué portem les pastilletes de
nitroglicerina a punt per si es presentava una crisi de dolor.

A més, passa que ens hem fet grans. A vegades, no ens en
sabem avenir, pero ens ho prenem pel costat bo i acabem rient-nos
una mica de nosaltres mateixos. Quan ens reunim el Tísner, la
Llulsa, la Rosa i jo tenim unes converses que estic segur que
s'assemblen molt a les que deuen sostenir el integrants deIs
grups indígenes de la "Danza de los viejitos" durant els
descansos. El Tísner i la Rosa presumeixen de bona memoria i
probablement tenen raó , perojo no els puc avalar, perqué no em
recordo de res. M'estimo més no enganyar-vos. A vegades,
trobant-me a la meva taula de treball, em ve set i corro cap a la
cuina per beure'm un got de refresco Pero quan sóc allí no
recordo perqué hi he anat i m'entorno amb la cua entre cames. 1
aixo que es tracta d'una necessitat física!

Ens ha donat una mica d'optimisme el fet que la Zina ens
diu que l'Arcadi va poder veure el vídeo de la Magda. 1 en parlar
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de la Zina, hem tingut una gran i dolorosa sorpresa en saber que,
a la seva edat, ha sofert un ce.ncer- de pit. Ah! 1 una cosa
insolita: l'Angel Messeguer ha estat víctima de la mateixa
malaltia, un tumor mamari maligne i van haver de sotmetre'l a una
delicada operació. Sembla que siesta recuperant sense
complicacions i també procura fer el cor fort. (La Rosa m'obliga
a dir-vos que jo sempre dic -referint-me a l'Angel Messeguer- que
en comptes diun cancer de mama ha tingut un cancer de papa. La
Rosa es complau a repetir les meves gracietes, com si fos el nen
"tonto" de la familia, cosa en la qual no va pas del tot
desencertada) .

Us adjuntem dues fotos recents. La de la Rosa i jo és feta
a Llan~a, el dia que vam celebrar el 48é aniversari de la nostra
boda. L'altra -de la Rosa i 11 Anna-Rosa-. és al jardi de la casa

·del Raimon, a Viladecavalls. En les fotos, jo sempre dic -1. estic
conven~ut de tenir raó- que m'assembloal Titino, aquell ninot de
ventriloc que era famós quan nossaLt.r-ee érem a Méxic. 1 que consti
que no ho dic per presumir! Ara: tenint en compte que aquest mes
de setembre, si no tinc cap desgracia, faré setanta-nou anys,
potser seria temerari demanar gaire cosa més.

La Rosa m'encarrega que us expliqui coses dels nostres
néts, pero no m'atreveixo a fer-ho, perqué a í.xó si que és cosa
d'avis. Només us diré que són la nostra alegria, que sort en
tenim per sentir plenament justificada la nostra vida. Quan ens
reunim tots. ens treuen anys del damunt, que bona fa It.aens fa, 1
una cosa que no la creureu, perqué no passa a cap avi: els trobem
fantastics a tots!

1 en parlar de descendents, ens va agradar molt de
conéixer les vostres nétes, que són molt maques i simpatiques.
Quan penso que, tots plegats, vam comen~ar el negoci amb quat.r-e
rals i ara tenim aquesta collita tan prometedora, penso que no em
viscut pas en va. No és una gran compensació, aixo?
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Bé, Arcadi i Maria Teresa: la Rosa em demana que li deixi
una mica d'espai perqué ella us hi posi quatre ratlles. Jo acabo
les meves adjuntant-hi una fortíssima aor-acada per a vosaltres
dos, els vostres fills i els vostres néts. Sempre us tinc
presents entre els meus records més entranyables.


