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Estimada padrina:

Sé que tens tota la raó del món per estar dolguda amb mi.

I no sera pas perqué no et tingui sempre present. Amb els pares

en parlem moltes vegades, tot recordant uns dies molt f e Lí.c oss.

Quan la mare explica aquella mala passada que et vaig fer, la del

dia que la Gloria i jo vam anar a dinar a casa vostra, i quan la

Rafaela va dir-te: "Señora ¿puedo peinar a Gloria?", tu li vas

dir que sí. La Rafaela i la Gloria se'n van anar a la cambra de

bany, i jo ho vaig aprofitar per tancar-les allí, i Tl anc ar- de

seguida la clau per sota la porta del closed. Tot seguit, vaig

tancar la porta del closed, després de Ll encar'+h.í -per sota la

porta- les dues claus. Tu, molt amoinada, vas demanar als veins

amb els quals tenies més conf t anca , que et deixessin les claus

deIs seus banys i deIs seus closeds, per provar si amb elles

podies obrir les portes tancades. Pero. tot fou inútil. No h1

havia cap serraller que tingués obert, havia passat molta estona,

i tu paties per la Gloria, que només tenia 2 anys. Recordo que,

molt nerviosa, em vas dir: "Raimon, estic molt disgustada. Si et

portes així, no voldré que vinguis mai més". Aleshores jo et vaig

respondre: "F'erdona'm, padrina. No ho faré mai més". l sense fer

la més peti ta pausa, vaig afegir: "No t' ha quedat gens de carn

del migdia?" A tu et va fer molta gracia la meva barra, i perqué

jo no vegés que se t'escapava el riure, te'n vas anar a la cuina.

Sempre que ho ree:orelo no pue: evi tar ele creure que una mie:a de

culpa era teya, per ésser tan bona cuinera. Et demanava sempre

que em fessis aquella sopa amb sémola I llet i brou I i una carn

rostiela que era la més bona que he menjat mai. Si em posés a

explicar records agradables el'aquells temps no acabaría mai ... Al

Roure el tinc tan present com si l' acabés de veure ara met e í x .
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Z'ína, maca, et prego que em
comencat moltes vegades una
interromput una cosa o altra.

1 hi ha una causa que no és, de debo, una excusa: la meva
feina de procurador m'obliga a recórrer, gairebé cada dia,
diverses poblacions del Vallés i t'asseguro, padrina, que vaig de
bolito Di que ja m'has perdonat? He sentit dir que amb un fillol
cal ésser condescendent, encara que s'hagi convertit en un
ganapia com ara jo.

A la postal jo no hi vaig escriure res, perqué vam
repartir les vacances (la Maria Dolors i jo) per poder estar més
temps amb la nena, i jo no era a Llan<;:aquan la Maria Dolors et
va trametre la postal.

Bé, Zina: ara et parlaré una mica de nosaltres. Som un
matrimoni f eLí c, gracies; a Déu, i l'Anna Rosa és una criatura
encantadora. A la Maria Dolors i a mi ens agrada molt la feina
que fem i només tenim motius de reconeixen<;:a.

El Roger va al Liceu Frances, cursa els estudis amb molt
de profit ibones notes. Va molt sovint a casa dels pares, i s'ho
passa molt bé, jugant a cartes o al domino amb la mare, i a
escacs amb el pare.

Deixo per al final les coses triste:=>.M' ha entristi t la
teva malaltia, pero pel que t'han
corif í anca en que tot an í r-á , si Déu
possible.

T'estimo molt, padrina, i et demano de tot cor que no en
dubtis gens. Molts records a l'úrsul, a la Magdalena i al Joan. 1
per a tu tot el meu afecte, amb una fortíssima abra<;:ada.

disculpis.
carta,

La veritat és que he
hapero sempre m'ho

dit els metges tinc
vol, de la millor

plena
manera


