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Santiago, 23 Juny 1963. 
Casilla 1720. 

Sr. En Josep Ferrarer Kora i Sra« 
Bryn ílaur Pa. U.^.A. 

S¿-Bti33gitf3 rvSct:, : 
Suposo ~u« Lapes no t'ha dit rae del seu refus de 

fer ni una nova edici£ catalana a Bons Aires i una p.imera4 ediciá cas_ 
tellana , t rabé* a Bonj Aires, par quan s'acabi a la Península la fran-
quistada, ja que no m'has dit rea, cota em p.ometeres fer. Franeament 
m pensava que era una ática más - gut i intel.ligent per la ;,eva tasca 
editorial. Sis anys, p;r regla general, posen pes brut le nostres 
millors devocions i entusiasmes i lleven valor i efeicacia ni nostres 
proposita i deci¡íions. Aixo, sense que, ell ho sapiga, lleves eficacia 
ais seu: plans econbmic i editorials. I, el que per ell v. ldria nés, 
P'-rjudinuen el aeu creit, cora a editor cátala. Despres, ™u n vegi que 
les bonea recomanacions de bon.¿ amic com tu no han estat presos en con-
sideraciá i altre;, ej-itors m^nye ccreditata saben fer coses que ella 
d scuid ren, a'adonarán de la bad da i del descenspersonal-catala seu;. 

Avui v.m faig present per una coaa mé ; íntima i de 
mis valor personal. El dia 4 de Juny darrer #a fer 40 anys del meu raa-
trimoni. Tots els filis vius i al nostre costat a Xile. &a*pa t del dub_ 
te de arrivar a poder celebrar "1er; bodes d'or", hom volgut celebrar a-
questes de la deis 40 anys, V n significativas ¿a. Si compv.r m com erea 
i com estaven 40 anys en darrera, la celébrelo té algún valor remarcable. 

Suposo que eno as desplaura rebrer la fotografía que 
us aajuntem. Tota la familia Sarrá-Carbonell, anb el vigor p: onietedor d1 

ara, reflexe d'aquella joventut que us reco^da, ai:<i matei::, una mica 
la vostre major joventut. • 

ITosaltres, els vostres bon;: 'mies, un", mica mes vellaj 
Vosaltres no tan joves, i els nostres filis, omplint al.t buits de les nos 
tres jove~tuts. \ 

Poseu-vos la foto davant. I d'es-uerra a dreta, us 
presento la taula del ííestaurant "EL ESCORIAL" on varen celebrar aquesta 
Intima feata del 40 anys de matrimoni. Salvador sarra c. el fill petit, 
25 anys, Dr. en Medicina; Iaabell Sarra C. filia única, se¿,ona o poaúltima 
de 1; nocirá filiada; ..atrinoni Puigmartí-Pernr. dez, amies íntima, ella 
filia de una familia sabadellenca, casada a Xile amb un xilá, son per no-
saltres l'exponent deis t^ns bon.. amics escampats peí món- un dolls vos- ijt^1 

trea; Cecilia Soler, ñora, casada amb el riostra fill se^ón, Arnau, Serán* 
d- un. impoatant .mpres d • vins de Santiago, p res de un nou Sarranet, 
\rnau, com el ;-:eu pare; Aranau, f illss.~~ón; la HAR3 H0KET~A?JA")A, 'ue tots 
devftu recordar; el marit de la RAJOS, izell i bon amic vo. tre: Clauidi, el , 
fill major, h-areu d« la familia, que deveu recordat; Huth Loyola, esposa 

de Claudi flewiáL i mare de tres aarraneta : ̂ lnudi, jaume i Jordi, Ea fami
lia é'¡ resident a T^lea, or. t-tnen una indú. tria. Ela vells amb tots els 4 
filis, vivents i pres nts. 

Ens és grat fer-voa present d'aquei-t testimoni íntin 
de la r.ostra vida, que e: perem r br u amb gUS^. I nu- el cli::é actual de 
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