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Extraordinària carta de Carme Surroca
a Francesc Surroca, del 23 de desembre de 1941
aquesta podria semblar una carta de nadal més i, en realitat, és una de les
cartes més interessants que reflecteix la llibertat de pensament de Carme
surroca, la seva autonomia i la seva maduresa i, alhora, la finesa amb què,
agraïda i afalagada, li retreu que la vegi «com una nena molt desobedient».
li descriu sense embuts la complexitat de la seva situació i la seva desesperació per no poder atendre econòmicament les necessitats dels seus fills.
Cervià de Ter, 23 de desembre de 1941
Benvolgut i estimat espòs,
he rebut la teva carta i em fa molta gràcia de la manera que em tractes, com
una nena molt desobedient, cosa que no és veritat. i per donar-te una prova més
del que et dic avui començaré a prendre’m el reforçant que el teu extremat afecte m’ha enviat. fins i tot en això s’ha produït un canvi en tu, perquè me’n recordo perfectament que abans això no et preocupava gens ni mica, i no saps
l’alegria que em fa de veure i rebre aquestes atencions tan desconegudes per mi.
Parles de 30 pessetes de l’import dels tres flascons, com qui no diu res. i moltíssimes vegades el tenir aquesta quantitat que per tu és tan insignificant seria
per mi un alleujament molt gran. Per donar-te una idea del que et dic, et diré
que aquest dia vaig comprar un parell d’espardenyes per cada un dels nostres
fills i em van costar gairebé 20 pessetes, en un cas com el de casa, que no hi entra
cap jornal, i que la majoria de les vegades no tinc ni una pesseta, comprendràs
molt fàcilment el motiu de la meva desobediència.
la visita conforme amb el dia 31. la cosa que faré serà venir sola, perquè,
com que els nens ja entraran el dia de reis, m’estalviaré el viatge d’ells.
avui he escrit a en furtet una carta i li he adjuntat la teva postal, per complir
així el teu encàrrec.
les postals són estupendes, i s’hi veu la mà mestra del que les ha confeccionat. els nostres fills em semblen que seran dignes successors teus, perquè hi tenen molta afició, i per la seva edat ho fan bastant bé.
De l’assumpte del veterinari sense dir-me tu res ja tenia la intenció de dir-li
que no vagi ficant més els nassos en l’assumpte rafael Baró, el fabricant, sobre
un cas que em va passar, que no té cap importància per descomptat, i que si
me’n recordo te l’explicaré en la visita extraordinària.
Quan rebi aquesta «cosa» que m’anuncies, et deixaré el privilegi de disposar
i distribuir.
estic molt contenta que t’agradés el porc.
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Carta de Carmina surroca al seu espòs el 23 de desembre de 1941.
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De la roba un cop més et dic que no te’n preocupis, que ja et cuido l’abric:
de tota manera feia molt de temps que no el portaves.
la samarreta i els mitjons no te’ls vaig poder enviar, perquè se’n van endur
la roba a Torroella i la vaig rebre el mateix dissabte i per tant no vam tenir temps
de rentar-la, i els suspensoris els vaig haver de cosir la cinta i me’ls vaig deixar
damunt la taula.
Jo també et desitjo de tot cor que passis unes bones festes dins del que
permeten les actuals circumstàncies. rebràs d’en riera pomes, mandarines i
melons. en Planas em va dir que t’enviaria torrons. a veure si tots compleixen.
els nostres fills t’enviaran les seves felicitacions dins de la llauna del menjar
el mateix dia de nadal com cada any.
una infinitat de petons dels nostres fills i per tu la seguretat del meu afecte.
Teva,
Carmina.

al marge hi ha una nota, de difícil comprensió, que diu: «enviar la postal
del pensament». Cal aclarir també que en riera és el majorista de fruites i
verdures amb qui havia col·laborat la tieta Concepció surroca mateu i que
en Planas era de la Pastisseria Planas. Tots dos van mantenir abans, aleshores
i després una gran amistat amb francesc surroca.

El far, 1942, la felicitació nadalenca de 1941
el desembre de 1941 envia
a la família El far, 1942,
que, des de la costa imaginària de la llibertat, emet
un potent focus de llum i
la lluna que il·lumina les xifres del proper any 1942,
que es desitja que sigui l’any de l’alliberament.
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Carta de Carme Surroca a Francesc Surroca,
del 8 de gener de 1942
en aquesta carta Carme surroca li agraeix la felicitació de Cap d’any i li
demana si es van pagar els rebuts de la contribució durant la guerra. sense
voler, confirma les preferències pel fill gran.
Cervià de Ter, 8 de gener de 1942
el meu estimadíssim espòs,
en primer lloc desitjaria que estiguessis bé de salut i completament millorat
del refredat que tenies. T’agrairia que em diguessis com segueixes, perquè només pel fet de no haver tingut notícies teves el dilluns em fa la impressió que et
trobes més malament. o és que per la visita especial que vam tenir et va ser impossible fer-ho? De tota manera t’agrairia que m’ho diguessis.
aquest dia et volia donar les gràcies personalment per la teva postal de Cap
d’any tan bonica, però me’n vaig oblidar com tantes altres coses. així és que
rep el meu agraïment i les més expressives gràcies per la teva gentilesa.
Desitjaria que em diguessis, si és que te’n recordes, si s’han pagat els rebuts
de la contribució de casa, durant el període roig, perquè, en cas contrari, l’hauria de pagar ara.
els nostres fills bé de salut i molt contents amb els reis. el Jordi ja t’escriurà
explicant-te el que li han portat. mentre rep els seus més afectuosos i tendres
petons.
rep al mateix temps el més sincer afecte de la teva esposa que ja saps que
t’estima.
Carmina
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Carta de Carmina surroca al seu espòs el 8 de gener de 1942.
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