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Estimats pares:
, -Hem rebut la se.a carta del dia 30 de
de~embre, que ens ha fet'molta pena. Ens imagi-
nem el trclngol que han dlhaver passat (i Déu fa~
ci que no l'est!guin passant encarat) perqu~,a-
questes coses son,doloroses i molestes. No se
perqu~ s'han d'baver acumulat un conjunt de cir-
cumst~ncies que semblen encaminades a que ni nosal-
tres pOdem tornar ni vost~s poden venir aquí. Ja

'que per ara segueix allargant-se la'nostra possi-
bilitat de reintegrar.nosr almenys vost~s, pogues-
sin fer-nos companyia a M~xict A~b la Rosa en par-
l~m continuament i se~pre, el perill cada 'vegada
mes pr~xim d'una nova guerra, ensf~ c9nvenir en
que-no pot baver-bi cap consideraclo mes forta que

'la dlevitar que una nova conflagració ens.trobi
se~arats, Nosaltres no volem insistir massa per- -
que aix~ no sigui la cau~a de noves amargors, pe-
ro vost~s ja saben quin es el nostre criteri inva-
riable. ..',,La,menud~ nova de la ram!l~a e~ta perfecta-
ment be. 1 tambe la Rosa, grhcies a Deu, i la res-
ta de la familia mexicana. Espere~ queL ben aviat,
vostes ens puguin dir ~l mateix.~ ~ B~~

La feina de la litografia, slba estabilit-
zat de tal manera en un sol treball interminable
i un' sol client (UTEHA i la "colección Doré"), que
la cosa va rutllant rutin~riament, sola, sota la
vigilhlcia i el control de la mateixa editorial
(tenen un cos imv~ent de correctors) ~~aomi em
queda temps per escriure i dedicar-me a tenlr cu-, °b'i ant que no m'l1anra deIs meus clients com a dl u x ,
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abandonat mai, ni jo a ells. Qui sap si ara, les
lleis dtemerg~ncia deIs EEUU, en previsió de guer7
ra, ens ocasionaran un cert enuig per a ltobten~io
de determinats materials, per~ sembla que la Oon-
federació Industrial de M~xic ja preveu saga~ment
la na nera de fer front a possibles restriccions.
Per ara, tot rutIla amb absoluta normalitat, apart
de ltallau de d~lars i d'americans que s'estan
traslladant a M~xic fugi9t, segons diuen, deIs ele-
vats i~postos·del seu pa1s. La casa on vivim nomes
té dos pisos ocupats per,gent no americana (entre
ells,nosaltres) i tota la resta de la colhnia polan-- ,co es trona ga tr-ebe=e .-les roate}x-es cond±ei.ons •

.' - Ja deuen haver 11egi t .1B peri?idics (per-
que sembla que ha produi~ una certa commoci~ en les
'finances del món) que fa mesos que entra al llanc de
M~xic un milió diari de d~lars. En un sol dia del
mes de desembre passat,.van ingressar prop de vint

-milions de dblars 1 Ara es parla ins:istentment de
la.revalorització del 'peso mexic~ i en alguns llocs
de In, fronter~, el canvi ja és de 7,50 Ypesos" per'
cada d'blar, conta-a el~ g ,65 del canvi oficial. Els
explico tot ~iX~ perque sembla com-si existís l'a-
cord t~cit d~eservár a M~xic el papar de refugi
tnonumenta1, ec~nomi cid,' al tre s ordre s , en cas d tu~
na guerra, pel qual motiu els hom~s de negocis me-
xicans es freguen, les mans de satisfacció t esperen
grans bene t'Lcí.s, .. , "

Mtacomiado per no entretenir mes. el curs
.dt,aq1Jesta'Carta. La Rosa ja els escriur~ en una ca,!;

ta mes llarga que- els adre9arem tot seguit.
" -ne..tonl¡';!pe n aL.Joan...iuna ahra~ada_per ~otf

vos tes del seu


