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, "Estimats pares: anem rebent les seves cart.es regularment, gracles
, " .¡ ..a Deu. Espero que les nostres els arriuin tamoe sense entrebancs.

Per cert que, en la seva darrera lletra, creiem veure-bi
(@~, Jun pessimisme queysabem a que' a tr-Lou'í.r-, Diuen que veuen mes Tl.unyane s

que mai les nostres' possioilitats de retorno Per qu~, pare? Aquí, en-
tre la gent que integren Una certa seLeccf.o, cada clia es' parla amb me a
insist'encia i mes ser-Losamen t de' la necessi tat (i del desig l ) de retor-

{nar. No es pas que siguin ignorades'-alluenys en bona part~ les dificul-
tats a que caLdrda t'er-front: econ'óm¡iques,de r-eadapt.acf.ó i mor1ls i
materials de tota mena. per~ costa tanto resignar-se a la idea de no re-
veure mad. niés el no str-e país t '•••

- . Es curios constatar com , "a de sgr-at de Ls contactes episto-
~lars, IiIRREHlIfti:xe:mxótx no podem coneixer d'uha manera exacta les condi-

. , . , , "cions que imperen a Es panya , De totes marier-es, no hi ha gaí.r-eberrí ngu
,

que vegi les coses sense tocar ele peusá" terra;"ens adunem que haur:Íem
. ,de- re Lrrte'gt'ar.;-nos -'o-bliclanv••• el que :ca lgúf,, per na esser cap motiu ele

r \..1 \.s'estigui be. Tantdeba que voste
>-',... '~pertorbacio. No es pas que a Mexic ho

pogués' venir, pare, i veuria fins a quin 'punt la vida, materialment,és
f~cil. Per~tots els qui ~em tin~ui· fi11s aqu1, voldriem que s'eduques-

,sin a casa nodtra i, si pot esser, que es casessin amb gent nostra. Ja
'veuen si'fem 'anal"11uny les nostres previsionsi ••• Les aspiracions slhan. .anat minimitzant fins a aque st extrem i ara', per- a mo lts , reveure terra
i t'amí.Lí.ár-s i a conseguf.r-per aLs pe tdts 1 !ambient i e l.scontactes que
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, .desitgem, ja en .tindriem prou. En,el ~dstr~ cas, xi~teix.una pres-
sa extraordinaria; els nens s<lnmolt petits, encara, i el termini de
cinc a vuit anys que ens bem fixat la Rosa i JO ens

,ona temps per
,

a no prefipi tar-nos. Ens agradaria saber, ben sinC~l"lment, quin es EH

'" (seu copsell, que podrlem'esperar de possibilitats de feina, si als •
nens.els faltaria, res etc., etc. Ens poden dir la ve itat amb tota la

~ '- .'- .cruesa necessaria, perque ja som,pvou grans i hem passat experlencles
prol1 enfortidores per a acc~ptar qualsevol realitat. l'ot aix3,ho repe-

, futar noÍXO, s pen san t en-Ufl pas i1ñIllec·~irt•
. ja deu tenir transpar~n-Suposo, pare, .que al seu pode f les

"cies de 35 mm. que vaig trametre-li. Esperare el de les pr~
ves que' f'acin amb elles. l J.tA·~ J..t

...~" ..Coro que en 15IM'L..... ~ ca, lanar d.onant volte, a un mateix as-
sumpte, porta a pensar en tota mena de soluc'i.ons,no cal dir les ve-

• l •

'-vostes. Aques-gades que hem sospesat la possi¡)i.litat que v.í.ngues s.í,
ta prooaoilitat pren més for~a quan el perill de gue'ra sembla imme-

'- ,di'at i l'a por qUt; a vostes els pogues passar quelcom ens entristeix,
, ,~mes' que cap altra cosa. Pero cree que vostes no Han Jensat ma;i.serio-

fa ~molts di~s que vaig escriur~ a n'en ~ane& i no miha con-
o' .

testat.F'a poc~ en .tiriJalDova dir-me que tenia mo tLus per creure 'qlf! e
, .»

l'exclusiva a r ~x-ic no naví.a estat concedidar¡fde t'Lnatdvamerrt- i s ',in-
teressava per aaber- en quin esta t es t.r-obava l'asss,umpte. Jo vaig dir-
1i que no creia pas arribar a un acord amb en Janés ique, en r-eaLí aat I

~ dona va l'afer per llest •
•

Molt petons al Joan i una &BEB& abra~ada ben forta per vostes
~V'O~


