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Estimats pares: ahir v~rem rebre la seva carta del dia 24. La 'con-
,

testare ordenadament:
,

No interpreti malament, pa~e,. el fet que li inclogues la nota de
" ,remissio ,de les ~ransparencies. Dotze anys de viure a Mexie no poden

baver paasa t en va, i maner-es' de fer, usos i eostums es van. Lncor-po-

rantals nos tr-es pro.cediments. Comque aquí la immoralitat en Le.s ~ran.a

saccion~ é~ for~a cer-r-enn, s' acostuma entre la gent que estimen la seva

" \ ,honor-abf.Lf, t~ t , deixar 1Il.onstancia de totes les oper-ac.íons. que li son e 01-

'- '"fiades. Al principi,<aixo ens venia molt de non, pero ens hi bem adap-

tat tant, que ar-a, bo rem ~dhuc en casos que, com el nosd.r-e, constitueix

una veritable LndeLí cadesa , Perdoni~'m.

En certa manera, .RB en aquesta carta em contesten el que els pre-

gurrtava en una de. posterior, respecte a la situac'ió del nostre pala.
\Ero sembla eomprendre en el seu, valor exacte tot el que m'explica, pero

no .sé encar-a quina c·onelussi~ treure 'n pe-I que Ca al que ens interessa
. , ,

fonamentalment. seri~ aconsellableque tornessim? Es mes senaat fer-nos
~ . I

el.carrec de quedar-nos aqua per sempre? Suposo que em .••• s:Sc contes'L,arOlll\

la .car-ta o~la feia, directament o indirecta, [questes preguntes. lEls
, \

repetei.xo el que e l.s deia abans , en la mevav car-t.ae no tenim cap pressa

en pr~nd.re vesoluc:ions extremades. El. que passa (ja els bo vaig dir)
, , , ,
es'que comencema pensar en lteducacio deIs nens; succeeix que a Mexic

~a joventut sleduca en un aire de banalitat qué no ens pIau. Nomé.spen-

sa en divertir.- se, en IIegir historietes americfnes del t1pus 'més idio-
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'-ta i ptija en un concepte de frivolitat i poca consistencia que.no ens

'. \ ~ .' . ~-'agrada gens. Aíxo es complica amb el fet d1estar separats de vostes.
Si voste-s fossin aqud , 'les coses serien di rer-enss , Per~ la il-Iustó
que bavtem alimentat fa temps en el sentit que vost~s es decidissin a
venir, sembla ja sen se cap fonament. En fi, tot el que digués ara no
seria més que repetir-meJ espero que en la pr()xima lletra em contesta~, ,ran.extensament, perque de fet, totes aquestes interrogacions d1ara, ja
eren contingudes en la me~a carta anterior.

~,~ , ,Mare: les sev;es paraules m'ban produ~t un gran el1tendriment. Te rao
, ,amb el que diu que el mes.important de tot son els lla9.os i els afectes

familiars. Amb la Rosa ho hem comentat mol tes vegade's , Totes les pas-
~sions i les Lludt.es, a mesura que pas sa el temps', es van de í.xatarrt, i

resta amb més for~a l'amor pels fills i pels pares, junt amb- els afec_
, . . "-tes human s mes entranyables. Tot a~xo que de joves eps" podia semblar

filosofia Tl euger-a, ara queda .com l 'única cosa veri t~ble. Per aix·d',pa':
res, els estimo més cada dia i cad.a dif' els enYDro més. Cada dia parlem
de vOBt~s als nens, que els estimen tant com fa possible la separació.

,Tpts aquests fac~ors, com els dic sempr~, es veuen complicats en-
cara pel, perill d'una altra guerra mundial. Aquí, potser per la proximi-

, , 'tat deIs Estats Units (on, -segons sembla, bi ha una veritable neurastenia,
~ I .bel-lica) sovint ;la pr'opaganda s 'intensifica .fins a semblar que l 'esclat

guerrer és eosa· d'hores. En aquestes circumst~l1cies,t pateixo com no sa-
bria dir~los, par-es, peI meu-,-desig de tenir-Ios aquí amb mi. sempr-e, )111.-

'- ~ ,pere, conf~o en l'aJut de Den, que no ens ha faltat mai.
A M~ie -per mil-l~ssima vegada els ho repeteixo_ materialment no

ens,falta res. Espirituálment ens falta molt. Sembla que és una situac{ó'
tom la que el,pare ens explica que predom~na a casa nostra (amb reserves,
naturalment, p~l que fa a""la part mat~rial a Catalunya) i en aquest Cal S


