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~e de juny del 1952
. "Estimada mare: li,contesto a voste directament

la carta qge ens va de~icar. Entenem perfectament
la situacio, que no es contradiu pas amb el pla pa-. (cient que e~s hav1em tra~at.

L'ingrés mensual ,que voste indica (10.000 pes-
sc:tes),COlIl a necessari per aviure a Barcelona no
se si deu é~serpossible de guanyar dibuixant. El
senyor Gonz¡lez Porto,arribat fa poc dtun QOu viat-
ge a Barcelona, explicl que el gerent.que té a la

,"Molltanery Simón ti' (firma on \hi té t'or-t s interessof;»)
..guanya un sou de 4.000 pessetes. No sé si 1"home diu

la veritat o no, per~ si la dia, E ha d'ésser for~a
dif{cil que un dibuixant especialitzat en afers ~di-torials; guanyi més que elgerent o gerents de lesmatel.xes.· ',' ,

Els llaguers (a,base de les 1.000 ~essetes men-
_&!!als~_que.ID. Líndaca, e'I.s trobo en-re-lacio-als de 1JtIrx:i"

Mexic, EKiKSx~zm for~a baixo~.~~qui'I~~s lloguers r~presenten 'una cinquena part ~ ~ou~lPér altra ban-
da tothom ens diu que és tan difIcil de trobar pis
a .B~rceiona. Amb la Rosa,hem convingut mo~tes vega-
des que, el dia que tornessim, potser serwa millor
~nar a viure en un poblet de peop de Barcelona, on
hi haguésBin pones comunicacions. :Els lloguers han
d'ésser necessariament més baixos, 'els nens tindrien
un clima més saludable i nosaltres, que ja estem a_
costumats a viure lluny del,pentre, nO,ens vindria
de nou. Quan ens dediquem a aquesta mena de somnis,
sempre pensem en un poblet de la costa, perqué el
mar és una de les cqses que stenyoren més• ,

En fi: amb paci~cia i sense defallences prepararemola possible realització dtun pla de retorn, en
e! te~mini aprox~mat que ens hem fixat de vuit anys.
Deu faci que iBKB totes,les coses vinguin de cara
en aquest sentit, ique e~s doni salut a tots per aesperar el que calgui.

Li torno a dir, mare, el que he repetit tantes
vegades: nosaltres ens el1y~remmolt i no ens resig-
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nem ué cap manera afer defini td.u1"exf.Lf, Per~
quan vpen sem en .La possibili tat d-tut;tnou.atac col-
lectiu de bogeri~fque~faci possible una altra gue~
ra, alesnores el~rem es invertir els termes i de..
sitjar'amb tota l'~nima qúe vostGs fossin aqui amb
nosaltres. Moltes vegades, quan els'rt4mors d'un
nou conf'Lf.cte es fan més insistents, \la Rosa em
_diu que els escrigui'aconseLfant-sLos .que s "ho ven-
gufn tot i vinguin a M~xic. Eñ aquest cas ;,;eIpit-
jor deIs casos- no cal dir com el Joaa mateix se-
ria el més interessat en una ~Olució d'aquest ti-
pus. .... " ~Pero tot es contradictori, confusa Gent arri~
da dtEucop~, ens ha' dit que es parla més de guer-
ra aAm~rica que a Eur9pa i que en mol tes ocasions
en que aqui la-situacio semblava'baver arribat a
un p~nt insostenible (des del punt del nerviosis-
me bel-lic, tan acusat en els E.E,U.U.) a Europa
la g~nt es prenia les coses amb mes calma i parla-
va mes d~ pau -que de guerra. _ .

vost~ illarecuidis mol tino es lliurcLa preo-
cupacions innecess~~ies; Pensi que, am9 l'ajut de
néu, ena hem de ,tornar'a v"eurei els nets de M~xic
1 'han de trobar ben jove. Molt sovint, quan penso
que estic a punt,de comp~ir els quaranLa anys, pen
so quin efecte mes rar ha de produ1r als pares te..
nir fills tan grans. Ferb de seguidá afegeixo:

La'maresempre, et-deu trabar peta, amo-ganes"de
cuidar..te amb la ma teixa sol.licit.udque quan a- '

, "

quef.La fotografia délcarrer de ,la 'Roda,.on em do...
na una ta~a de llet •••"

Mtacomiado, mare estimada, perque no "(ullin-
terrompre,lac~ntinuitat de la correspondencia i
un nou fu~l (son prop de les vuit del ve~pre) re-
presentaria'no tode~~tirar la""carta fin~ de~. La
.osali escriura a part, tambe per voste sola, per
qu€ puguin establir di~leg de "dona a dona". Molts
petons,al Joan i una -abra~ada ben fórta pel pare.
I voste rebi tot l'amor del seu fil1


