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Estimats pares,i Joan: vaig rebent .les seves cartes amb absoluta r@g~laritat,
i demano a Déu que segueixi.éssent, així. Aixo constitueix una gran tranquil-
litat.
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El JÓan. deu'estar il~lusionat amb,et seu yi~tge d'estudi a.Fran~a.
Ambla seva edat i la seYa professió, és una experiencia magnífica; espero que

~m~escriur¡ explicant-mé-la i penso que aCabar¡ estim~nt a Fran~a com l'estimem
to.ts nosaltres •

. \ La Rosa i els nens són a Cuer~avaca,de? del ~ia 10 deIs corrents;
hiromandran, si tot va bé, f~ns el dia 25. Jo hi vaig ésser dissabte i di~menge

, i estan molt bé i feli~os.· Vam rebre la visita deIs Peypoch i els Messeguer i
- vam p~ssar un diumenge molt entretingut. ~n Peypoch est¡ j~ refet d~l tot i pre-

para el seu .proje.ctat viatge á Catalunya per al pr óxí.m mes d ' abril. El se u fill
Ramon , que Iesteja amb una noia catalana, (Nú r i.a Jordana) es casara av í.at i pen-
sa trasll~dar~se d~ segu~da al bostre país, par a residir-bi definitivamente Es'
un somnd, quec es i va estenent .entre els r-ef'ugi.ata i fil19,d.e reflilgiats i la majo-
ria pr epar a llur retorno kveure siens hi po.dr-emcomptar i nose Lt r-es t

- t Les no tLcí.es que publica la pr-emsa deL recobrarpent económ í,c d'Espa-
v nya .són seriaac í.onaLáj no sé si' exage-r.e.n (per a es.tabLí.f contrast amb el decandi-
merrt , quasi coLs-Lapae, de l'economia~mexicana), pe-r ó si diuen la veritathés per

~ '., a obr-Lr- L.'esperi t a una gr-an esper anc a , Penso que aquesta setmana deuré r-e.br-e
. r eapos ta. ala::. carta en. la qual els p.Lan-te j ava" qUestions fonamen tals, esperan t
que-no m'hauran amagat .res,.en.bé: o en mal" que .áf ec t í, la possibilitat del nos-
tre·' r-et.or-n., MentTestan,t (hp r epe teLxó ) nosa;t.tres .seguilIl bé i f'eLí.cos , vaig tre-
hallan t i ·fen t la vida no.f-maL L, ja: v.euen que, apar-b de la família d ' aquí., tenim
exceLc-Lent sc amí.cs ,' .No ~s pas el presen t.· el que ens impacien.ta I sinó el fu tur,
'que -segons us i coetum- CfÜ preveure amb la neceas ár-La an ticipació. El cas és

, 'qu'e,' deapr-é s -de -t ants anye ; ningú n0s'·ha :po'g;ut·ada.p.tar a,M.exicj .encar-a .ens hi



sentim forasters i gens adaptate als seus sistemes MKX de vida. L'educa . 'n pot
esperar per a la joventut, no m'agrada gens i en aixo co!ncidim t . e ft~Ap a~ aft~
d'aquí. Vegin per aquest cos tat ] principalment, la sensació d t ur-gé nc wli(!jltfé:a~rlima '~tsen-
comanant, la qual (afegida a l'enyorament de sempre) es converteix en una forta preocu-
pació. Pero "preocupaci6 moralU¡ mare estimaaa, que no afecta la nostra folgada vida
material. Ara que, sospesant-holtot, s'arriba a la conclusió que el benestar material
n<ll'h0 és tot i que aquesta "vida material" que ens hem assegurat aquí fins ara no omple
ni de bon tros les nostresnecessítats espirituals. Algú va dir qúe "la patria d'un es-
criptor és la se va llengua natiya" i aixo és ben certj enyorem més el nostre país i KXS
la1no~tra gent els qui, com jo, teni~una forta_vocació literaria.

, Espero, en el cure ~la~uesta setmana_ o a,principis de la vinent,
parlar amb el senyor González Porto. A veure si tindré- l'encert de plantejar-li les co-
ses amb justesa. El deuré trobar molest i empipat pel viatge del senyor Ruiz Ponseti
a l'Havana {ha sortit avui, dilluns), ja que l'home tem que aquesta visita del seu ge-
rent general al primer'país socialista d'America, .p~gui perjudicar el nom d'UTEHAi
c~ear a l'empresa~dificultats q~e.noser~e~:gens remote~. Hi ha'una pressió fortíssima
per=par-t deLa- EE.UU. sóbre el geve.r-n., les~!Íl:QrE?_se~ á, e:ls artümlars que amb els seus

--actes, poden-' dona f la sensaéió ~ue recolzen el regim de Fidel Castro. Donada la sítua-
c í.ó ac-tuaL, no deixa de tenir fbn'ament aquesta pó r del senyor González Por t.o i som molts
eLs- amí.c a del' ae nyor Ruiz Ponse't í, que.r ene hauríem estima t més que' ané s a pae ea.r les va-
cances-- en un al tre lloc .-:pero l' home, que ha e's.ta t sempr.e un t é cní,c molt valuós en qUes-
tions económá quee , diuque .tenint tan a pr-op un' ~xperiment, com el de Cuba, no- es perdona-
ria mai:.-l'haver perdut l.'o1Jortuhitat· d t es tudd ár-e-Lo , Que hL.farem! Aquí, i a tota l'Ame-
rica· llatina; J..a qüe s.t i.ó.r cas.t r-á sme-o an t.Le-cae.t r-Lsme"esta 9-1 r-oí.g. viu, ocasionant deso-
r i.entac Lons com.les que. sofreix¡ actualment el Govern mex;lca,q-u.e pr en aLhoz-a (i sense en-
gal t.ar )" mesures d,'extrema _dreta id' ex t.r ema esquerra, aconseg:uint molestar i preocupar
e-La uns i eLs .aLtres. Pe.r una banda, pr-ac.tí.c a un. socialisme estatal de grans proporcions
i peor 1':al~tra es lamenta .que la r et Lr-ada de capital! eetr.ange r- poaa en perill el pla d ' in-
du:striali¡tza¡::ió prC5jec tat. Pla que., per al t r a, banda, e&ta .fr-acas sanf per qué l' obrer me-
-xü:·a ¡te una mandr-a i una XK,SJI i-rrf'!spansabili ta t que l' elimina dej tota pos s i.bLe competen-
cia r;amb.EÜS' pr-oduc.tes manufacturats .peLs obr-e r-a ' Lanquí.s ; eur-ope.ua eh jap.onesos.
• "_ En f-i': no ,ens .hí, amot.nem ••. ~ Qui:.-sap" com deia en una carta anterior,

si tot p'Lega.t facilitara .eLs noe t.r es plans. Uha abrVda ben .forta per a tpts tres del
vostre ~
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