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Estimats pares i Joan: el mateix dia del Sant de la Gloria varem rebre la
postal de ~ost~s felicitant-la. Va estar mpl{ contenta. Per cert que ara
ens passa també que no sabem com ha qu~dat aquesta data de celebració, pe-
ro a falta d'una informació més exacta, seguim el dia tradicional •

.Hem- passat la Setmana Santa a casa, com escau, a desgrat de la febre
general de desvirtuar aquests die-s amb divertiments profansj mitja ciutat de
Mexic ha sor-t á't afora ,-produin t-se una esfereidora quanti tat d'ac cí.dents de
carretera:. " .

Els Peypoch emprenen el 'vi-atge a Ca talunya a pr-Lme-r s de ma í.g, Fa pocs
dies, vaig parlar' llargamen t ' amb -e L Pe ypo ch , que creu que no tindré -d í.f Lcu Lc-
tats amb el permís d'entrada ja que (segons ell), les autoritats civils i
ecleS'iastiques quan es tracta de fets consumats i afermats pels anys i la bo-
na c'onduc t'a, tendeixen a 'una compr ene í.ó que si bé no és t.r adue í.x- en accepta-
cí.one de dret, si la concedeixen de f'et , Ja veurem... ' .

Nosaltres seguim molt il-Iusionats en la realització deIs nostres
plans i només estem pendents ~e com coordinarem les coses. Sempre ens ha sem-
blat millor tornar de cara al bon temps, ja que pe~ als nens el contacte brusc
amb un fred hivernal que no ¿oneixen el~ sobtaria. 1 no sabem si podrem apro-
fitar el proxim estiu, ja que el temps paswa de pressa i la nostra impaci~n-
cia no serveix per a accelerar uns tramits que van fent el seu curso

No tinc gaires mostres per portar. La immensa majoria de la meYa fei-
na ha consistit en la il-Iustració de llibres t~cnics (enginyeria, medicina,
arquitectura, enciclop~dies, etc.), difícil d'ens~nyar per la quantitat d'obres
que s'haurien de carregar d'un cantó a l'altre. Pero s{ tinc elements i siste-
mes per a oferir una efici~ncia poc corrent, en un camp extenso

No sé si vaig dir-Ios que en Tasis -si es pot fer- és partidari que con-
servéssim la nacionalitat mexicana. Un compatriota nostre escriptor, en Bladpe
Desumvil-Ia; exiliat com nosaltres durant molts anys a M~xic, ha retornat com
a mexica, ell i la família, i em diu en Tasis que les quotes que s'han de pa-
gar periodicament.no s6n tan altes, ni de molt, com jo em pensava. Quan vin-
gui la resoluci6 de Madrid, si és favorable com esperem, ja m'informaré a la
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. . , . ¡,. Biblioteca d'Humanitatsma t e.í.xa r-epr-eaentac í.ó di pLomá t í.ca e'apanyoLa de tots els detalls. Com els vaig
dir, s6n cordials i amables (es diu que tenen instruccions d'ésser particular-
ment atentrsamb 'eLs refugiats) i penso que m'ajudaran de bona fe. Ro han fet
amb tots els qui q.an empres el retorn i ,els qui el prepa'ren, cada vegada més nom-
brosos.

,
Seguim somniant i par~ant constantment del mateix tema i els més en-

grescats (si fos possible un 'engrescament superior al meu),s6n els nens. A veu-
re com'podrem coordirtar la prossecuci6 dels seus estúdis, sense que e)3 produei-

, xin pé r-dues de temps massa considerables. La Glo''ria,aqu est primer trimestre
anual, ha estat també primera de classe, amb notes extraordinaries; parla i es-
cri.u el f'ranc é s amb absoluta correcci6. El, Raimon segueix amb la seva d¡hia
d'ésser metge i pensó que potser podra realitzar-la a yatalunya, si encerta la

_manera d 'estudiar i t r-eba LLar- al mateix temps per a ajudar-se en
r

els estudis.
En fi: ,teixi,mi dest eí.x í.m projectes, sense oblidar, 'pero, que la rea-

litat és la qui, a fi de comptes, marcara el nostre paso Qu~'Déu guii els nostres
actes! ,

Acabo per a lliurar a temps aquesta carta al corr,eu, que t ambé cursaré
al centre.

Una I'or t.Ls-s i.ma.abr-ac'adaper a tots tres de tots nosal tres!
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