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Mexi¿ D.F. 18 de juny del

~ Es~fmat f±il: desitj6 de tot cor que :aquestes rat
t~na~ent per a cDntribuif-a l'alegria del teu
ben' feli9!

ribin opor-
el passis

La teya segona cart~ em va fer molt content,
tenfian9a que tens en'mi. T~ho repeteixo, Joan: u
em sabrien més greu ser±a ocasion~r-te neguits de
creure, doncs, que sabré evitar-los i que

F~t i fet, com vaig dir-te, les coses
que un voldria i han de transcórrer uns quants
no sí.guí, possible la reali tzació del nostre de
rodar de~ món va afegint elements insospitab~e
L'afirmaci6 del senyor Gonz&lez Porto ai par~
assegurat a mi a Mexic~ic~fncideix amb un rena"

" UTEHA;' de nou, tornen a omplir-me de feina.'-To
les notícies que els periodics d'aquí-divulguen
d'Espanya al voltant de la necessitat d'entrar
Eminents economistes dSAmerica afirmen aquesta
d'afrontar els canvis que suposara. Aixo, Joan,
plans de retorn, pero els pot influir de
nostra voluntat. Jo tinc l'esperan9a que

El senyor Peypoch em va escriure una
conversa que tingué amb tu i els avis. La repre
lunya i els amics, després de tants anys d'ahse

confirma la
es coses que

mena; cal

larguen més del
encara, abans

mentrestant, el
les il-lusions.
eL que m'havia

d'activitats a
es relaciona amb

a la situació
Comú europeu.

i l'imperatiu
els nostres

ral marge de la

després de li§:
_ntacte amb Cata-

molt gra-
ta i sembla haver HXXR afermat el seu proposit egrar-se defini-
tivament al país. Per a ell, la decisió és més a mi, ja
que no compta amb unanimitat familiar i, si es , haura de separar-
se de fills i néts. Aixo fa que lrobi de vegades de la seva
esposa, circumstancia que el preocupa de fa temps •

Si t'és avinent, digues a la Pilar que estim~~iholt l'actitud deIs
\

seus parents i que m'ajuda en tot saber-los tan comPrensius i bondado-
sos; m'és grat ~XHRX pensar, Joan, que aixo contribú ra també a la te-
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~
~fe~lcl tat. •• ,
" aVlSD~ues.als xxz: per favor, qp~ ~questa setmana t'escric a tu sol,

':gin~-me com sempre'u~a mica a tots. Aprofito, com cada setmana ,
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res hores del dilluns per a dedicar-me a a questa agradable
fe' ro tinc les hores racionades i el meu ajudant espera la carta

ta
al

ta del material necessari per a la nostra 1R±na activitat. Visc, .... - ....
lania ~llunyada del,centre i ara)~com sap~, tinc el despatx da-
ix de casa. De manera que el centre, la zona comercial de la ciu-~ .

r?ba a uns quants quilometres~i anar, comprar i venir li costa
es quantes hores. Aixi, doncs, llhe de despatx~r a temps i a des-

I . • - dia' r

em LLevo mol t d ' hora, el XRIDl\l:S se.m' escola quasi sense adonar-

i

en
va

me'n.
té unes ganes enormes d'abra9ar-te. La teva professió esta

, ~ r -

amb la seva'voca~ió, que ~t mira com un déu i espera
't

de la vostra fraternitat i amistat. Contribueixen a enlairar-
ulls els elogi~ que fan de tu'els nostres amics que t'han

pn?dxer. Ara ma t.eí.x-,en la car'ta d 'en Peypoch l'home et posa
, amb rgran sat-isfa.cci:ó.deilirne-u'orgull ,paternal•••

. "
t'po repeteixo. Que passis un dia del teu Sant ben feli9, en

. I

i' de les persones que estimes,.'
~ep una forta abra9ada del teu pare

, .


