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Estimats pares i Joan: em van emocionar,com a vostes, els versos d'en Carner,
tan evocadors en la nostra situació.

Vaig oblidar-me, realm~nt, d'explicar-los amb detall l'entrevista
"diplomatica" per a rebre instruccions tiela representació espanyola. Em va re-
bre un alt funcionari, el senyor Francisco Boves, un,jove tan cordial i simpa-
tic com el senyor Maroña. Digué que havíem,de retornar triant entre fer-ho- com

e

a espanyols Q MR ~om a mexicans. Per a ells era igual. M'aconsella fer-ho com a, '

mexicans, tenint en co~pte que si un,cop a Barcelona ens interessava recobrar
la nacionalitat espa~yola, el tramit era sumament-Ben~±ll: presentar-se a un jut-, '

jat expressant el desig i amb la simple presentació 'de l'acta de naixement s'en-
llestia l'af~r r~pidament. ~ls es¿yrangers visitants tenen un permís de 180 dies,
amb una p~orr~ga de 90 aies més, als finals dels quals es podia obtenir el per-
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mís de residencia, pagant,5.QOO pessetes anua~s el cap de família. Per als nens,, ',
mexicans de naixen~a, la situació ens preocupava espec~alme~t per al Raimon: als
21 anys haura de triar entre conservar la naciohalitat mexicana, retornant a Me-
xic per a fer el servei militar o, en cas contrari, perdera la nacignalitat me-

, < '
xicana i haura de fer, com a espanyol, el servei militar a Espanya. No hi ha al-

,
tra alternativa. Pel que f~ als estudis, el senyor,Boves m'~ssegura que els que, .

tenien cursats a Mexic, els serien re?oneguts i podrien reprendre el curs que
correspon a cada,un. Aixo, dones, esta molt bé •••, ,

A l'expressar al senyor Boves els meus dubtes per la meya condició de
divorciat, el senyor Boves em dona una sorpresa: ell mateix és divorciat i em di-
gué que aixo no havia de preocupar-me, que no s'hi ficara ningú si és que als fa-
miliars de la meYa ex-esposa,no els intere~sava pledejar. Per part de les auto-
ritats, no hi haura cap obstacle ni em preguntaran, en aquest sentit, res. El se-
nyqr Boves es divorcia per a casar~se amb la gilla del doctor d'Harcourt, un pro-
minent personatge de l'emigració republican~~

Hi ha un ~etall importantíssim que el senyor Boves no em pogué acla-
rir: poden treballar lliurement els estrangers, a Espanya?_Diu que aixo depen de
condicions locals i que és millor obtenir la informació a Barcelona mateix, de
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manera que els agrairia que ho preguntessin. Aixo és in~~Qª~~~tsa
prendre la decisió de-les naciónalitats •••

En Messeguer ja és a M~xic, pero encara no hem pogut parlar a
fons. Ens hem vist una sola vegada, en el curs d'un sopar entre altres
amics, i només es parla de futbol' i de Sud-Amihica. Aquesta setmana , pero,
haurem de veure'ns per for9a, perqu~ ell i'la seva esposa emprenen el viat-
ge a Ca t.aLuny a el proper dia 6, dd.vendr-ee , i ens han de deí.xar els nens.
En Marc Au~eli té elt diners a punt per a la compra del pis~' pero com que
es casa 'peL ae t.e mbre, que dárem que, un mes aban s , li hem de confirmar el
tracte, ja que d'altra manera ell no es podria esperar més i posaria casa

'a based'un altre pla. Aquests són els caps ~ue hem d~ llikat. Es delicat
recordar a l'Angel el seu oferiment, pero ha fara la Rosa a través de la
Quimeta.

Per les' cartes d'en Peypoch a'la'seva família, es veu que esta
engrescat amb'Catalunya, que li fa l'efecte que no se n'hagi mogut mai. Ai-
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xo,'després de vint-i-tres anys, és prodigiós. El pare d'en Nadal, que ha
fet darrerament una visita'a Barcelona, s'expressa'en els mateixos termes
i ha retornat a M~xic per a preparar la'seva' re~ntekraci6 definitiva a la
Patria. Aquests testimonis m'animen\molt~ '~srqu~ com és natural, no deixo. ,
de'tenir les meve s v teme ncea , No t pas pe r a mi,'sin6 peLs nens i'per la Rosa,.... '

ja que llla s'haura de sep~rat dels seui3 ge~mans, la ~ual'cosa'-i ella i jo
~non'hem EK parlat- penso'que li produira crisis 'de tristesa, sobretot du-
rant els primers temps'd'aaaptació. Pels nens, perqu~ com que durant tant de
temps els hem parlat de Catalunya amb elogi, se n'han foijat una imatge de
llegenda i el xoc'amb la realitat pot no correspondre als seus somnis. Jo
ja procuro amb explicacions anar-los centrant.

...!'fL.
EJ:s Messeguer retornaran a Mexic a mitjans de setembre. Tot e.é

jbstíssim de temps; ja que el seu retorn i la boda d'en Marc Aúreli seran
simultanis. Aquí és on haurem de trobar el desllorigador de l'oportunitat
i espero que tot suiti bé.

~~ pares i Joan estimats: una ~bra9ada ben forta per a tots
tres de tots nosaltres!


