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Estimats pares i Joan: estava. neguitós pe L fet que no. hague as í,n rebut

carta meva la setmana passada, i.agrae9xo la carta "extra" del pare co-

municant-me que ja l'havien rebuda. No m'explico el retardj jo les curso

cada dilluns, sens falta,' i .ho faig al Correu central per a major segure-

tato

Vaig ,a eesumir, per apartats, la situació actual, per a ésser

concís i no ~blidar res:

b)

a) Els ..Messeguer van sortir .cap, a Europa el divendres .passat, dia

5. Ja tenim a casa els seus dos fills petits. Els Messeguer es

pr-o poaen: r-e tor nar ·a Mexic el dia ,25 de se te mbr-e pr-óx.í.m , de mane-

ra que, suposant que to.t anés tal com volem, no podríem pensar

amb el retorn abans de la p~imera- quinzena d'octubre.

Abans. d'anar-se'.h·, l'Angel repetí en ferm el seu oferiment de

deixar-me els dá.ne r s per al viatg'e. ,S'oferí a mé a espontania-

ment, 'de Tl.Lur ar- al pare la .quan t í.ta t .en pe s se tes qll\8 havíem

cque da.t pe r a.i I Logar- la casa,' s,i és .que pe r a quan es vegin ja

es .pot fer alguna cosa.

c ), ;Els Messegu·er estaran a

de julioihj· del la al

de s e t'emb.r-e•. Aquestes' in.terrupcions 'd ' e.s t ada es deuen al pla

viatges que tenen projectat per Ca t.aLuny.a i les 111es. S'hos-

tatj,aran, a Barcelona, a l'Hotel Roma, carrer de .Mallorca 193'j

Jll''imagino que aLxó .deu quedar molt aprop de c,asa de vos t é s , de

, .maner-a que eLs sera .f ác í.J, en t r-evd.st'ar-c-et hí., Per a la correspon-

, dencia, ens han deixat com a adre9a l~ de la senjCora Angela Bar-

neda, Passeig de Sant .Io.an 89, 3'er., .La,"

El mes d'octubre no és el que ens· hauria agradat',més, perque com que el

viatge 2n ~aixell dura ~ns quinza dies, arribaríem de c~ra a l'hivern. Pe-

'ro no ens. ser.a po'saí.bLe triar, pe r-qué el Marc Aureli es vol casar a finals

t ' 27
., 17

de

Aquí ja 'ar r-eg Lar-é c.omp t e s amb ello

Barcelona: les se~Uents dates: del 19 al

13 d'agostj el 6 de setembrej del 15 al

de, ae.tembr-e i ara' es t.em" veien t .La manera de lligar-ho t.ot , Faríem el via t-

ge, en pr Lncí.pa , en. una de .Les motouau s de la "Cía. 'I'r-anaa tLán tí.c a'! , que

fá la travessia Veracruz-Nova Yor~~La Corunya-Bilbao. M'he d'informar, en-

,cara', de les dates de sortí.da corresponents ,al pr-óx í.mmes d'octubre lO
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Ja es poden imaginar, pares estimats, quin és l'estat deIs

meus nervis. Entre les coses que em preocupen, hi ha la manera com podrem

lligar la continuitat deIs estudis deIs nens, perque perdin~ el menys de

temps pos s i.b Le, ,I com em ser,a poas í.bLe a mi reprendre el meu engranatge

de treball, perque la pe tita quantitat que portarem cobreixi l'etapa ne-

ces aár-La•. En fi:~ entre t.eme nc es i il-lusions vaig arrossegant les hores,

procurant no ~e~dre~ la~ana i m~ntenint el cap des~ert per a les coses

(raoLtes L) que encara hem de. fer.

Les most.res de treball són .un veri tab.Le problema. Aquí -per

absurd que sembli- els gravadors no fan proves de gravat. ,Rotser jo no m'he

pr eoc.upat pr-o'u..d t aque s t a,specte i el car.t és que , havent fet milers i milers

de di.bu í.xos , ten tinc mol t pocs per a en se nya r=-ne, De tote's maneres, ho tinc

com.a .un .deLs pun t.s primordials: tractar de reunir .eL .que pugui. El que
. , . h -,- d dedicar lt h ' t" t"passa e& ~ua aurla. e ~RXgXX mo esores.a ges lons l prepara lUS l no

'puc , par-qué ment.r-es t an.t hem .de 'vLur-é i complir els compromisos contrets •

.lJa Rosa l!l¡' ajuda en el que' pot, .per ó la Lmmensa, majoria dels passos els he

~e dana~ jo pers~nalment~.

Les p i.Le's per als ap'ar e.L'I's de. t.r-aneí.s t.or e .t ambé són cares a Me-

.x-í.c., probablElmen t ané s que va Barcelona'. Valen nou pe ao s cada una (quaran ta

.cí.nc pessetes). :El que ocor-r-e 'és que aquí ..és .dó ria -per bé i per mal- menys

importancia al s vd í.ne'r-s, La gent vno practica Lacv í.r tut de l'estijlvi i tot-

hom gasta ,: sov Lnt, més de'L que. guanya -.~fectuen el miracle a base de les

compres~a t~rmini~i és fama que la.majoria té de tot,,~event-ho quasi tot •

. ,Nosaltres hem es ta't, una mica: víctimas d taque s t ambient, deixant-nos-hi

arrossegar. 'Sé: .quan hedit. la "ma j or-La!", m'he rie f'er-Lt principalment a la

- ~.classe mitjaná., ja que .entr e les .inferiors hi .ha veri table miseria i la su-

pe r Lor c.omp.t a arnb nodr kt s e quí.pa de' mil-lion.aris, .pe r-ó de mil-lionaris fa-

bulosos, que viuen~om els més mal ~astadors del món. Per aixo el país dóna

s empre la .s'ens ac a.ó d+es t.an munt'a t 'amb aguLl.es ique tot pot petar d ' un mo-

ment a l' al tre ,costa que no passa.( i potser no, pa s aar-á ) per qué tenim els

EE. UU. de ve Ln s , Pe r-ó l,a gent pe.nsa amb el cas dee Cuba... Entre la joven-

.tu't unLve.rs'i.t ár-La 'i la intel-lectualitat 'predominen les idees d'extrema es-

querra, que j~hanarropsegat moits fills de refugiats. Ar.a mateix, amb mo-

t.í.u de la visita del pr-es'í.den t Kenriedy, .van é s ser detingu t s ínilers d ' estu-

di.an.t.s , entre eLa quals hi havia el fill de l'Agu'st:í: Bar.tra, noi de d í vuí.t

anys que .es. va passar cinc dies a.la presó. L~ filla de la ~osefina Botey,

la germana d ' en Ma;rc Aureli, 'va haver- d ' estar amagada per qué no l' agafés la

, policia. ·Tot' a í.xó , com poden suposar, no em fa gens de gr,acia, pensant amb

com ens angoixaria que s'hi trobessin els nostres fills.


