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Estim~ts pares i Joan: no em perdonó que els meus dubtes i capficaments els
hagin hagut de preocupar. Bé: no s~Fia just parlar de dubtes, ja que to~ va
endavant; tenim (com vaig dir-los) feta la reservació per a la motonau IICova-
donga~', que surt de Veracruz el dia 10 d'octubre. Sabem, fins i tot, el n6me-
ro d~ la nostra cabina, que.és el 24; Ja fine resolt el traspas del despatx

, \ , - lo

i els passaports s'estan tramitant i penpem tenir-los dins de pocs dies.
No sé si el "Covadonga" és'considerat entre els bons vaixells de la Trans-

atlantica. Ai~~ h~ podra aclarir en Vidal. ~i poguéssim, sortiriem abans i tot,
pero tenim els nens pels Messeguer a caqa ~ Zins a la seva tornada estem lli-

plauria d t un a manera parti.cuLar , ja gue estem una mica cansats d-e les ciutats
-,grans i els 28 minuts que hi ha de la~Floresta a la Pl-at;;ade Catalunya ens sem-

S ~A veure que di.r-á els~u "~pare•••o
o
O) ,- Ja veuen que si alguna vegada deixo anar par auLe s Ln j us t í.f í.cade s '.s 'ha
8 d'atribuir exclusiváment ald meus nervis .pocasoltes. Estem decidits, emocionats,
O)
:> il-lüsi6nats; plens de somnis i de projectes •.En realitat, tot va per bon cami

i no hi 'ha mo ti.us .d '.impacienciés ni de 'preoc1).pacion~;No deixem pas escolar el

i prey@nint tot'el que bonament puc prevenir i arreglar., -
nosaltres' unp rUlna moral el sol fet de pensar a_desdir-

"nos. Aquestes d&rreres setmanes'd'estada a Mexic són les que ens pesen més,
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ens senti~ amb;un peu a fora.,A més, el malson kafkia d'arreglar

, '
ja

és una veritable odissea, de ,lapapers, tractant-se de funcionaris mexicans
qual, pero, ens anem sortint feli~ment.

,
paren constantment unnúvól d'inspectors sense gaires escrúpols.

~ Valdria ad6rmir-~e ~ despe~tar el dia que, a Bilbap, vegi el pare
, .

esperan t-nos. 1 despr é s abr-ac ar La m-are,'i el Joan! ~emano a Dé u , cada dia, que
erí s permeti aquesta: f eLí.cLt a t i sé que la mar e ajunta les seves oracions,a leé
meves. tspero amb un~'~norme il~lusió ~eure l'alegria de vbst~s en conAixer els
seu s ~ét's, l' al'egria d ' ells· pe r tenir els avis. 1 el góig Ln f i.ní,t' de retrobar

- la patria! Hi hem pensat t án t , -dur an t tants anys, que no ens en sá.bem avenir.
De fet, les temences que endevinen en les meves paraules, són degudes a qu~ es
pogués frustrar 'el nostre pr-o pó s i.t , No hoatribueixin pas a res mes.

Mare estimada: m'he reco~dat sempre, se~pre, dels plats que em feia,
deIs que voste sabia que m'agradavenj encara li tornaré a donar feina ••• Ja____ ~ _ ~ r _~

veura cdm els nens, de tan sentir-ne ~arlar~ la coneixen i l'estimen i que l'es-
timaran mo L't"Inés encara.' De fet, ·sempre he cregut que no hi ha una infantepa

,
completa se~seels avis i als nens els han-fet falta. Aixo, doncs, l'ha d'ani-
mar i rejovenir, pu i.x que si Déu 'vQ·l-ens esperen' moments de tota aquesta feli-
citat que' no hem pogut ,fruir. Quantes

Si tinc tempe , treballaré
del qual he e sb o c a t a'l p-are. Parlo, ,és

coses ens hem d'explicar!
amb entusiasme en la novel-la el tema

ciar, de~uan errs trobem a Barcelon~,
"pe r-qué vaqu i., i du r an t aque st s trafecs, no era 've_g amb cor d.' escriure ni una
ratlla. Penso que podria ser la milloF soluci6, si l"enceit i la sort m'acom-
panyaven, per a liquidar aviat el deute contret amb en Messeguer i, a més, una
bella manera de Gonsolidar la'meva carrera literaria.

, Es realmen t una mica estrany .que l' Angel. 'i La Quimeta prosseguissin
la seva excursi6, estant,l'avia en transifde mort. Era, pero, una circumstan-
cia de tata esperada i aixo,'als ulls,~d'algú, pat. constituir un atenuante En fi:
cada' cap és un món" També, c{.ec que esta greument'malalt el germa d'en Peypoch

'i esperaven un desenlla~ fatal d'un moment a l'altrej el seu viatge, tan pIe
d'alegries al principi, s'haura' aigualit,-per dues marts que, a desgrat d'estar
previstes,' els han hagut d'entristir.
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Esperem amb més il-lusió que mai les proximes cartes, per saber


