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,. - , - jo he avarica t vla

avui, .amb l'ajut

, - te::¡

, men,t. Ténim tota

Estimats pares i Joan: ahir~ dijous¡ no vaig rebr~ l'esperada carté de vost~s.

Aque:stes darreres setmanes, les rebia un dia ab ans de costum, potser per qué

d-ata de les meve s i ara els escric els divendres. 'A veure si

de Déu, t.Lndr-é ~notícies •• i- '-

c~ses -depenen aia de la resposta~'en Messeguer al seu oferi-

la. document ac Ló en trami t i si no -sorge:hx cap imprevist, din-

tre de pocs dí'e s tindrem els pássap-opts. 1 ja hem de pagar 1a quantitat avan9a-

da que reclamen per- fer efectiva Ía rese~va'ció. Falta un mes -i mig per al dia

de ~ortida del vaixell! Encara ens ¿em~la mentida.

De mlca en mica, p:rocunerri assossegar-nos i prendre'ns les coses

amb més caLma-,,Ja ni fem cas 'de les Lnfor-mací.ons que parlen de noves vagues a

Ast úr Les ipreguem, només,r'-perqu~ no hi. hagi -cap daLt aba Ix , Aquí, entre els exi-

.L'i.ats, segueix: propagan t.-se -La febre del retorn. La Magdalen ta, filla d' en Fran-

cesc UrsuL: ('el-marit de la Zina'), es -t r-oba 'ac tua Iment de vacanc es a Catalunya i

esta tan' engrescada que, ha e-scr-Lt expressant el seu desLg 'de quedar-s" hi., 1 el

-s eu pare QJ.i accedeix! L'Ursul', que fins fa 'po c deia que no tenia ganes de tornar,
r .,

ha fet un vira tg'e en e.Ls aeue sen timen ts i ara ja diu que, si' pot vendre la seva

~art en el negoci que ~é, no~s'hi pensaria gens. El dimecres passat, que fórem a. '
sopar 'a casa seva; ens dig~é que aes d'ara en~ocar~ l~ seva vlda en aquest sen-

t í.t., També f-a plans en v-isteE¡ a la r e'pat.r-Lací.ó i'Anna'Lluelles, vídua de l'actor

~ Enric Lluelles. El pare-deu saber qui era. Ella és una dona gran, que viu sola

::: a Mexic, i, ja 's 'hi sent ext.r-anya. i -desemparada; cr e-c que necessi ta tornar amb

,-

,
més ur-gé nc í.a que ningú, i ai.xi: li- ac onae L'l-enr;'

El Tísner i la se va f ami.Lí.a- t ambé - veuen augmentar cada dia la se-

v e: impacienci-a. E;stan passant una ma-La tongada, una d''aquestes epoques de la vi-
,

da en les quals -s ernbLa- que tot surti -al, revés; va quedar-se sen-se feina, poc des

pr é sc.t.o pá amb EÜ, co txe if' ul ira la' destrucció 'del mat e'i.x-, resulta amb tres cos-

telles-tr~n~ades -no ~ou major el dany per miracle- i, ~er acabar d'adobar-ho,

ahir van haver: d'operar d'urgencia a la Llulsa¡ la seva esposa. L'operació va

anar bé ~ sembla que dintre de po~s dies fara"vida normal, p~ra tot s'afegeix al

feix del Tísner. Els convé,molt comen9ar una- nova vida i, és clar, en pensar-ho

tenen els-ulls fixs en Catalunya. Aquells pressumptes parehts nostres -els Rossi-

nyol, 'de Rubí--, emprenen viatge la pr~xima primavera, i ja estem convidats a un
memor abLe b_erenar que haur á de tenir lloc a c-an Ximelis, casa pairal deLs Rossi-
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nyol. Pel que veiem, la colonia catalana de Mexic quedara despoblada i no ho G

tim paso

Com els va la busca de la casai No cal dir com estem d'impacients per a re-, ~..
bre'n notícies. Endevinem que és un problema gros i que també ens donara feina per

al fut~r, per a l'allotjament defini~iu. . .

.Ta he ,comunicat "oficialment" 9. UTEHA.La meya propera marxa i un dels vells,
amics, el Dr . Colon, ~'ha recomanat que vagi a veure el doctor; Pius Font Quer, alt

emplea t de l' Edi torial Labor ~ e,l bo t-án í,c 'i nat ur a.Lí.sta més eminen t (del pa áe , Pot-

ser en Joan el conei~ ••• Segons e~ digué el doctor Colon, és molt possible que, p~r

~quest conducte, trobi f'e i.na d~ l.:r.It!ev~ e'specialitat i mt as seg ur-á que, de totes ma-

n~r~s, em sera donat un cordial qCQ1~iment. E1 senyor Gonzálex Porto ha estat re-

centment a}'Argenti~~ i Bpa é s i -o es t á a pun t d'ana:r::.hi- a Alemanya, on hi haur á

un Congrés que li Lnt ere s aa , Es compta que a f LnaLs de setembre es tar á a Mexic; m' a-..
gradaria ~arlar~hi abans d'anar-me'n, Rer ve,ure sota quins vents es troba ara el seu

esperit. El senyor Ruiz Ponseti ~sp,,:ra també l'arripada de J"'amo" 'per a plantejar-

li la sev-a. qüestió, que seg:or:-.screy desembocara, en la ,seva aor tLda de' la casa.

Quasi cada nit somio retorns a Barcelona, de vegades amb tot ,de complica-
\'.... - .. "'........ . \

cions i d'altres amb tot d'B:.legrie~~ Deu, ésser ef e.cte .de la terrsí.ó d'esperit, ja

que, com és natura~,1 no pen_s~~_e.E-al tra ~co~ Ni parle m d,e res més. E1.s nens, a

desg r-at que procurem preven,ir-los que. no tO,t- s'eTa, planer i, ,bonic (per a evitar-los

desenganys) ,. estan amb una :i,l-lus~ó i~na euforia .que gajr:ebé' no e=4,spodem aguantar •
•

Suposo que eLs. Peypoch ja deuen es taa f errt pr-epar-a t í.us de r ebor-n, De retorn
-' 4 . - - ~ ....., .

provisional! podríe~ d~r~ne, )a qu~ digueren ~enir el PFoposit de tornar definiti-

vament la pr óx í.ma primav~ra'o' En Na.rc Aureli (e,l comprador' de], nos t r-e pis) va acabar,
,- J¡;¡. tres dies la carrera de .metg~ ~ ara nomé s eape r-a que. enjs en anem .per a casar-se i

.prendre possessió de la caaa , Es po t, ..di.!, dorics , que hem cremat 1~J3 náus, com Cortés,

i que ja ens seria molt difícil·fer marxaenrera.

En V:Ldal em deu r-eapos ta a.ela carta on Lí, demanava consells per al via tge,

en la seva qualitat. d'ex-r:presen~ant de la ~ia. Transatla~ttca'a Mexic. Pero no

m'escriu i, si tarda més a fer-ho, els, seus, c9npells ja no em serviran de res. El~ . - ..... . -

qU,i ens a!,.regla ;:-ote,s les cose,? r~lerents ·a. ,la trª,ves,sia, é s un án t í,c ernpLea t seu,

el se~yor Marinel-lo.(ja elE ho vaig di~ en una carta anterior), Clue treballa ara
, 't--

,en una agencia nomenada "Viajes Internacionales ITER". Molts catalans li confiens~ ~ - (' - .

les seves anades i vingudes.'Em sembla ::-no li he,preguntat direc1;;arhent- que éS'fill
,J \ \' _

a Veracrux, per a esperar,
irregular. A Les agencies

\

als atzars de la ... icarrega

del desaparegut Manuel Marinel-lo. ~l cone~~ia,:pare?

Si tot va tal com ho tenim proj~ctat, el 6 o el 7 d'octubre sortiríem cap

el va í.xeLl., el.:cal~ndari del quat §embla é s se r- una mica

no asa:.eguren Le.s dates d ' arribades i sortides, sotmeses

descarrega a cada

abra9ada ben forta de tots per a tots!
port. Bé: el

lOr~
paper em fa plegar. Una


