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-,

Estimats pares i Joan: fa dos dies, vam parlar llargament amb la Quimeta,
, t

que va ponderar-nos la bondat de vostes, la seva il-lusió, l'alegria amb, ' .
que ens es~eren. Aixo Ca desgrat d'estar-ne ja segurs), augmenta la nostra

(

propia alegria i, de r~top, la impacie~cia:
En Tasis ~m va escriure, finalment, excusant-se del renou que,

per a ell significa l'estiueig deIs seus familiars i les consegüents anades
i vingudes. CoYncideix, amb el pare, que ~~ feina no me'n faltara i aquesta

(

segucctat que expressen tots és l'únic ~u~ necessito per a la meya felici-
tat completa. .' .

Ja falta menys .d'un mes per a la sortida del vaixell! Tenim tota
la~asa trasbalsada, amb e¡s baguls i.les.m~l~tes omplint-se ~oc a poc; de fet,

, , .

si Déu yol, sortirem cap a Veracruz el dia 3Q d'aquests mes ja que, com vaig dir
v \ t - ~ -

lo~, ens costara el ma~~ix viure alli que aqui, pero aqui ja no hi tindria pis
, ,

ni despat~, ~ls,quals es~aran ja en mans deIs nous.propietaris. Aquests dies,
, . ,

la Rosa i jo hem deseobert Ca IlDest:i::no"),uns anuncis de la casa uillet C o Qui-
let, no ho recordo bé) en la qual ofereixen tot el que fa falta per a muntar ca-
sa, donant.40 mesos pera pagar; com que .ja ~stem familiaritzats -i intoxicats-

, --
- amb els terminis, ae 'ns, apareix de sobte qlle.aí.xó podria ser una solució, per a

¡.. t - " t'

sortit de la provis.ionalitat d 'allotjamen t i comenc ar; la nova vida "a casa".. ' -
Es cIar que aixo dep~~ de la feina i de la meva.capacitat d'agaptar-m'hi ben de-
pressa, tant en el sentit prof~ssional,com en l'economic¡.

,

Adjunto certificats de la Gloria i de la Teresa, de ,l'''Alliance
Fran<faise", per si és necessari fer alguna gestió prevta per ~ la seva inscrip-

.... \.. ... ~ < \

ció. Els prqf~ssors de les nenes ens han,expressat la se~a pena pel fet q~e ens
, , .

en anem, i una gran simpatia. Ens han commogut. 1 el mateix puc .di,r- del "lns-
t ~ -

tituto Luis Vives"g on va el RaimqnL a desgrat que la seva vida escolar en,.
aquest centre ha estat curta; el present any. Cuidin molt les cartes adjuntes
de l'''Alliance Fran<faise", per favor, perque ens serien dificils de reempla<far.

Ja ho tenim quasi tot arreglat -qüestions de papers i passatges-; en-
cara que el Messeguer donés per limitada la seva aportació als 10.000 pesos,
pe~so que podríem arribar a Barcelona amb les 50.000 pessetes que hav~em pen-
sato Es cIar que si ens cobria la totalitat deIs passatges, faríem un viatge
més folgat, pero l'essencial és arribar i, si Déu guia els nostres passos, tot
anira tal com ho tenim projectat.

A mi, pares estimats, em van passant els nervis i he entrat en un pe-
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riode de serenor, de confian9a en el futur, amb tota la vida plena de l'alegria,
~e ~eYeure'1s.· Noem faita~A ~fttusiasme i fe per a emprendre la lluita que cal-
guí en l'etapa de consolidació de l'esdevenidor i cada dia que passa estic més
conven9ut que la decisió que hem pres és la millor. Que Déu ho vulgui així!

/ ~ . ]l}ll~~, di~endr~s"d~a l~.dé setembre, eIs nens comencen les vacances es-
colars amb motiú de las "Fiestas Patrias" de Hexic; de manera que, de fet, acabe?

-~avui les~~~ves aótivitats ~scoiars a~eric~nes, i ja haufan d'encaminar els seus
estudis cap al futur europeu. P~r ~ltra-~aridá, ~l~ nens "del'Angel que tenim a ca-
sa (ja fa dos mesos i-mig), cada any per aquesta epoca se'n van a Cuernavaca, on. ,

hi h~ una ~en~ de campament d~ descani per-a criatures benesta~ts; nosaltres no
pens~vem ~~parar-nos-en, p~ra la se~a Avia (la sdnyoraPeypo¿h, la Quimeta) ha in-

, ! •

~sistit en que hi vagin, perque'la Rosa"tingui una mica de tranquil-litat abana
del viat~e. Li ho hem agrait molt, perque en realitat el tfA~e~ de'la Rosa ha es-

f

tat aquést es dar-r-e r-es ·setmanes moLt intens. Ha perdu t aTguns quilos, amb cinc cria-
t~res sota la ~ei~ autoritat i curio Fa també, de l~ manera que pot i prenent

r _ ¡ ••

tempé al .te'mps , roba per :ai: a Le ame nes j roba per'a Ba r-ceLona , i tantes obliga-.. .. ~ .. )

ció-ns ac~ril.ula:d;spesen. De" mane ra v idonc s , que el gest de la Quimeta 'és molt d'Es-
-

timar ••• "A més, hem tingut el trafec dels papers, l'anar d'oficina a oficina per a
procurar ten á.r--ho tot "a pun-t , Esperem que el viatge es presti a un descans equiva-
lent 'a uné s desitjades "vác anc es,' IV

EIsdivendres ~s el dia que "ac ost.umo a rebre la carta del pare. Com que
.'t"irar~ , I

, fX:aXXR aquesta al correu diui, diveridres, ~r mati, é~ ~ossible que rebi la carta
'de Bar'c~ioña desp"ré~'d'have;: iNX}\i:a~i cür~at~l~~ ratlles presé"nts.~En t ot cas, si
... 1 " . . /'

en lá 6ar'ta que rebés hi h~gués quelcom"q~e requerls resposta seguida, ho faria
novament. Pera 'S§' ;aig-pensant més amb: el que ~'ris-direm ent~e' áb racade's i paraules

_ _ ~ ,J> _ _ ~ , , ! ...

" qué" en 1"' ~jut (tañ pró-videríci~ldurant tots aqu"est-sany s í ) del correu. Als nens
r • .' •no els havia: vist mai tañ excitats i contents •••

Bé: 'no m'allargo més. Que estiguin tots ben bé i ben anlmats, que la
il-l1i~-ió~rla irñpácienc"ié:l~noens treguin, als uns i als altres, 'la salute

Una f'ort i.aeí.ma-abr acada t
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