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> f t· Bibli te d'H anitatsT adrego aquestes retlles per un mo lU, espec~a 1 mo ur-
gent . Red 'amar a Franga a darrers d 'aquest mes o a principia del ví.nent , :
tenia el proposi t.Id' andur-me "n en Joan , Per al tramitar la paper ssall
par a obtení.r eIs passaports, resulta que par al d t en Joan cal el cons ent í

ment patern. La tutoria 8!ercida pels avis amb plena responsabilitat d'obl:
gacions, no te cap valor oficial. Es el teu consentiment el qu cal, i en-
cara fent-se pal s en papera notarials, signats i sagoI1 ts, i amb tota .1
ets i' uts protocolaria.' Aix,í, dones, et demano que amb 1f urg ncí.a possibIe
in'enviis un ~ocument autoritzant el teu fill per treure passaport p r viat
. jar per tot Europa, i un altre document oonsentint-li la sortida fronteris

'sa. Son DOS documenta que han d'arritar perfeocionats amb el visat del re-
presentant consular d' Espanya a M~xic. Una em diuen si es el Consol dePortugal; altres un representant ofieiós del gobern franquista. Ho sabras
tu mi1101' que nosal tres • . .. : ' Penso que aquesta gestió no t 'ha de crear oomplicacions de cap
mena. Recordo 'lieel senyor Vidal si no, eatí c confoa- va dir-me que el
represent~t d'en Franco es una bella persona q e es comp u en afavorir
aquí' ho necessita, encara que no sigui un incondicional. i trobes al-
guna dificultat, perp, digues-me-la tot.segui't, par mirar ai queda a un
altre carní a recorrer, sempre más complicat i comprometedor.'. Cal fer el que sigui', per~ f por a que la si tuaoi6 de "n Joan
no pateixi per aquestes coses. Ti manquen'encar~ 3 a.nys par a'bel1.yer 1 ro
joria d.' edat i durant aquesf tempst i amb jor motiu .per les mcí d ncí es
propí es a "un estudient de disciplines superí.oxe ~ el;': por brobar aancat d
documentaeió, de mena de la q~esols ea confereix 3mb consontimant del
pare. Qui sabsi es factible establir la ,tutori a f~vor meu, lliurant-mo
el podar necessari; segons aci ma~eix et poden aaonsellar en les oiiaines
que ouren les coses, d'Espanya. Em penso que tenen formularls impresos
par'aquests oassoa, puix el nostre no es pas in ~it.Esperant. carta tevs , no em queda res mes a dir-te¡, avuí . Que
us trobeu tots en bona salut i alégria, per a rebre amb efusió. i. forx,
les fortes abraQades que us envien els vostres pares avis.

Incloo un full de'GAELI ..Si mes no per a aprofi t,ar el franquE:Jig•
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