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'4-~~~l'"'~i t!eia .del Jove pioner del retorn Oarles Sala, ja pel que veig mol t desinflat.

1 L'altre fill pr~dig, l'Eudald Serra, est~ contentt Ja es poden imaginar com
ens apasslona segulr llexperi)ncia dels qui fan la prova del reintegrament •

J ~ lCada any, aquestes fes tes grans, ens aguditzen la nost~gia i tenim el cor i el,
pensament amb vos tes. Els afortunats qUe tenen tota la fam!lla aquí, com és na-..........

~. ...~r tural. n$ slenyoren tant 1 poden veure venir am~olta ~é9 calma.
~ ~ Totes les cartes que venen de Barcelona colncideixen en afirmar

..;1
~4i'l que oó: molte. le. dificultat. que .'.po.en .1 lliuro do.enrrotllament de la

JL vida. adhuc en els aspectes més normals. Tot aix~ ens fa molta pena. Dáu facl....
qu.e aqueste
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MEXICC. D. f.

Mexie D.F. 22 de desmbre del 1948

Estimats pares:
Nom~s quatre ratllew per a desi&jar-los un feli~ Nadal i un Any Nou

ben ple de prosperitats. Una vegada más, esperem que aquests dotze mesoa
que s'acosten ens portin la satisfaec16 dels nostres anhels mes legítims •

Jo segu.elxo en plena" orgia" de treball 1 no em queda temps per
, ~,a res mes que par a la feina. Alxo, naturalment, te aspectes bons 1 aspeo-

tes dolente. 1 un dels más dolents ás aquesta lmpossibil~tat d1escriure'ls
amb l'extens16 que voldrla.

V~rem rebre la seva carta. No em pue referir a la data perqu~ en
aqueste mom.ents no la tine amb mi. Es aquella en la qual em donava, pare, no-

sofrimente acabln ben aviat, amb un final feli~
,Una abra~e.da ben .Íl.u,'ta, pares, fUl meu, avia, onoles, oosins i _

a tots ele amies axcat ale quals no oblido mai.


