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Estimats.pares:: Ahir al migdi~ v~rem. rebre la ~eva carta
datada el dia 27 deIs corrents. Amb poques hores de dife~encia, dones,
dues lletres que ens esvae~xen ~el to,t la ~ostra. inquietud •.

Mare estimada: em sap molt, pero molt greu que les m~ves
paraules li bagin ocasionat un ~isgust. Perb és ~ue de deb~ estavem a-
penadd ssdrns per- la falta de notd eí.es ;i ja.no, saba.em a que a tribuir- ho,
Vaig escriure-li sota l'efecte dtun intens neguit i, per dissort, vos-
t~ va rebret~ les conseqüencies. Em fa tristesa que es lliuri a pensa-
ments desagradables; jo ~ntinc sempre viva-la fe que els nostres precs
seran escQltats. Abir, com que.esthvem"parlant,la ROSa :t. jo de vost~s,
rellegint les cartes i fent comentaris amb alegria i una certa excita-
cio per haver sortit del málson de no saber res de vost~s, el Raimon" ,es va,pos~ra fe~. ~l peterrell i quan li preguntarem que li passav.a, r~
pongue: '''es'que jo vull tenir els avis de Barcelonat •••" Ja veu, mareeo, " 'que ensenyem els seus nets de M~xic a estimar. los i respectar-los.
, El contd.ngu'tde lesseves lletres (sobretot la més re cent J és

c~ar) em fa creure que potser.no han rebut totes les que els be trames.
No f'an cap referencia.;·a la noticia que vaig' donar-los en una d 'elles,
referent a una exhibició internacional de portades de llibre organlt-
zada pel museu "Victoria & .Albert" de Londres!'Dues por~ades meves ban
estat seleccionades representant o integrant l'aportaciómexicana.
L'editorial UTEHA, que m'havia encarregat el~ dibuixos, va rebre una
carta amb el membret del· Ministeri d:'Educacio d t Angla terra, comunican t
la noticia i demanant el nom de l'artista per a incloure'l en el cath-
leg del musen. En vaig tenir una gran alegria.

Em fa molta pena, pare, que bagin de treballam en les con-
dicions que'm'explicaen la seva carta. Ha d'ésser un veritable martirio
pensar que a M~xic hi ha corredors que, formant allau, recoreen les li-
tografies oferint (amb insist~ncia¡) tota mena ne productes i accessn-
r1s, i papers, i tintes i, encara, t9tes,les 90vetats que es van inven-
~ant els americans. verita:blement, te rao 1uben lomero en dir que M~x1'C
es un parad1s comercial. 1 es curiós que d 'Europa arribin ja una co11 a
de pr-oduo t.es, bonissil1ls,pel que fa refer~nc1a aLs rams que jo conec , So.
bretot en material d~ dibuix i fotogr~fic. El que rebem, és molt millor
1 generalmel}t m-olt me,a ba:i,.xde j>reu que els,productes similars americana.
No de Lxa d'esser paradoxal, doncs , que aquí poguem u.Lsposa.r-de pr-oduc t.es
~uropeus que ,no es poden adqud.r-Lr- a EurolJa. _ . .

. Son de lamentar el oonjuntde circumst~nci~s que fan que, ja
que no podem venir nosaltres, almenys no puguin fer el viatge vost~s.
l'antdebo que. el canvi d' acti tud de la ONU respecte á Bspanya, adme t.ent-,
la ara en les comissions especials, serveixi per a millorar la seva si.

o ,t~acl.o.
'"Els vindra a veure (o potser ja ho ha fet) el pare d'una

excel.lent amiga nostra, la senyora RoUre-Torent. Durant els dies'que
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estavem' més angod xa't.spe'r- la falÚl~de noticie" ens ~ tan pre 0-
cupats que stoferi a escriure de seguida al seu pare, demana~-li que" ... ,que els vingues a veure a vOstes per I~.assabentar-se de que es el
que els passava. són molt bona gent i molt agradables.

Una observacio referel)t a la correspond~ncia: les dues cartes
certificades han arribat mol~ mes depressa: quatre dies cada una. Pot-
ser valdria la 'pena 'seguir usant aquest mitj~ :r.insque normalitzem la
correspOnd:@cia. ." .'

Delilxoespai per a la Hosa. Una abra~ada ben forta del seu fill
" . " " ,',,: , ,~~~.

MO'~t~ '~eto~s per ~l ,Joan.•Records a Is oncleS~tjJ.ns i aLs amics.
- "

P.s.- No hem rebut cap de les cartes que ens-anuncien. Ni la del Joan,
ni la del dia :13, ni la que contenia els fragments.de la,novel ..la.


