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Estim~ts 'pares: ·varem rebr~ la caJ;'taque ens escrigué el pare tot.-
'just acabat d~\llevar'després de sofrir la gripe Les\notlcies que x-

, es rebien a He-xic de 1: t extensió ...que aq~esta epidemia bavia :{>resa Eu-
ropa, ens ten:i,.a:negui t.o sos , Un motí.u mes ."d' in~ranqui¡-li tat per a re-
gil" a t o t.s els a.Lt.r-e s que, ~degu t. a La situacio del mon , -ena afeixu-
guen I _.. ' . \'\.' , -, - t . \.

" Esperem que,j~ tots estar,an be,. i qqe la mare es trobara en
franca convaresc~ncia del 'seu peu accidentat~ A nosaltres no ens aca-

-\. \ ,hen de deixar viure tranquilsrels rumors, cada vegada mes alarmants,
de la immin~ncia dluna guerra. Amics regentment arribats dtEuropa, ens
ªan dit que, en aqu9st aspecte, bi'ba messerenitat a Europa que a Am~-
rica. Aquí. tothom dona la guerr~.com un fet i tothom, organismes grans
i petits, gover-ns , institucions,(=és preparen per- afer front a la nova
i dissortada conting~ncia. Ja els vaig dir en la meva carta anterior

~::L;u;;,;'e, e!!,algm:!...saspec tes, sobretot econümí.cs , el s mexf.cans se les prome-
t9n moLt, feliees pe r- a quan -el .moment..arrilü., i' els negocis prosperen
mes encara dav:ant la, "brillant" perspeetiva; ens fa po:r:que aquesta

d ( , . t· .' i'manera e pensar - que no es exclUS1vamen mexlcana, S1no ga robe con-
tinental) acabar~ de precipitar el conflicte. Desitgemque vost~s bagin
meditat~.ben bé el que bonament es pugui fer per a enfrontar-se a una
situacio que, 'si s'arriba a produ'ir, portar'a tants trastorns.

, 'La 'l:eresamenuda s"esta: engreixant d'una manera prodigiosa; e n un
mes ba augmentat un quilbgram, i és pacifica, maca i riallera qre dóna
gusto per ara, la nosa la pót criar molt bé. La Glbria i el li.aimon
cont.Lnuen omplint-nos d ' orgull: dóna gus t sortir a pa sse í g amb ells per-
que totbom s'hi ~ica, ~lS. att;trenpel ca!,rer("m~ra nomá~ qu~ güeros tan

, chulos tu), els df.uen , expr-e ssr.o ique, aqui a M~xlc,const1tu~1J\ una de
lesJll~ximes alabances per a una criatura. Ells dos ja s'adonen dex1u
l'efecte que produeixen i caminen tots estarrufats.

Ens feia por que els dos grandets sentissin ge10sia per la petita,, ~ tha estat completament al reyes: e1s bem de vigilar perque, a car1-
i a petons .arribarien a fer,..limal. La G1<h-ia, sobre t.o t , se L" es-

i li fa una gr~cia extraordin~ria; l'abriga, 1i posa el "xupet"
boca i sempre ensdemana que quan deixarem que la passegi ella so

"pero
cies
tima
a la
la.

Ahir va Lg rebre ca.r-t.ad'en Joan 'I'riadú;entre a ltr-e s coses, em d:j.u
qlle 1 'Antologia de con te s esta a pun t de sor-t.Ln, Voldria <¡ue rn'inf'urmé s,
pare, de com ho ,podria f.er per a t.ení.rs-ne un exemplar~l mes aviat pos-
sible. En friadu m'explica que ba tingut una colla de dificultats ~'a-
quel1es ~e. sembla que ja s 'haurien d.lbaver acaba t a Barcelona per-o que,
'per de agr-á cd a , es veu que e ncara duren.



".UlliversitatAutonoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

,Sobretot, que la mare es cuidi molt.·Me la imagino feinejant i
fent mes ~«,~~el que ~auri~.de fer, posánt en perill la seva salut,
que és el mes important d~ tot. Pensi, mare, que en~ entristeix infi-
ni tament la idea que ..voat.é puguf arribar a trobar-se malament; s 'ha
de conservar liJenbé, ÚXB mare, perqu~ el tenir tants néts (i tan bons
i macost) és una gran responsabilitat. Pensi que, en aquest món, amb

- 1~ajut de Déu, 'tot és ·possible. Ja va veure la señora Pal:azón, amb tots
-rÓ, els s9uS anys, CO~.Vá fer el'viatg~~a rfexic.i· tingué, 'segens pr~p:i,.acon-

fessio J uña de les sa ti'sfac~ions mes .gr-arrs de la seva .vida. Si' itkxa
- l',bagues vist, aquí, encur-í.osí.da- per tot. comcuna noia;amb un aLr-e de
-·joverltut que' feia enve ja áls joves,. hauria :x::i:xixIIIB, t.r-obat , com..tots
nosaltres, que hi ha realitzac!ons de somnis que S011perfectament pos-
s:i,.blés•. ,Nosaltres cr-e í.em, cadq."Jdia ~mb més for9a, que la" nostra espe-
ran,ahaur~a. ~aquest; Isentit. No o iTI(Ii~mare; que jo cada dia, " . t1 .es td.momes, i que .La .meva f1amIlia compar-t.eLx .aques t sentiment.
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iViolts -re cor-ds a t.o ts , Una del -seu fill
¡:. '.'


