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Estimats pares i Joan: estem forqa desconcertats pel contingut de les
seves darreres cartes. Suposem que existeixen serioses dificultats per
al nostre retorn, que vostes, pares, no es veuen amb cor d'explicar-nos.

Nosaltres no podem fer res més. Després de tants anys, han co!n-
cidit per primera vegada un conjunt de circumstancies que qui sap quan
tornaran a repetirfse: l'pferiment de l'Angel Messeguer, la situació
d'UTEHA, tot un estat d'esperit familiar (del nostre, de Mexic) favora-
bles a prendre una decisió. Es tan delicat el que anomenem "qUestió mo-
ral" que la Rosa i jo no ens hi podem referir més que de passada; vostes
tenen tots els elements de judici, viuen tota els factors human s , socials,
legals, etc. Així, dones, ens veiem impotents per a afegir-hi iniciatives
i resolucions, per la temenqa d'ocasionar-los penes i tristeses.

El pare m'ha dit que, casos com el nostre, n'hi ha a mentenars a
Barcelona i que el temps s'encarrega d'atenuar les conseqUencies per als
protagon~stes. En aquest cas: que és el que passa? Per altra banda, el
proble~~~al10ti?ment no ha estat obstacle perque dotzenes de compatrio-
tes Rostres s'bagin re!ntegrat a Catalunya, alguns amb menys possibilitats
economiques que nosaltres o sense tenir-hi familiars. Pel que fa a la fei-
na sembla que, adhuc sense cumptar amb Gonzilez Porto, podria obrir-me ca-
mí, oi més-tenint en compte que la quantitat que podríem reunir ara (i a la
qual vostes no han fet cap r&ferencia), crec que ajudaria a aguantar uns me
sos, segons ehs explica el mateix Angel Messeguer, que coneix costos de la
vida, preus, etc. com a resultat deIs seus vi~tges al nostre país. Difioul-
tats oficials, de tramits, o permisos d'entrada, m'he convenqut que' no n'hi
hao cap. Aleshores, tot ens incita a creure que_deu haver-hi l'obstacle d'in-
transigencies que només podem suposar en una banda i que, de mantenir-se,
no afavoririen res i ens perjudicaeien a tots.

Vull que creguin, pares estimats, que quan vaig plantejar-los la
possibilitat d'un retorn proxim ho feia convenqut de donar-los una gran ale-

. . h é<nensat J . tgr~a. S~ agu~n sol moment que els havia d'ocas~onar tras orns, no
els hªuria dit res. Pero una vegada donat el pas, és difícil tornar a dei-
xar les coses com estaven, sense afrontar una explicació., una conversa, a
fons.

En dues ocasions, el pare s'ha referit a Perpinya. No ho entenc gaire.
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Que'is'q,uehi t~ amics·o·re1acior..S comerciale que m'asaegurarien trabar ...

hi ele indisp nsablea mitjans de vida? Per altra banda, el permi re-
sia~n.cia a rran~a'sabem que no és~t'aoil. sino k es' compta par end vant

0amb un contracte de~treball o una quantitat'sufio1ent per a entrar-hi com
J ' '

a iñ'!fersj_oni5ta.~ No reunint a.qúeetes' duaa éondicions' (la darrera s nse
, , '

tcap mena ae dubté) no comprenem l'abaat de 1., . ..

"ble. no 'tindriem~ ~e~ a dlr":hl; ~estiUtem Fral'i~'
J •

lunYa. ~

sbggerencia. Si f6s po i-

i Perpinyl és també Cata·
-.':. ~ ,

.. J

t ' ~ Ja'veüen.' :parea ~..q~e' ena ~ovem~ ntre dubté que I nomé vost s
, , ,

poden élciarir. 'No6aitr~B 101" tan aolr:raemanem cón~i%er la veritat, p rqu, . . . . .

aquestes situacions d,'1ncert' sa' ..no trabar-de del--tot {l M~xic ni del tot
a ciit~iunj"a- scSh cner:y.áb.tÉ/f:no'Jpod.en~ a11"rgaí4-ee;v sigui eh el entit

- ." , .-- qüe sigu:l, mi hEi~ae~cent;¡"'ár~ 6obretot: en el esnt t~e piritual. Haterialm nt

, tah't~ a'Mexio eom 'e."CCit~.luh.ltim,ji:attré' c1i~spavilar per' portar end vant
• . J • '. . , • ~ .', '. _! ..

v la í1leva faid..lla: 1 P' nso"'que no etíl'faltara. ama ja que sempre l'he tingut,
r,

. , ~. 1 íajut ae'D6u~ ~- .
No h parlat-encal'" amb en'González Porto. Fa tres die vaig

tenir-hi una br~~isi3ima.";Cbn'ver'sa re'f rent' la ,f ina que tine entre n,
pero sansa plantéjar-ii~' el prbblema,-' 'p0rqu e;cartt esta malhumorat i' se-

o ~ • I ' • ".

gueixo' el consell': qÜ~f'ém~¡va donar 11tÜn:icJulio Sai'lz p r a esperar que
:ca1 i~ ta s 'ns ció és que', ~'b un r'itme:'"m.éa , al menY's':important, seguira

... . - ... ....

ei:litañ.t a Me~dcv.Ei~aen-yoi" Ruiz Pbnseti retornara de 1'Ravana :f'inale
. - . r r

de ~a proxima s~tinaná; ehce.':ra.-qüe .hJ.: i diu qu pots r . 'hi quedara, jo
:... ......

'no ha cree, perqu t'é' tots'é1'Sf'illa 1 nbts residint aq,ui i el veig

'gran pSI' a emprendr 1'avGn~ura de recom~n~ar eh un meai que sembla t n
asa

poc est'áble~
r .• '.

"

Dema coaencen les '(:-tasésS' p~i-- 'al! Raimon i 1 Gloria; la Teres
, ,

va' cmnenqar ...les elp'assat divendres i ar~ estam atrib ela trafecs d com-
prar el llibres ~ el h1ate~ia,1"escolar.' Animaci'ó"; graci s D6u, no n
eir falta. Por a cort-oboral" el que en.lT deia' de la dafici ncia educ tiva

. de M¡xic. ~1I3 l1djunto' un retall' public'at fa POO-6 ~i-e8 a NOVEDADES.Aixo
. '. ¡ '~, _ _ _ v " •

:forme p rt dérls problemas 'fteapiri-tua1 11.' •• Es clar -que' e-18 nena h n nat
fi~~ ara' (1. les' nenes hi' segueixen) r a una escfoia frances- , pero l' educ

ci6 supe'riór he.urán ~doaq 'Cur13ar~la en ela l.nstitutes oficiala.
B6. pares asti ts, i Joan: una braqada ban torta. No 5 cap-

,j- -r , • --.; ,~ -

f'iquin- i procurin- vour les eoaea aJnb serenitat, ja que amb vida i sa1ut
(i amor!) tot pot a1"r gl r-' , d'una man r o altra •••


