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• • Btblloreca d'Humanitats

Estimats pares i Joan: hem rebut La carta en La qual ens,acLar-eí.xen els dar r-er-s,
dub t.e s que ens que dave n , Comenc em , donc s , les gestions ne cesaár-Les per a reali t-

-
zar els nostres prop~sits: ••

Po tsee eLs, trám.íts oficials .que em aembLave n fi~s ara relativament
facils, s'allargaran més i represen~aran més entrebancs, ja que la pugna ent~e
M~xic i els E~tats Units pel ~as de Cuba fa,que tate ~ls visats d'entrada i sor-

1tida del país 'se sotme t í,na con tr-oLs,més rigorosos i, per ,tant, mol t més len ts ,
Em temo que .pasaar-an mesas, pero després .d~ vint-i-tres anys esperar una m í.ca més

I .

sera ~uportabl~, si Dé~ ens'segueix ftjudant com fins ara.
No he par~at encara .amb en Go nz á Lez Por t.o , pero el senyor Julio Sanz

(el sots,-geren,t)va parla~-li del meu cas i l'amo li digué que jo no havia d'amoS>
I -

és <nar-me, que de feil1a aquí no me'n .faltariaj cIar que no sap, encara" el que jo
vull plantejar-li de la meva possible solució a Barceloha, pero bo és que mostri
una disposició que em faciliti la conversa quan el moment arribi.

Respecte a l'aposentament, pares estimats, ño facin res fins que el



B
mOment arribi, ja,que seria prematura qua Lse voL gestió en aques1u~fttt ut]) ~l'.Vde¡celona

. - Biblioteca d'Humanitatshi haura temps per a tot.
Estem il-lusionadíssims i els nens no em deixen viure preguntant-

me,· a cad,a moment, si ja "faig els tramits". No es preocupin gaire per la qüestió de
Mexic, que és mé~ economica que de tipus polític; ja els vaig dir fa poc que els Es-
tats Uni ts n~ ·'permete"r;"n'que 'hí hagi aquí agftacions, pel ,compte que els té, pero
"castiguen" economicament el país per no tenir-lo incondicionalment al seu servei. Fi-
nalment, crec que Mexic s'haura de doblegar i tot quedara igual. Ja ha va dir Porfi-
ri Diaz: IIPobre México!' Tan lejos de Dios y. tan cerca de Estados Unidos.'••"

Pel demés, la vida se~ueix aquí amb normalitat, ~mb la indiferencia
i la mandra característiques. Espero la ,proxim~ arribada del senyor Ruiz Ponseti per-
que m'expliqui com van les coses a Cuba i per a demanar-~i que m'ajudi en ~a realitza-
ció dels nostres pl~ns. Encara que ,ell i el senyor González Porto no s'avénen gaire,
aquest darrer el res~ecta: i la seva intervenció en qualsevol assumpte és decisiva. De
fet~ la puixan~a d'UTEHA ha estat ,aconseguida sota l'encertada direcció del senyor
Ruiz; ltas~i~a iue els anys no pa~sen en va i l'home ha perdut una bona "part de la se-
va empenta í del seu entusiasme •.

No m'e~tenc més per a ~o endarrerir el curs de la carta, ja que
que ha de sortir avui mateiK. Una abra9ada fortíssima de to~~alt~es per a tots!


