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Estimats pares i Joan: contesto la carta del pare, del dia 19. ~~rem rebre,
també, les postals enviades des de Madrid, que ens van fer molta'il-lusió a
t o t s ,

Esperem l~ nova entrevista amb l'Estradé i la conversa amb Néstor Lu-
• r

ján. La sol-licitud de retorn est~ ja cursada familiarment, amb els noms de
.la RO$a, els nens i el meUj fer-ho per separat ni se'm va ocórrer i no crec
que em resigni a fer-ho. Segons el XRÑNX senyor Maroña, el millor és esperar~ , -
la resolució de Madrid, procurar accelerar-la ~es d'Espanya i, a la vista de

e
,l~.resposta oficial, veure qu~ es pot fer. Ell no va descartar pas la possibi-
litat de retornar com a~exicans, si aixa facilitava una soluQi6j. el que cal-,
dria saber és quins són els requisits per a obtenir la residencia iquins els
principal~ in.convenients. Sí: la Rosa té els seus captenimen ts -com suposa el
pare- peL f et ,de re1ntegrar-se. al país com una am.í.stanc ada , amb uns fills sen-

a. • .... ~ _ ~ ~

se par-e le,gít Lm "segons les lleis inciv;ilitz.ade.e!', Pera els meus capteniments
- f- - '- t

pel mateix motiu sQn encara mé.s forts. No obstant, són diverses les persones, '

~de bon ~udici que ens han d~t que poden tro~ar~se solucions, que hi ha hagut
'casos més di~~cils gue el nostre pels quals s'ha encertat un camí i amb aques-, -
ta esperan~a vivim, sense abandonar pas el nostre proposit. A Madrid, amb el
mateix car~9ter "no oficial" que.hi ha aquí llna representació del govern espa-



...
nyol, té la seVa oficina un representant del govern mexica, en funci de sol

Uníversítat Autónoma de Bare lonaper a vetllar pels interessos dels ciutadans de Mexic que es trob~llOt&~R~ 'Mkas-
tima de no haver=ho .di t al pare, aban s del seu viatge a la capital, ja que una entre-
vista amb aquesta persona potser ens hauria aclarit alguna cosa ••• Pel que fa a la
'con ei.der-aci.ó de sentir-me' "un ne-gat", en el meu cor i en lameva raó la nostra nacio-
nalitat és una altra; a la qual no he renunciat ni renunciaré mai,edcara que no pu-
gui emparar-la amb papers oficials.

El proxim mes d'abril, el senyor González Porto retorna a Barce-
'lona, on-~s ~ro~6sa impulsar la seva idea de crear una gran editorial. Si els fós

~ ~'. "

"av'i.ne nt "aI. "par-e o al Joan (o 'a tots dos alhora), m' agradar i,a que pr'ocuressin veure '1,
-,

ja que am~ els antededents ~ue ara té dels meus prop5sits, la conversa podria ésser
'. ' . ...

in f er-eaaán t , 'Ks clar que ,-"pe L que veig, el "pr-ob Lema 'de--la f'éi.na-no m'ha de preocupar.
r

Pero c ón t í.nuar-la que h~- vi.ngu t Í~h-e:durant tots aqu ests anys a satisfacció de l' edi-
tor, f~ria ~és fAcils els primers témps d~adaptació. Fapocs dies, he acabat una obra
de "Está-nda-resde constru-cción" amb 720 ir-lustrácions mol t complicades, al preu es-
tablert de 150 "pesos" cada una; el total cobrat lía es ta t de 108.000 "pesos" (cinc-
ceñtes quaranta'mil~pess~tes!) i hé tardat divuit meéos en ac~bar-lo. Una obra de ro-

- .
mans, que m'ha valgut la 'felicitació de tots els dirigents d'UTEHA i-,gairebé, les
palmes del martirio Aquesta, segons sembla, és la darrera obra importan que González

~ Porto es propocia editar a Mexic; seguira, creó, amb llibres menors, per a conservar
la seva condició d'éditor aqui, pero el volum important de feina el passara a Barce-
lona. ' -,

Bé: s'ha acabat el ~aper i el temps. Una fort~ssima abra9ada per tots tres!
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