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Estimats pares i Joan: contesto la seva carta del dia 1 de maigo Jo també
tinc el deler d'escriure'ls puntualment (ho faig cada dilluns) i quan al-
guna cosa m'ho impedeix, em sembla que no he comen9at bé la setmana.

f'

Nosaltres ja sabem ~ls encants de la tardor i de l'hivern de Cata-
,

lunya; només ens ,preocupa saber com hi.xRaKK±NxaxiR~ reaccionarien;:els
.nens, acostumats a NXKx±max un clima que ens permet vestir: igual durant,
tots els mesos de l'any, sense haver de pens~r en canvis de roba interior

-o en abrics. Tan sols hi ha el canvi, per a trencar la monotonia, ~e l'epo-
~a de pluges -que ja hem inaugurat feli9ment- i que,durant una llarg~ tem-
por~da ens obliga a aguantar xafecs memorables.

No sé res, encara, de l'embaixada. De fet, nQ té res d'extrany,. ja
,

que no s'ha ven9ut pas el termini normal que m'anunciaren. 1 cal t~nir en
)

compte els allargaments inexplicats que han sofert altres persones'(Tísner,
t

Peypoch) i que també em poden abastar a mi. Els Peypoch se'n van anar.de.
Mexic el dia 1 de maig; els acomiadarem a ~'aermport, familiar s i un nom-
bros grup d'amics. No van direcfament a Catalunya; han fet un breu¡soj~r~

, a Nova York i d'allí es dirigiren a Fran9a des d'on, després d'uns ,dies ~'es
, . . " -e .

tada, visitaran algun altre país eur-opeu , A Barcelona, si tot els aurt com
Ir

projecten, hi romandran dos mesos i no cal dir que vostes son una de les se-,
ves visites obligades i desitjades. No es quedaran encara a viure a Cata¡u-. ,
nya; en realitat, es t~acta d'una visit~ exploratoria de les possi~ilitats
de'fer-ho. Pero tenen seriosos entrebancs: els se.us fills ja s'han ~fet tbts
grans a Mexic i alguns hi han fincat la seva vi~a. El Ramon té la ~l-lus~o
de tornar quan s'hagi casat; l'Angel Messeguer i la seva esposa vo~drten~

)

fer-ho, pero tenen els pares aquí, retinguts perque el germa petit l(el pin-
1tor Benet Messeguer) esta enamorat de Mexic i no vol sentir parlar jd'anar-

se'n. A més la Irene (la filla petita del Peypoch) diu que Catalunya no li
agrada per viure-hi i que prefereix Mexic. Es el que he dit en alguna oca-
sio de l'inconvenient d'esperar que els fills es facin grans aquí; des del
moment que acaben elsestudis secundaris i comencen els universitaris, la- ~
for9a de captaci6 de l'ambient i l'afebliment natural del control familiar,
els dona un canvi espectacular de visio i se senten "americans". Aixo ja
hq motivat entre famílies de refugiats disgustos irreparables.
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Jo creia que el seny6f donzález Porto ja era a Barcelona. Crec que,
efectivament, assistira al Congrés d'editorsj per cert que en Triadú
m'expressa el desig d'entrevistar-lo, si és que hi assistia. No sé pas
per quins motius •••

Se'm devia oblidar de dir-li que havia exposat a n'en Tasis el
meu desig de retornar. Ho he fet amb tots els amics amb els quals m~~*
m'escric, i tots m'han aconsellat el retorn sen~e reserves, a desgrat
de con~ixer i fons la meva situaci6. El més entusiasta a fer-ho, per~,
és en Tasis, que diu que havia d'have~ pres aques~a d~cisi6 fa anys.
1 penso que té ra6 •••

Mare: m'atreveixo a creure que el meu desig d'abra9ar-la ben
aviat és tan fort ¿om el seu. 1 les nostres oracions deuen unir-se ca-

-
da dia, ja que sempre reso recordant-la.M'aconhorta -i ha d~ser així

... .. ~ - -

també p~r a voste, mare estimada- que e1 temps passa de pressa i que
, -'. _. . ~. ,

potser Déu vol que ens acostem al terme de 'la nostra separaci6.
- ". I

Abans d'ahir, dia 5 de maig, vam celebrar amb festa grossa els
15 anys del Raimon. A el], i..",B.-llosaltre-s aquest aniy.ersar~ ens ha fet -
una ~tan il-lusi6 i l'omplirem de regals: la Rosa i les nenes van re-
galar-li un munt de roba i jo uns binocles que el van engrescar; com
que ésmolt afectd6s, es va passar el dia donant-nos les gracies i re-
petirrt que era el 'dia més feli9 de la seva vida. Jo vdig recordar con-
tinuament els meus quinze anys, com vaig passar r'aniversari en compa-

nyia de vostes,pares estimats, amb detalls que em sorprenen perque. .
tinc molt mala mem~iia. Es q~e també devi~ ser molt feli9 •••

\

Bé, m'he d'acomiadar per a cenyir-me a l'horari. Rebin tots
tres una ~bra9ada ben forta de tots nosaltre~f

, -

~~ ..

. -----------
Adjunto unes fotos dels nens. Son fetes el dia que el Raimon va com-

... .-
plir ~ls ~uinze anys •••


