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Estimats pares i Joan: avui els escriuré amb una mica més de brevetat que de
costum, perque el temps m'empaita.

Estem neguitosos per la situació d'Espanya, que els diaris mexicans pre-
senten com a molt complicadaj encara que d'aquesta premsa no se'n pot fer gai-
re cas, ,perque és poc res~onsable i s'inclina sempre pel sensacionalisme, no
ens podem estar de pensár que, d'una manera o altra, els actuals esdeveniments
poden afectar els nostres proposits i poden també (cosa més greu) afectar el
benestar i la tranquil-litat de vostes. Tant debo que es puguin preservar de
tot mal!

Va c6ntestar-me el senyor Guillem Nadal, ministre pmenipotenciari d'Es-
~anya a Puerto Ri~o, amb una carta molt amable. La seva opinió, ben decidida i
concreta, és que conservem la ciutadania mexicana, ja que és la única manera
d'encaixar el nostre estat civil dins la legalitat peninsular. Segons ell, ai-
xo no ens sera difícil i aconsella qúe ens atenguem en tot a les indicacions que
ens donara en aquest sentit larepresentació espanyola a Mexic. Per cert, no he
rebut cap avís d'aquesta dependencia •••

No' sé si la situació del país far~ que els Peypoch alterin els seus
plans de viatgej els seus fills estan amb neguit per la poca oportunitat del
mement que han tniat, després de tant dé temps d'esperar-lo. Sigui com sigui,
en Peypoch és un home resolut i penso que no es desdir~. En cas afirmatiu, en
el moment que rebin aquesta carta, ja es deuran trobar a Barcelona.

tlPla~a y Janéstl ha inundat amb els seus titols el mercat de llibres me-
xica; és realment impressionant el ritme productor d'aquesta gent, que supera
fins i tot l'empenta del pobre Janés. Aquí, les seves obres es venen a uns preus
molt assequibles i han tingut una acollida excel-lent •.Moltes de les col-leccions,
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conserven~fcir9a el "bon gust Janés" i estan enfocades, segurament, amb un
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criteri mes·comercial. Laéorrípet~Rci-a que fa Barcelona als editors hispano-
americans segueix ~XR~~~~X preocupant a aquests darrers, que no tenen l'equip
necessari,ni la preparaci6 per a competir-hi. ,

", No sa].tr,eEL,s.~gutm.LguaL _t ;el}-g,ol},e..mg;,~,a,ciesa Déu , Amb en R~.:\zPonseti
~ - .. I ...

al' fron t d 'U,TEHA (per ara, sembla que,.e'himantingui) no m' he de preocupar
, (, l' r' •..... ...... r'

per la .,felna, ja quq segueix é saent c L" amic lleial de sempre i un expertíssim
• - • - ~ ~ -'., l' :1,' . r J ~"p ..

,direqtor,edi~9.,r;i,al~'T~:¡"._peI7il:J:.és e~,~?~u.~~t~~,.de saLut , ~a q~e ..el ..~etge Ld.- - ... . - .... "

ha ditc~epeti~ame~t q~e~h~_~e 4~i~a~ l'a~tit~~ ~e la.c1~tat de M~xic, que és
(

molt ,p~rj~d.iG1~1 p'e~-¡al,s~ucoro ~n,~ealtta~, '~'ho~e ~s manté en el seu lloc
.., e

en ben?fic~ ~e 1~equ~pde.901-lab9r~~9rs espeGialitzats ,que li ha estat fi-. ~ _. .... - ' .
del durant tots aquests anys(i.jo entre ells), ,ja que sap queJla seva aba~n-
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cia motivaria canvis que ens perjudicarien.
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A la, l'I1ort?-n~ry Sim?>n" pode.~ ~nfo~mar-l?, pare, de si en González
Porto e~ tr9bauja a Barc~!ona, ~n ~a~ !firmati~ -i si li~f6~ possible- m'ag~a-~ - - - ., .
daria,que,-'hoc0¿!11Jniqué9arn'f?n ';I;'riaªú,que em ~igué que t~nia inter~s a en-
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