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Estimats paresi Joan: aquesta setmana passada no he tingut carta de vos-
t~s¡ Sempre r tí'nc la' por ererléguitejar-ios amb malentesos di f'Lc í.La de de des-

, ,

f~r per escrit, faitánttla infor~~ci6 i el cOntacte directes. 1 ara, a mAs,
l'ang6nia de la situaci6 a Es~an~a, que no es pot valor~r exactament pel que
dí.ué'n'els period':Í..csd 'aql1í;' ~".' ,'"

PensLn , par'e-siJoañ, que no !ésta pas en la no str-a voluntat
ni eih. eLs nos'~rés seritirlÍent~ ocas'iénar":..Los cáp problema. Pr-ous que "n ' hi ha!
Vroidr:taqu~ ,fo's ~uina" f¿'s la: seva"~i t'ua~:i6,t'inguessin aerapr-een 'comp t.e, ,

!aq~esta boria ~oluniat qtie ehs'anima. De fet,~ies n~stres il-Iu~iorls depenen
~ -. - . . ~ -' - ~ "~, . ,.( ~'. '.
en tot moment "de cáuses externes i qúisap fins a quin punt aquestesdeter-
mina'rariei'nostre f'utur ; per ó te,nimS:alut i feina, som f'eLi.c os , i no crec que

'hi hag:i dret a demariar gaire mAs.
, -

Aquests die~,'amb poques hóres de diferencia, la ciutat de Me-
xic ha sofert dos territreiols fiastant fofts. Es ~na co~a ~ue sempre ajuda a
dissipar L'avorriment.Els ho die perque, de totes maneres, deuen haver-ho
Ilegit als diaris i es'bo tranquil-litzar~lostafitmant que no ens ha passat
absolutáment res.-No ni ha h~~ut desgra~ies 'personals i els danys materials
hari ~~tat'petits, en cases"velles b mal con~t~uidesj lq conseqUencia mAs es-

~. . '" ...

pectacular ha estat,potser, aicai~~r'de Dolbres~ a pocs metres d'on tenia
. .... 1,..,.....

aban~ el de~patx~ la vorera'slh~ aleyat uns quants centímetres i la casa que
H, xamfra arñb"t'av:Ln:~~daSuárez (Uh~difici' al t de dotze pisos) , presenta RE~XRX

¡ ... . '.:- "-

é aquef-des Lnipr-e así.o'narit.s; Aqiiest. lloc '-1'av í.ngu'daJuárez- ha estat segurament
el mAs'f~ct~t i moites:ca~~s han e~perim~ntat' trencament de vidres i caiguda

.
de retols i ~nuncis lluminosos. El dissabte"fóü ~l segon movimeht en pocs dies
i com' que E:N As ':el'~ia'qü~ "f aí.g'el' recorregut pel centre (cobrar al banc, com-

, ,

prar ciateriar) vaig tenir ócasi6 de xafardejar immediatament desprAs del feno-
men, experiencia realment'curiosa.

~
Ens tia dit la filIa deIs Peypoch que aquests han suspes el seu

projectat viatge per EUYQpa i se'n van de seguida a Catalunyaj de manera que,
quan llegeixin aquestes ratlles, ja deuran trobar-s'hi. No sA que ha motivat
aquest canvi de plans. Ells nomAs diuen (en la carta dirigida a la filIa) que
As que el Peypoch es cansava molt i que han trobat Europa "trista". Aixo darrer
em sorpren, perque tot el que llegim afirma el contrari ••• Pero cadasc6 veu
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les coses segons els ulls com les mira i vagin a saber quinB~o~ceg~~~~_
perit d'en Peypoch. Em fa l'efecte -i ho comprenc molt bé- que en Peypoch
devia tenir impaciencia per reveure Catalunyat o almenys que aquesta il-lusió
ha estat més forta que la d'un passeig,pel continente El cas és que, si Déu, .
vol, molt aviat podran parlar-hi i espero que sempre s'aclareixi alguna co-
sa a través d'aquesta conversa.

J,O. procuro anar-me normali tzant , M' hi a ju da reprendre el ritme.v ~ .r
normal de f'eí.na al,qual estava acost.umat , A,ra,corre. el .z-umor que eLe Estats

• • 1 .....,' \. _, .. Q .......

Units pensen abocar un riu .de,dQlars so oz;eMexic i les. "f<;>rcesvives" estan
t ~ o· ..J. _ ~ ...~..)".

més arrí.ma de s ; ..
..;; - ~..... ~

En aquest rnoment (materialment entre ratlla i ratlla) acabo de
. ...[. ~- -

rebre la carta d~l pare,' da~ada el dia 15. Veig.que s'ha allunyat el perill,
, , ~ '. c~'

la paturalesa del qual no conec ni~e pogut endevinar hen bé; després de
, , . --; ".-

tants any s , el,retorn.,és aempr-e una gra~ aventura i comprenc que s'han de te-
, " '. -, , f

també he de vencer una colla ~e pors, no per anir en compte rp.oltsfa,cto:r,s.Jo,~ .
mi, sinó per, al.s.meus. Em temo .que la situació d'.Espanya paralitzara el tr ámdt

'- ~ - - .'. . - ~ "-

normal dels permisos i pots~r allargara,l'obtenció dem nostre. Se'ns diu que
:... ~, ~ ~ - ~ • _. • '" - ¡ ',- •

les noticies publicades pels diaris mexicans no ,circulen .per Espanya, degut al. .

control oficial, .per~ el cas é~ que -llegides aqui- prenen unes proporcions
/

alarmarrt~,'que també em preQcupa .en esment,a vostes i a COm puguin influir els
nostres projectes.,

:'..- .....

No temin, pa~es i Joa~ estimats, pel qu~ fa a la nostra bona vo-
luntat per a ~ontribuir a eliminar motius d'intranquil-litat. Ja els ho he
dit abans i ho repetei~o. No volem altra cosa! A mi ja.em coneixen i la Rosa
é~ ia p~rsona mé~ a~lQ~;ada de,violencies i si~uacion~ tibants. Els nens conei-

'" .... t ....\.. ~ '" ... ... - r

,Jen el problema ~~s qu~ eren mQlt ~etits, s'han acostumat a considerar-lo sen-
" .-'" . ' ...... . , .... 't -

se sorpresa iseguira:p. d~cilment ~es nostres .i~dica~iQns. Per cert, que la Glo-
( .... .... _. ... ..... ~ "" w ~ _

ria és la méq en.grescada am1:¡.~l.retorn i gairebé estem "renyits" perque li
¡ - • ,.' .• .

sembla que no faig els passqs amb prou activitat; per a ella, cinc o sis mesos~ . .

són tota. una etermitat •••
Celebro que l'Alberti conservi paciencia,~er a recordar el meu

¡libre. El faria de gust si.pogués! Pero el temps se m'»scola (jo no sóc com la
Gl~ria) i em passen els mesos com una exhalació.

ss , pares i Joan: una ab.racada ben forta! Comptin sempre amb tot
l'amor del seu

..


