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Estimats pares i Joan: avui t amb é seré 'breu, empé s pel temps i les obligacions
menya'~rates que aquesta'd'es6riure'ls~ Vaig rebre alhora les cartes del pare
i del Jóan, tates dues t~anquil-litza-dores i dissipant"la nuvolada. Tinc el
convenciment que Déu ens ajudar~ a suavitzar totes les sit"uacions que podrien

-causar enui~ o pena. Esoriuré a part al Joan.
Els :Pe y po ch .ja són a'Barcelona. Els' han ví.st.? Es clar que els pri-
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me r-s ~dies est ar-an ocupa t s vamb :eh;;aeus familiars i penso que les visites als
, ,

amics tardaran encara una mica, pero sé-que-ells tenien moltes ganes de veu- '
re 'ls; 'e'spero que el' aquestes converses en derLví.rrsa ti-sf~cc:k6i un en f ort.Lment

de l'esperan<ya.
La pressa meya és que avui els nens han repres les classes després

-,
de'quinze dies de vacances i ens ha costat una feinada despertar-los i prepa-,
rar-los pe r-qué no ::tews±ntardo 1 n 'han fet! Vol 'dir que tot l'horari em va
una micadesballestat; ara, després ~~ la carta, he de fer la llista del iate-
rLaL per a la setmana, donar-la al noí. -junt amb aquestes r-at.Ll.es-« i enviar-
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Biblioteca d'Humanitatslo de compres al ~entre de la ciutat. Immediatament despres, preparo la
feina per a la setmana , la reparteixo i segueix la rutina habitual.

La família de.l'Arcad:b, e~ g.erfná de la Ro sa , esta també ben »:e:KX
t '-

e?td~da a ernprel1,dr~el retorn i ~omen~ara tot seguit els tramits del per-
mís d 'entrada •.Tots hem ar-r-Lbat a a .La-ma.teí.xa conclussió de cansament de Me-

e
xi~ i ~nyo~ament de Ca~alunYa •••

El dissab~e vinent! si Déu vol, anem a sopar a casa de la Jo-
seSioa ~otey,.p~r a parlar,ambel Marc Aureli d~ la venda del pis i lligar
ca~s p~r_a obtenir~la.neceEsaria coordinació,entre els tres factors princi-
pals: ar'r-i.badaMesseguer-pis-viatge. No m'han parlat més (i, per natural cu-..- _. - , . - . ~ -.
riosi ~,atf: m'agr~dar~a que ho fessin) d ~on ~i. ha més possi.bí.Lá tats .que es re-
solgui ql nostre allotjament a Catalunya, si als afores de Barcelona o en al-
gun p~ble pro~er~

._. _ \ Els diaris rl'a~uí~segueixen parlant de dificultats a Espanya,
ara.de .ti:pu~e:conomic ·deri~ades de.le,s.vag~es. Avui hi -ha un llarg editorial
p:a:x-r-ef er-Lnt e-ee a la neceesí,tat Lmpe rí.oaa d 'Espanya d,'entrar al Merca t Comú
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E-ur.opeu.i de les adap t ac í.orisjpnév í.es que. calen per-qué aí.xó sigui possible.--o _.. _.' v _ __ _ .. •. • • _


