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Estimats p~res i Joa~: aban~ d'ahir vaig rebr~ la carta del representant
t ,

d'Espanya, comunicant-me que se m'havia concedit ef permís per al retorno
Hem ao~at, doncs,Eun pas importantíssi~; la carta diu q~e ~m presenti a
les oficines diplomatlques per a indicar-me quins tramits he de seguir.
Avui dill~ns, si Déu vol, hi passaré.

Ara de~~~ d'en Messeguer, que ret~rni i poguem lfigar caps. 1
t -~e posar-me d'acord amb en Marc Aurelm, per ~ la venda del pis. Si de no-

saltres depen~ué~, sortiríem avui mateix ••~

dir-me
L'actitudd'en Gonz~lez Porto ~s una mtca empipadora. Aquí va

que la-continu1tat de la meva feina a Mexic era insegura i que, en
a Barcelona podia'comptar amb els seus encarrecs. Ha afirma d'unacanvi,

manera rotunda~ sense cap"de les,reserves que tingué amb el pare; és un
garneu i no es vol comprometr~ mai. Per aitra b~nda, segons em digueren a
UTEHA, ara¡h~ canviat lleuge;ament de ~ensar, ja que la situació d'Espanya
no li ofereix (pel;~ue ~~ veu) ia segureta~ del tipus que ell,desitja.

Dub~o ~ue en Peypoch m'escrigui, ja que ~~bprou,feines ha fa a
la seva família.~De totes'maneres, que la seVa impressió de Barcelona hagi
estat bona em ~embla molt interessant i que aix~ l'hagi refermat en els
seus proposits de retorn, millar encara. Ell té ja el problema deIs fills
grans: la Irene no vol anar a viure a Catalunya, prefereix Mexic, i l'An-
gel i la Quimeta Peypoch, que en tenen ganes, es veuen lligats per tenir
els pares ací els quals, a desgrat de desitjar-ho amb tata l'anima, no es
decideixen perque el seu fill petit, en Benet Messeguer, tampoc no es vol
maure d'aquí. Es el conflicte creat, en molts casos que coneixem, deIs nois
que arriben a l'adolescencia i ja s'han adaptat a la vtda olla de Mexic i
Europa (especialment Espanya) els sembla encongida i pobra. Aquest és un
deIs motius de la nostra pressa •••

La Rosa i jo estem molt animats i ela nens plens d'impaciencia.
Jo penso que, en aquest punt de la seva vida, encara trabaran l'encant de
Catalunya, ja que per als nens la vida a la ciutat de Mexic no ofereix gai-
res atractius. Una ciutat sense mar ni riu, ~mb uns afores que no ~~RKR do-
nen garanties desitjables per a l'excursionisme (tal com es practica al nos-
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tre país), els proporciona poques ocasions de diversió a l'aire lliure,
a ple bosc. A Mexic -com a tota America-, l'excursionisme és de tipus
automobilí~tjc: menjar c~rr~t~raper a trobar, de tant en tant, poblets
de mala mort que l'únic desig que encomanen és el de sortir-ne com més
aviat millor. Es tracta de fer quilometres i qu~lometres i aprofitar el
tempa ~ base de c ó r-r-er , no s1;'ben bé perqué , Per ai.xó nosal tres no sor-
tim mai, o,~é h; fem molt raramente Barcelona, amb el'port, els seus

. \ t '"magnífics yoltants i laruralia tan aprop, 9rec gue els entusiasmara.
M'agradaria que le~ coses ens vingu~ssin de cara per a poder em-

prendre el viatge el proxim mes de setembre~ Es bona epoca? Si Déu ho vol-
gu~s així, passaríem el N~dal junts, després de tants i tants anys de de-
;itjar-ho. 1 em sembla mentida! Quan ~igui oportú, si convingués llogar

'.

.
la casa per un any -~es ~ases d~ les quals ens han parlat-, ens haurien
dir com podríem 9ituar els diners a Barcelona, a la seva disposició.

En ft: estem en plena febrada. Qaldra v~ure, també, com podrem
,

lliga.r·'~,lacontí.nu'Ita:t dels estudis dels nens, que puguin aprofi tar de la
millor manera possible les materi~s cursades aqui.

A~a só~lesset dei matí. Acabant la carta,"prepararé la feina
per a la setmana, ~nviaré el noi al centre i, ,immediatament després, ani-
ré a la representaci6 ~spanyola, perque em diguin que he de fer. Ja els

- "! . . . ;

diré el,resultat d'~questa entrevista, que em té en~uriosidíssim.
Rebin~ pares i Joan'estimats, un~ abra9ada ben forta de tots no-

saltres!


