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. Ham.rebut la +eva carta del 12, con+enñzrt d.u :fotos familiars. Es-
. teu molt bé. La;mara esperava tant rebr "n alguI!a n la qu hi areguee
sis i;u, que ha quedat mol;; satisfeta de cont mpla.r-t'hi tan b i de que
tota plegats feu tant de go±g.

Supo~o que el senyor. Vidal ja es tro entre vosaltr s.
dijous vingtlé a casa a acomiadar-se, acompanyaf de la eev
dir-nos que el dissabte (abana d'ahir) ndr! l' '6 e ~ axic,

.# • pero que .pel desembre torna.ria par a recollir la f lia, que espera
trovar augmentada d'unnou membr~

L"áIidc Vida! emva ex:posar amb tota el et8.t les dificultat qu
exiateiXan par a~ vostre retorn~ Les v a ~lific en tres punto: el
primer d'ordre'econbmic, el segon rea~cte ela recalo i dubt a u te-
niu sobre 2es possibilitats d'ada teció i el tercer la neo sit t d.e
con~ixer Si. es justificada la te ene que ten de troba.:Ii-te aenae feino.
asegurada per- a. fer front a les necessi tats m e pe"" m t ri ,. amiliars.

D~aques1;s tres punts, el que j avia. cregut enz111, resulta
el de méa difícil soluc±ó. Ya. informar-me en Vidal que el viatg cost ,
més aviat m~s que 'meny.s,. unes oinquanta mil pressetes i q e tú no et
-trobes., ara :par ara, en condd.cd.onad fer ro t a lID aemblant o a.
Tampoo~--j-G-~·sticen situaci6 de poguez- contreure eo promiso d tanta
importhn.cia., puix encara que el senyor v. of r1r-me 1'o.c111t t de pa-

.. gament,. no gosari8.' arriscar-me aense tenir 1 'absoluta e et·t d po-
guar -complir degudement. Avui iJar avuí, aquestes oss bilitats 1 v

. dubtoses. El segan purrt, que s el ID espin s i d 11e t J..temp
, el resoldr ~er si sol. La vida est plena de complicacions, i 1 teu
,.cas no ~s ·ú:O.ic. ADlbla mar-e ten1m ,p meaf d 'i11 tal-lar-vo algun po-

b2et proper a Barceloana, on les x arderias a'esbra~ ien de pros a i
poc a poa ue itrobareu aclimat te • .c;"" cIar que en un clima d f'cr t al
de !,!exic., suposo , n'aixo en Vida]; podr info:l''.mar-te "n em:plament, :par

, nosal tres; de boná o de mala gana, ene hem aclima:hat, J. an vivlnt •
·Altresaspect~s de la situació no gosa ia plantejar-l s don r-los par
resolt~ a priori. solatge del temps tot ho depura. De oment s prou
que s~pigues que la oasa deIs teua parea segueix ésaent, i ser sempro,
'casa teYa. Finalment, el problema de guanyar-te la vida, per a tu i
ela te"llfi, que aegone en Vidal es el que més t'acoquina, no s pae 01
ppob1ema gros que tems. Tingues la seguretat que en poca meso , dos o
tres,.et trabar s situat i tindras feina sobrera.

Resumint, dones, fi11 meu: La mare i jo farem ele sacrif1c1s que
caJ.gu.in per a que trob'eu casa' parada el dia que pugu.ou tornar: u aju-
da.rem el max1mque oonsentin les llostres f':orces. ~es-:te e rrec ue ena
anem fent vella (millor dit: ja ho som) i que pesen damunt meu e e-
gues mol:t feixugues, que ele anye 1 les dificultats de la vida. les hi
fe.l:'1- més, No em veJ.g amb 001" d 'essumir la plena r sponsabili ta.t de la
.repatriaci6. Seria lamentab.le que a causa dela nostres sentiments i
'Par .la Viva i.l-lusi6 de tenir-voe al costat nostre, en resulteasim tot
snganya:Gs. I'io m'ho eabr-í.a pe;¡:>donar.

'Mira., dones, d' aconsellar-te amb el sonyor Vidal ;per tal de v e
si pota anar- f'ént guardiola i reunir, si m 8 no, poI vlatge i per
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l' estada dels primers dies. a res'Ga la faran ela taus. p~ • J
fer encara molt par a ronorciona:r.-te una bona clien-\!~ slt~tAutonoma e~arcelona

1:' 1 lioteca d'Humanitats

r '

or que em que a; 'P ·seJ~lr.
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