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Em 27 de maio de 1937, um grupo de 456 meninas e meninos embarcou no
transatlântico Mexique, que partiu de Bordeaux, na França, para o México. Eles
deveriam permanecer lá por três ou quatro meses, mas não contavam com a derrota
republicana ou o início da Segunda Guerra Mundial, dois episódios que tornaram
seu exílio definitivo. As “crianças de Morelia” nunca mais voltaram a sua pátria e, se
o fizeram, várias décadas depois, encontraram um país, irmãos e paisagens que já
não reconheciam. Este livro conta a história de um navio, sabendo que não há registro de todos aqueles que cruzam o oceano
todos os dias, transferindo seres humanos que têm direito a uma vida digna sem que a terra se desintegre sob seus pés.
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