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Estimats pares i Joan: amb un dia de diferencia, vaig rebre la carta del pare i
, , 1

la del Joan"desitjant-nos a tote un bon any nou. Jo, aquesta setmana i ~a darre-
ra, m'he endarrerit un dia en la meVa lletra, per ésser Nadal i cap d'any en di-
llun~, di~ q~e dedico ~ escriure'ls. De totes m~neres, alm~nys a Mexic, el correu.
ha anat forcya'desballestat i no m' ex tr-anyar-La que les me ves ratlles sofrissin un ma-
jar retard; encara es van rebent ta~jes de felicitaci6 cursades (aqui mateix, a la
ciutat) entre els aies 15 i 19 del desembre passat. Si aixo pass~ apropo, qui,sap
com deuanar la travessia de í'Atlantic!

En Tasis' em va escriure LLar-game'nt , Entre altres coses, em diu
& ~

que en Lujin és una excel-lent persona, gens suspecte des del nostre punt tie vista
-ben al contrari- i que dins el dificil lloc q~e li ha e~taigut\ fa una feina dig-
ne de totel nostre respecte. Me n t he alegrat mol,t, tot i que ja em va semb Laz- in-
tuir-ho a través del nostre brevissim tracte",En un altre aspecte, en Tasis insis-
teix en que el meu lloc és a Catalunya i fa vots pel nostre retorno

El' senyor Ruiz Ponseti, per al qual "la destrucció injusta i ar-
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bitrar~fou un cop molt fort, se'n va el dia 15 d'aquest mes a pas

~ vacances a l'Ha~ana, interessadissim per la revoluci6 d'aquell pais. J
al.o humor, amb els seus setanta cinc anys, per a exposar-se a riscosU JNere· ~~ di} ~!a1an:és
~ que l'assumpte "Fidel Castro", tan est úp í.dament manipula t pels EE. U tbpolfaa~~umtat€om-ª moci6 a tots els pa!sos de l'Am~rica llatina, on les condicions d'extrema mis~ria de les
>-> majories i les fabuloses riqueses repartides entre uns quan ts, creen un camp propici
~ a les agitacions. Aqui, el govern intenta fer-hi front amb un conjunt de mesures preci-
- pitBdes~ augmentant els imppstos als ricsi fen~ cpncessions als treballadors; ja ho
'O deuen haver llegit en els diaris. Pero passa que xM~ estat d'injusticia que dura segles,
~ no es pot arreglar amb unes quantes' se'tmanes i d6na lloc a contradiccions enormes, a
~ un "ne.dar,i.gúardar la rchba" que, de vegades~ és divertit i tot. Perque aqui, els rics
~ més rics de tots s6n els politics, encarregats ae mantenir el prestigi de la Revoluci6
~ mexicana $S~ sense perjudici dels seu s interessos particulars, Cosa que sovint els obli-
m ga a veritables prodigis d)oratoria tropical. 1 pixi, mentre es produeixen declaracions
~ oficials en el sentit~que el gov:ern és "de izquierda atinada"J s'ordena la desaparici6
~ d 'organ~ com "México en la cultura" (aquell suplemen t que vaig enviar-li--fa lemps) dig-
ü.i ne i de c a t eg or-j a internacional, pr e c í.aamerrt pe..r qué era liberal id' esquerra. De tot
~ aixo, pare, no se n'han de tirar cap pedra al fetge, perque la vigilancia paternal dels
.~ .EE.UU'. (que ja han de'cLar a't;que no permeteran que a gXJUIXIU¡XXR!!IRXXSXXllXlltHE lItl![1I! Mexic es
~~repeti& un cas com el de Cúba) frena els pics i eLs Robres en els SeUE intents d'impo-
al sar-se mútuament. Ho dic perque ara que Europa ressorgeix com una mena de miracle, Ame~
~ rica -que semb Lava destinada a recollir l'herencia occidental· a la "mo rt" del vell con-
~ tinent-, no mostra cap aptitu~~ de dalt a baix, pe~ a usdefruitar i continuar cap lle-
'J'.gat. ' . "
..-0,..... ' En Vidal, despré's d'un silenci de me sos , va escriure' m, només per a
: felicitar-nos ~ prometent carta llarga_per a molt aviat~ Es ~efereix de passada a la
~_.gran pro~speritat material que esta iniciant, o reprenent, ~spany~ cosa que co!ncideix
~roamb noticies que 'anem rebent per altr~s conductes, ~p~Aens satisfa enormement a~6tots, pel que representa o pot representar per a vost~s. Creiem que Espanya acabara in-

~~ gressat al Mercat comú europeu i aixo constitueix una gran esperan9a.
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