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Estimats pares i ~oan: en les darreres cartes, els noto desanimats i preo-
cupats. No em perdonaria haver e~tat jo la 'causa d'aquest estat d'~nim, per
no saber-me explicar i donar una falsa sensació de les coses. Per favor: no
es negultejin! ~ui sap si hi ha hágut ~na desafortunada coincidencia entre
determinats esdeveniments d'aquí i deter~inades circumstancies de vostes;
el fet d 'oferir-se 'm L! Angel M;esseguer, és pos aí.b.Le" que don é e a 'les meves pa-
r-au Le s una pr'ecí.pí,tació que' no voldria que exd.stI's, Simplement, sota l' euforia
de veu~e resolt el problema del viatge, vaii creure arribat el moment de pre-
~isar. Pero de cap-manera s'han de ~entir pressionats o abocar-se a la busca
'de solucio~s impremeditades. Els repeteixo el que els deia en la meya lletra
anterior: tant la Rosa como jo ens fem c.ár-r-e'c de tots els matisos human s que
vostes han hagut d'afrontar i afronten i si aquests són d'una tal naturalesa
que consti tue í.xen un impediment, no pe r ai.xó, perderem la fe.

No he parlat encara amb el s~nyor Gonzilez Porto, perque el senyor
Julio SI Sanz (sots-gerent d 'UTEHA i també mol t amic meu) m' aconaeLl.a que dei-
xi passar uns dies, ja que l'amo esta empipat per les darreres disposicions
del gov~rn, apujant els impostos i donant als obrers del país una participa-
ci~ en les utilitat~ de les empre~es. El greu d'aque~ta darrera mesura, és
que el govern controlara la comptabili tat de tots els negoc'i.e, per a determi-
nar quin percentatge de guanys .s ' ha de repartir entre ,els trebal1.adors. Aixo
ha 'deseaper-at a industrials i comercian t s', dona t que haven t-hi ja una burocra-
cia que té fama de len~a, ineficien~ i poc honesta, es tem un des~rL "adminis-
tratiu" memorable. 1 com que, es passa pen un moment de depr-essí.ó en els nego-
cis, 'tot ajuda al mal humor deLs' rí.c s , Me ntrestant, el meu treball a UTEHA és
normal, esperant qui~gir prendral"editorial.

La Rosa i els nens ja pan retornat de Cuerpavaca, amb gran alegria
per part meya. Als nens se'ls ha 1et curt, ~ llarg a la Rosa i xmxx a mi. Els
petits estan torrats pel sol i tenen aquelles celles blanques que llu!a jo de
menut, després de passa~ temporades a la platja; els ha provat molt, gracies a
Déu. El clima de Cuernavaca és realment excepcional i s'han passat hores i ho-
res a la piscina, perfeccionant els seus coneixements de natació. Per cert que
avui la Teresa ha dit una de les seves coses divertides; fa poc, va veure per
televisió un famós director mexica al front de l'Orquestra Simfonica de Mexic
i aquest,migdia, el mateix personatge ha aparegut en una entrevista televisa-
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al mateix senyor que va sortir l'altre dia amb una

americana amb punxes!". Es referia, és clar, al frac que constitueix l'uniforme
¡'lobligat dels directors •••

El Tisner, per a~ar ha s~sp~s el viatge a Catalunya, degut a que

la indústria cinematografica esta a la espectativa del que faran els americans. Em-

.preses,dels Estats Units ~ilmaven en estudis mexicans, aprofitant els baixos costos

d,eproducció d ' ací en relació als seus, i ara han obert un compás, d ' espera a l' aguai t

del que, s ' acordi en la Conf er-é ncí,a de ministres de. relacions exteriors que s ' esta

celebrarít a l'Uruguai. De moment, aixo ha mOtivat unadisminució considerable de

reinar i molts e'quí.ps :C'~staffs"'" com di.ue'n els americans) d ' especialistes en cinema,

com f ot.óg r-af's , eacenóg r-af e , il-lu,minadors, direc tors, etc. af r-o'n ten una reducció MIf

d t ac.t í.ví.ta t s , , ,} t t 1 t' , it.uac í.é t . 1. "-, " -.XiIfXltX. ::Es,.c r-eu que aa.xo., com o a a res. a, es una sa uaca,o passa gera, Ja que e s

~. "mme·r..ic.ans"necessi ten d' Am~r·ic.a.per' a mantenir el seu alt nivell de. vida i no po-

,dran·{'er·l'enfadat massa temps , El Tisner (i l'Arcadi) seguei'xen mantenint la il-lu-

sió .de. re1n tegrar-se a Cat.aLunya. aixi que eLs sigui pos s í.b'Le, per ó també tenen els

seus .pr-obLemes .d' ordre económá.c, en el senti t del risc 'que suposa traslladar una

fami::l-iamombrosa i' la .Lnc óg ní.t a de trobar feina a Barcelona. Ells do s encara tenen

mé s, pressa que la Ro-sa i jo l' per qué els .aeus fills són més grans i tenen por que

algun 'no. se' Ls casi amb'mexicans l' la qual cosa es tabLi-r-La Ll.ac os aquí dificils de
""'1' ~ ---~_

t r-encan ; .apar t d" al t r-es conside'racions.

Que la mare es cu í.d í. mol t í ' Nomé s de ,pensar que els seus malestars

eLs .hagi pog?ut ocasionar jo pLan te j an t: problemes Lnopor t.uname.nt , m'amo1na i em de-

- pr-Lme í.x ; que. peneL com he di t sempz-e, que som .f'e.Li.co.s .i. que vi vim bé' i aixi espe-

~.r-em que. Iflll'., Deu ens segueixi ,ajudan·t.· No hi .ha .cap motiu d' inquietud: som, tots,

una f amí.Lí,a unida, tenim -anrí.c s excel-lents i cap motiu de queixa. No els he amagat

res, no es' c.apfí.quí.n. pensant més coses de les que, els explico, pe.r-qué no existei-

xen.Si he volgu~Xjii,i~~rf~~ncament~ si .he parl,at de valentia en la nostra conver-

\,. sa, i aixo ha estat en; un mement.i poc adequat, els demano que em perdonin, per qué la

darrera cosa que vold,J::.ia.en'aquest. mónés entrist.ir-los. Qui sap si.el que ara ens

sembla foscs' acLar Lr-á de ,sobtei t ot es f acLl.Lt ar-á l

as , estima ts: una abr ac ada ben f or ta de tots nosal tres L, sobretot,

•.una r~comanació amb tota .l'ah\ma perqu~ es tranquil-litzi~
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