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Estimats pares i-Joan: aquesta setmana m'he endarrerit tres die~ en cursar la meva
carta i pateixo pel néguit que'els causaré. Estic acaoant un llibre per a UTEHA i
com que l'hem anat fent i donant-lo a la impremta a mesura que s'enllestien els di-

,
buixos, les premses m'han passat al davant i, per anivellar, fa cinc dies que em lle-
vo a les quatre del ma+í., treballant a marxes f orcade s, Ara fa un mome nt qu.e he en-

~ viat el noi·amh els dibuixos, descarregant-me d'aquest pes.
~ Ja he lliurat a les oficines del govern espanyol a M~xic els formu-

laris que s'han d'omplir per a sol-lic i,tar el permí.s -de retorno Els funcionaris són
una gen t mol t correcta i es guarden de fer-.te·sep.tir la condLcLó de refugia t. No
m'han pogut precisar sobre el temps que'tardara a resoldre's~ ja que Csegons diuen)
la cosa depe-n -de molts f act.ore ; en ef e-c te , en Peypoch va trigar prop d t un any i el
Tísner més de sis mesos. En canvi, hi ha qui amb dos o tres mesos rep la desitjada
"aprovació", de manera que s'ha de confiar amb L'at.zar, De totes maneres, la liqui-
daeió de tots els assumptes que tine pendents em portara temps i el coordinar la
venda dels mobLe a amb la d'ata del retorn no 'é s un pe t í.t. problema, ja que neeessita-
ria trobar a~gú'que cO'mprés en bloc, per no anar desguarnant el pis d'objectes que,
vivint-hi enea:r.a,són Lnd.i.apenaabLe-e ,

M'han alegral les pa~~ules del pare ~clarint-me que el no~~re retorn
no els causa cap preocupació, ni els ha de dur cap trastornj era un estúpld malen-
t~s meu, i com que sempre sóc donat a les cabales i a anar teixint interpretacions
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-El~que ~ie~plic4 el pare d~l dibuixant amb pisos (en plural) a la Dia-

gonal xamfr-á Pas aed.g de Sant Joan m'obre ~:J. cor- a l'optimisme. 1 també l'oferi-,
ment d t en Carles Sala. Cre'que amb l'e~periencia,:i:- Hof,ici amb que eompto , puc

retomenqar amb bones persp~~tives_~ epcara-q~e no a~p~~o',a ~ant com a la posici6

del col-l~boradpr del pare·~ ¿N~~hj ha dificpltats a trobar pel-licul~s i papers

fo tografics? ¿S' acongegue~4 ~l material, KODALITH.(:p~).-licula., .paper, revelador)?

O bé l'equivaleni .de la Ge-i.!'aert LITRO-LINE••• ,¡tmbaquest materials faig verita-

b.Lea, f,il-ligran.es i mt han 4judat moLt a guanyar-me la vida aquí. No faig res més

qu~~donar. volte¿ a tot aix5, a l'al~gria,~e reveure'ls, de retrobar Catalunya,

de tre·ballar-hi"viure.-b-i .~ql;leqa:r:-m'.hi., Jl_~ RSJsa i e,l~. nens pe~,so que em gua-

nyen en Lmpací.énc La i e~tuJiásme .Déu faci que tot. surti bé!

AQue,s·t.ese t.ape s ¡de ,trap.sJ.ci9 són ener-vant s , sobretot per un tempera-

mentnervi6s com el meu i Jens~cque la~2r~?~a que ppt donar-se als'assumptes de-

te;rminants de.pangui.n, nomé j' de l~ yoluptat personal.

_ ,_ L'.Ang,e,l Messeguer, aban s deL, aeji viatge. a Catalunya ,pr,ojectat pel
I

maig o juny vi,nenJ;s,v pensa lana,!' a Sant,iago. de X,ile per assistir al campionat

,mundial de f.u.tb,o~, Es d6na Luna veri tabl,e~ vida de mil-lionarh •• En Peypoch pre-

para la seva visita i el Tisner, def~nitivament,i ' -.
Bé, par.e s i .Ioari eJ3,timpts.:.;no vull entr.etenir,
tíssima abra~ad~ §~ totp n~~altres per a tots

ha deixat c6rrer la seva.
"~ ti.

mfts el curs de la carta. Una for-

vosaltr.es!t., v
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