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Estimats pares i'Joan: contesto la car~a del pare, enviada des de Madrid. Em sa-
tlsfa mol t l' of'e~rihrent del eenyo r Arnau i em sembiha mol t digne de teni r- en ccmp t.e ,

No sé si, el núm-ero del, meu expedient haur á ar-rLbat a temps perqué el pa-
re el conegui de Madrid estant i pugui f'er alguna cosa; em aemb La (ja ho deia en
una carta an t er-Lor) mol t conve nd.enf una nova entrevista amb Néstor Luján, per mol- ,
tes raosn: pel que pugui fer ara respecte les sol-licituds i pel tracte que poguem
establir ell,i j~ quan retorni, si Déu vol. Repeteixo el número de lAexpedient:
191 del 7 de mar-e del 196Z,cursat al "Ministerio de Relaciones Exteriores, Sección
de Asuntos Consulares", Mad ri.d-, ' ,

(1 ara, una notícia que m'ha produ~t estupor i alegria al mateix temps, pel
que significa: en Juhé retorna a'Barcelona, probablement aquest estiu! Resulta que

\després de reintegrar-se a Mexic malparihant de Catalunya i de "la vida impossible"
en el, nostre país, s'han trobat, la seva' esposa i els seus fills que ja no se s~n-
ten bé a Mexic i que, després de tot, "casa nostra és millor"; sobretot els nens
(el gran té, més o menys, l'edat del nostre Raimon) només parlen d~Catalunya i
s: enyoren 'i la dona, emmur-r-Lada , diu que' quasi no ha sortit del pis des de que tor-

, .. ~
nen a ésser aquí .."Dones que u a- ha passat, Juhé?'!, vaig preguntar-li. 1 em respon-
gué: "Veuras: és que allí .vaig estar malalt, se m'acabaven els diners i amb la por
de quedar~me sense recursos' i amb mala salut, vaig decidir el retorn a'Mexic. Pero
no es pot comparar; guanyant-we la vida, sempr,e és millor Cat~lunya que ~'aixo"
"1 tu -agegí- tindras tota,la feina que vulguis. No t'hi pensis gens.!" ~a conec,
XXM*RX almenys, tres casos !g~als, de compatrio~es que, a la primera visita, sen-
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H .o \ten desengany pel país,' retornen. aquí, pero immediatament s ' adónEB¡jp~a'<!1Hy.tUlmi~
• ~ molt millor i només sospiren pel retorn definitiu. M'imagino, doncs, que deu ha-

~ ~~ ver-hi un primer xoc des ag r-adab Le ,pero que una veg ada ve ncu t , deixa be n, clares les
S ro diferencies a favor de Catalunya.
H H • 1 '1' P t f" t' , t 1 '0.0 E senyor Gonza ez or o em con ~rma com e d'avan!fa s e s seus propo-
Q ro~sits. ~a consti,tuJ:.t la "UTEHAESPAÑOLA,S.A.", amb un fort capital, i t í.ndr á la seu
,~ ~ a Barcelona, en el gran edifici que construira moilit áviat al xamfra Passeig de Sant
~ P Joan i Diagonal. Tota la seva preocupacip actual és treure tots els diners que pu-~¡~gui de Mexic; per ~ltra banda, el s~nyor Ruiz Ponseti i la seva esposa, han tornat
rl ~~ engrescats de la revolució cubana i se'n volen anar a residir definitivament a l'illa.
~ ~ o Amb aquest motiu, s'han suscitat unes topades ~piques ~ntre ell i el senyor González

~~:>, el qual, nat.ur-aLme'nt , és anticomunista. 1 topades entre, el matrimoni Ruiz Ponseti i
j Q ~ els seus fills, tots -caaa t s i establerts a Mex~c" que troben (com tots p.osaltres)
~ ~ "d que es trac ta d ' una' aventura ahsurda,-- una me rra de guilladura ;Lnexplicable. Per tot
H B ~ plegat, la UTEHÁde Mexic va una mica a la ~eriva~ cosa que' encara. no m!afecta a mi,

,::¡ ~ b que cornpto amb la simpa ti~ i l' amista t de'Ls tres "c apa't r el ae nyor , González Porto I

ro el senyor Ruiz Ponseti i el senyor Julio Sanz Sáinz. Pero no sé com acabara, ni ho
'M ~ 2 sap ningú, aquest problema ~~x±x polític-administratiu.
~ ~ B " 11;1'ma:terial que' use ambr més f'r-e qüé nc La ép: pe Ls-Lí.cuLa l(ODALITH,Ortho I

~ p.. ro Type 3, 5"x7"; paper KODALITH;revelador KODALITH;revelador "M.Q. "; paper KODABRO-
~''::¡ H MIDE~ F-3 i F-5, 11"x14" i 8"xlO"c~Pel-lícules de rodet dels tamanys 135, 127 i 120.
Q ~ No sé si la cLae ai.f Loae Ló pei- tamanys- és igual, pero es t r ac t a , r eape c t í.vament , de<V 'M p..
ro H 'ro 35 mm, 4.5x7 cm i 6x6 cm. 1 material de dibuix: cartolina ILLUSTRATIONamericana i
H ~ t e Ls papels normals de, dibuix, pantalles "C~aftint" (aniericane's)-trames amb una base
~ roo
p.. p.. 'H
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