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Estimats pares i Joan: contesto la seva carta del dia 1 deIs corrents, tan plena
de notícies interessants.

Veig que la policia es mostra cordial i assabentada. Aquí ja sabem que te-
nen un fitxer molt complet de tots nosaltres, la qual cosa (si s'ajusta a la ve-
ritat en tots els casos) em tranquil-litza. El cas deIs cognoms, si no hi ha com-
prensió oficial i coneixement d'altres exemples, em sera difícil endegar-lo, per-

¡

qu~~tots els meus papers de la guerra, els que tin6 com a ciutada mexica i els que
ara he cursat amb la sol-licitud de retorn, figuro com a Calders i Rossinyol. En
el formulari no em preguntaven res de la forma d'incorporació a l'ex~rcit "roig"
i, per tant, no MN he donat explicacions; pero tindré en compte el que em diuen per

, si havia d'ampliar declaracions. Només pregunten el nom de la unitat, el grau mili-
- ,.

tar aconseguit i carrecs polítics. En tot aixo, la meYa fitxa és venturosament mo-
desta, quan no poora del tot.

~Rma~xMxa Ahir, dia 8, va sortir cap a Europa el senyor González Porto; no
sé si va directament cap a Barcelona o anira a Italia,primer, ja que la seva esposa,
és d'aquell país. Crec que el mes que ve se celebra un Congrés d'~ditors a Barce-
lona i penso que ell deura assistir-hi. Trobo molt bé que el pare i el Joan procu-
rin parlar-hi. ••

Vaig rebre fa pocs,dies carta d'en Triadú, en resposta d'una de meYa en X~
la qual li explicava els passQs que e9tic donant; l'home es congratula de la decisió
i em proposa d'escriu~e al senyor Guillem Nadal, amic d'ell i d'en CarIes Riba, que
pertany al cos diploma tic i actualment és Cansol Geheral d'Espanya a Puerto Rico.

e
Diu en Triadú qUe el senyor Guillem Nadal (escripto~ mallorquí que coneix i estima
la meya obra) és cordial i assequible i,que em pot orientar. No cal dir que ho faré
i cree que, realment, el seu ajut pot ésser decisiu. M'imagino que uns simples mots
seus al senyor Just (representant d'Espanya a Mexic) poden donar un bon impuls, pel. .
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que es refereix al que pugui fer-se des d'aquí.
La crisi interior,d'UTEHA s'ha resolt quedant, com sempre, al front de

; ,
l'empresa el senyor Ruiz,Ponseti que, de moment, deixa córrer els seus ~,
impulsos guerrillers antillans. Ha prevalgut el seu seny de sempre i totbom n'es-- " ,
ta contento Aixo vol dir que tornQ a tenir feina abundant i que no s'han de preo-
cupar per aquest aspecte, que no altera per a res els nostres plans, p~ra em dóna
una tranquil-litat per a mentre durin les gestions que no tenia paso He passat unes
setmanes ben preocupat •••

Pare: els 108.000 pesos cobrats per l'obra "Estándares de Construcción"
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no l'ham d'impressionar en excés. Apart que són uns dibuixos molt complicats
i lents de f~r, hi han treballat el~ meus ~judants, que s'han emportat amb,
sous(vint mesos!) una part d'aquesta quantitat fulgurant. A més, aquí els
preus deIs dibuixos, convertits en pessetes, són molt alts, pero la vida és
més cara i, en el fons, tot guarda una savia proporció. Uná portada per a un
llibre -per ~xemple- es cob~a"de 150 a 500 peso~"(de 750 a 2.500 pessetes) se-
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gons les ~retensiohs del dibuixant; jo en cobro 250 p~sos. Pel ~ue he sentit
dir, a Barcelona un treball semblant"val aquesta mateixa quan'titat ('250), pero,
en pessetes~ "Em pot infórmar sobre aixo, pare? Tornant al llibre "Estándares
etc.", ja"l'estan acabant d'imprimir i queda molt bé. N'estic content, com de-
vien estar-ne els constructors romansd'aqúeductes o muralles quan posaven la

~ da r-r-er-a pe dr a ,

Bempre se ci'oblid¿ de preguntar al pare una ~osa qbe van dir~me: que
eltsenyor Cruzet,de la" "Selecta", s'havia suicidat per qüestions de família.

, " ,
En sap alguna cosa? CoÍn ha queaat la "Selectarl? Es tem que la mort del senyor
Cruzet afecti la normalitat de les col-lecéions i aixo ens sabria'molt de greu
a tots.

...E~Triadú em diu qu~;_ degut a una critica mol t _Lorta..ap.araguda a "Se-
rra d'Or" sobre "Criterion", el pare Basili de Rubí es'va enfadar i el número
d'aquesta darrera revlsta ~R per"al qual se m'havia demanat una col-laboració
que no vaig fer, esta aturat. "Serra d'Or" esta millor cada vegada i s'hi fos
més general l'intel-ligent esperlt cristia que predica, em sembla que tot ani-
ria millor; és cIar que en cap país del món no es deu poder demanar tant, pero
per a Catalunya sería un gran bé."Em diu en Triadú que tiren uns 5.QOO exem-
plars de la revista~ xifra francament al~ntadora.

M'informaré de-les condicions que calen als súbdits mexicans per a
obtenir residencia a Bspanya. Sé que ri'hi ha molts ••• En aquest sentit, la in-
fluencia i el consell del senyor Guillem Nadal poden ésser valuosíssims. Aquí
hi ha molts milers d'espanyols residents, no refugiats, i cree que deu haver-
hi un tracte de reciprocitat, algun camí" que ens podria donar el deslloriga-
dor legal que~aesitgem: Ara, el que cal, és esperar la decisió ee Madrid •••

Bé, pares estimats, Joan,'plego perque l'aprenent s'espera per anar
~al ceBtre a comprar material i cursar aquesta carta. Fet i fet, veig que tip

- " -rant-les al Correu central,-arriben més-aviat.
Una fortíssima abra~ada de tots nosaltres per a tots vosaltres
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