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Estimats pares i Joan:, contesto la seva carta del dm.a24, que també va,
arribar més tard que de costum , suposo que, de.&ut a la Setmana Santa •

.... - _.- .

~n efecte, el viatge dels Messeguer pot retardar el nostre retorn,
. ..... -- - ~ "-

pero si es té en comp t e que el deuré a .eLl.s en bona part, no seria just
t - - ." ........

que em queixés. Dema,. dia 1 de maig, anirem a l'aerd.port a acomiadar els,
Pe~poch,que dewprés d'un curt passeig per Europa, arribaran a Barcelona.
No cal dir qRe vostes són una de les seves visi~es obligades i desitja-
d~s; crec que l~ conversa amb ells els sera ~olt agradable i profitosa.

Es possible -quasi segur- que en González Porto exagerés els baixos
I

preus dels dibuixos a Barcelona, perque semp!e que els esmenta és per a
regatejar eLs preus de Mexic .• Ho fa amb totes les "seccions" de la casa
i als traductors els té atabaladíssims ponderant-los la qualitat i l'eco-

:. ~ - ... t' .

nomia de les traduccions fetes a Batalunya. Tactiques de comerciant!
v,

En,efecte, una portada a 11000 pe eaetes fa de mol t bon fer i si tota la

."

,
~e~t~ esta en proporpiól no bi ha res a témer. En realitat, en aquest sen-
." I ...

, ,-
la feina, n~ en tinc

- ........

són més fermes que mai
pap d~ ~~~en~a, ja que les meves ganes de tre-

, ,

i, no faltant-me, cr~c poder-me sortir delsballar
proble~es que es.presentin.

Pel pare Rubí ~si hi arribo a temps- preparo un article sobre les pu-.. .
blicacions catalanes a Mexic, enfocant-lo sobr~ la, v~tal~tat. de la nostra

, . v,
llengua; tinc anotades més d'una vintena de revistes aparegudes durant
aqu/,e_s.tsvint-i-:.quatre any.s, mol tes d"elles ben .aaaoLá des i considerables.
Ac t.uaLme,n t:~'ensurt.en qua tre de .mensuals CPONT BLAUt- LA HUMANITATf VEU CA-
TALANA i ORFEO CATALA~. No hi ha cap colonia MH~HMHRH estrangera a Mexic
que pugui vanagloriar-se d'un esfor~ tan gran, o d'una tossuderia tan cons-
tructiva. No sé si el. tem~ sera oport6 o adequat, pero no se me n'acut
d'altre. Els articles amb "tema d'encarrec" sempre se'm fan més difícils
i no els empFenc mai amb gaire entusiasme.

Un amic d'aquí (en Miquel Ferrer) em diu que en Joan Oliver li ha ~s-
crit informant-lo que prepara una publicació llibre-revista Ca l'wstil de
CRITERION, EL PONT etc.), per a eludir la prohibició de publicacions perio-
diques en forma de revista. 1 l'Oliver prega a n'en Miquel que em demani
col-laboració •••

Em satis fa el triomf de l'oncle de la Pilar i veig que "emparentarem"
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bé, cosa sempre importante Felicitint-la de part meya, i a n'en Joan Ca-
pri si els és avinent.

, !

Tañt debo que aquest estiu ja el poguéssim passar a prop de vos-
tes! No desitgem altra cosa. P~ra ho veig més que difícil, gairebé impossi-
bLe ,''Hd.h=a ':'deig~~t de banda' la qüe st í.ó deLs -papers, que no sabem quan i
com és re~~ldr¡~ k*~ka l'esmentat viatge dels'~essegu¿r, el casament d'en

~'Mare Aureli Botey (a~b el qual ha de co~ncidit el ~raspas del pis) i el
, '

que :pugui haver-hi -de p~riode de transició._ Vull "d í.r, 'venda d'al tres coses,
- , ~ t ~ - '" ,

reser'vací.ó de "pas sa tges, 'etc , El áenyo r 'Gui.Ll.e'mNadal no m'ha con testa t
enc~-ra"í, no "tinc pa~- la s-eguretat:-que ho f acL; pots~rt va é aser atreviment

, ,

.-meu dirigiRr-me a un cansol- general d'EspanYa al qual no conec, demanant-.....
li un favor. 'Pero vaig procurar ésser tot el delicat possible i penso que,
~lm~'nys, ri¿ vaí.g donar-lí mo t í.us per a ofendre' a ,

'Han vist a n'en Vrdal? Fa uns dos mesos que em deu carta, respos-
ta'a-ii meya en la qual li comunfcava que prepar¡vem el ~retorn. M'extranya
el seu'sileñci, ja que el tinc com a un deIs amics que s'alegraran del nos-
tre:'reintegf;ment: Supo so que de~ estar- ~cupaj?anib negocLs , potser viat-

·J~n t :fLe:c Íá Perid.nsuLa , r: la DoLora no e~ ga.:j.reamaht' d 'escr-Lur-e ,

e > -~.. Pe L 'qu-e"f a a n"Em -Lü'ján,rro"U;'ext~-any~ri'aCni ~n'hi faria retret)
- ,

qu~e'e L aeu "aque f er'ameri't li Lmpe dI a' de'de'd.i.c ar--me una "a tencí.ó que estic se-
gür de me:'r~-{xetr':'lf::;,.. ,.c ".

No m' allargo mé s per a "donar-la cart.a al noi que' aprofi tar-á el
'-

viatge aI ce~~re~er a comprar'ei:~áteri;l 'de la '~etmana (som a dilluns) i- ~
Ya 'tirar¡'al cor-reu ée-ntral.'

_~Rebin una .fortíssima_ abr-acada .de,tot-s.-noeaLtres,' que només vivim
amb la il-~usíó de pog uer-sho fer en .persoria.vbe n av í,at.!
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