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Estimats pares i Joan: vaig rebre, un dia abans de costum, la carta en la qual
m'expliquen l'entrevista a Bellaterra amb els Messeguer i els Peypoch. Gairebé
alhora, m'arrib~va una carta de'la'Quimeta, referint-se a la mateixa conversa,
sen~e preci~ar~assa i remarcant la il":'li.!siÓ'ainb q1lle~ns esperen. Serh.blaque el

, \" ' ..resultat de la ~onsulta amb el Dr. Barraquer' no és¡tot l'optimista que desitja-
\ 'vem , jéi que els~ digué que 19- nena haur-á de' te ní.rmé Lta cura amb els 'seus ulls

durant tota la ~ida, que el que' tingué fou in;lt gr4u i que podia have r perdut la
vista. C~m afectar~ tot ai.xó l'anim' de l'Ángel MeS~~gUer? 'I'otes aquestes ~ef'i6~n-

, ',maneracies meves parteixen del coneixe0ent del seu caracter: de la mateixa que, de ve-
gades, és gene r-ó s amb els seus of erLme nte ,"té uns ~etrocessos '~spectaculars. La

, ,
Quimeta, la seva esposa, és totalment diferent i cr-ei.é m que en cas de dubte l'obli-
garia a no deéd1r-se. De totes maneres ahir , l'Urs~l (ell ~12ina vin~ue~e~ a sopar

,
a casa), que el :coneix millor que jo, m'afirma la seva convicció que no es retrac-

'tara, puix que les coses han anat massa endavant. Prenguint-t'ho doncs, pares, com
i ' . .,'a Jl\l exc'és .ehles meve s r'cbgá tací.ons , que ?empre filen i desfilen per a donar-me

. ~ . -... .' .- 'pr-eoc ü pac Lon s hen, sovin t Lnrtecessár-í.e s'; L'U'rsul ens explica que en Peypoch ha au-
'toritzat el seO fill per a atceptarl'oferiment d~compra'd~l s~u~neg~ci'~e M~xic,
"amb la qual cosa sembla expressar la seva decisió de re'integrar-s'e'def í.ni.t.ávemant;

a Catalunya~
.i, I 'Jo ja"he parLat amb un cataLá que t.r-ebaLla en una ag é ncí.a de viatges,

demanant-li en ~rin~ipi la reservació de passatge~ per al 16 d'octubre. Parlant
arilb0e11, m' ex~'lica que les motonaus' de la Transatlanticá tarden de 25 a 30 dies

- , ", '.' . "

en la traves~ia; i em'suggeri est~diar-la inform~cióque em proporcionaria, per
l' au tili tzar a'Lgunes linies americ~nes "que .van d'eN0va' York a'l'Havre en cinc dies

" .i'mig i amb els preus de passatge sensiblement inf~riorslí molt bon servei. Cal
estudiar s'ila ~iir"er~nciad~preu' compe~s~ria el viatge M~xic-Nova York i l' eta-

,
pa final l'HavrF-Barcelona. En principi, em sembla1molt trafec de viatges i trans-
bords, pero estüdiarem l~assumpte. La persona que esmento (el S~. Marinel-lo) em

,
dLg úé que els 150 quí.Lóg rams per persona que podriem portar són només de roba i
~ertinérices d'6s per~orial en ~l curs' delviatge, i que només als s6bdits espanyols
se'ls permet dur alguns aparell~ dom~stics amb senyals manifestos d'haver estat
usats. Aixo descarta del tot el refrigerador ••• Els aparells fotografics i el de
cinema\ els podriem portar al damunt; del projector i les pel-licules que tenim
f'e tes (i que eatí.mem mol t) ens n'haurem, tamb é , d 'informar. Pel que fa al descomp-

~ ~ , ~'
te que se m'havia a;eudit de demanar als representants diplomatics espanyols a Me-



que por~aré. A veure si trobo la manera d'enqabir els tanc,s de revelat i algun accesso-
~ !
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U B
xic, no hi ha res afer, puix que aixo és cosa de

Transatlantica i té per principi no concedir cap avantatge

Universitat AutoJ1oma de Barcelona
l'admin.iÍlfu1ifi&ej-a':Hilln~ats
d'aquest tipu. Gestio-

narem, pero, un descompte que apliquen amb comptagotes, dit "familiar", per a quan
!. '

es viatja en grupo Sobre aixo ens podria informar amb tota precisió en Vidal, que
per cert em deu carta. Hi podrien parlar?

Davant la feina que diuen que m'esperak, creixen més le~ meves ganes de
I

treballar. Tenint-la i si Déu ens dóna salut, em sento amE prou animat per a recomen-
, I ,

~ar amb l'emp~nta necessaria per a,situar-me i:complir els compromisos contrets.
Somiant (cosa que no ~os:a res) penso que si tingués temps d'escriure una novel-la
sobre la vida dels ca talans a rvr8xic'.potser encertaria eL,"Sant Jordi" i podria pa-
g~r de cop els deutes. El tema ofereix mGltes possibilitats per a una obra premiable,

, f + ....

'si e.l tlnovel-lista" es posés a l'al"aria d'aqu~steE perspectives. Aquí no cree poder
escriure res, pero tinc '"laseJapació ~cl~rganitzar la meva vida a Barcelona de

!

manera que pugui dibuixar per viure, i escr~ure per a justificar la vida.
Es curiós constatar que mentre jo -i moltíssims d'altres!- no hem pogut

'" ... + .' ~

" f er- l'America", h.;i,.haqui, .com j en 91uselles, han "í'et l'Europa". No és pas ell sol:, '

el Sr. Marinel-lo em parla d'un amic s~u dibuixant (en Riera) que viu magníficament
\

del seu treball, a~b possessióde cotxe i tot. 1 com que conec altres exemples, tot
t .. .... '"'

contribueix a animar-me. Es clar,.que m'hauré d'prientar sobre gustos del mercat i.,
n.O'lT...e.,s.~espe.cjaJjt.at8.4_l.!.ha..v...ex.passat.....tinra,ny:.' r.e..b..aU,a¡¡ ne.r LUUll.-S ..ola c.aaa i f.ent,
quasí.,.el mateix tipus de t:reba].l,té els seus inconvenien ts, que espero vencer amb
fe i voluntat •

La tramita~ió 6e passaports,la recuperació de documents indispensables es-
campats per diversos motius1 és una llauna. Per exe~ple, l'acta de naixement del Rai-
mon, va, anar, a para! a la secretaria de la Universitat i ara hérn empre,s fatigases ges-
tions per a recollir-la~ ~a~que es necessita pe~ al seu passapprt. Ens falta, també,,
la fe .de bap.tí.sme de la Gl€>J'ia,pero a~x.Q ser~ mé s facil, -penso ••

Jo hauré de treballar normalment fin~ el dia abans de sortir de Mexic, cosa
que exigeix uns esfor~os no~ables de coordinació. Com que el temps s'escola tan de

• u.

pressa, temo que qU,erliqu~ls::ompenjat i, penaarit-chi. i donan t-h,~ vol tes, no tinc pas
ocasió d'avorrir-me'o

No ~é si pod!é entlur-me'n l'amplia~ora gran, ,per les raonE que els he expli-
.cat abans.·Pero ti~c molt ben equipada .lapetita i és la que em cal per les maquines

En f,i, pares i Joan e~~~'lTIats:ar-a va xx :,de,debo i, si,Dé u. ens ajuda, ens po-
il-lusions, ni com tro-drem abracar- avia t. Em semb1a mentida! No vsé on posar ,t,antes

bar la manera de centrar vme i dominar els ne,rY,is.Pero ho he
tots nosaltres i saludin ben afectuosament els.amics

de fer. Rebin l'amor de

d' aqUib<~ _~------


