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Estimats: a punt de cloure el sobre, m'arriba la seva carta del'dia 19. Ben-
vingudal

A mi també em sembla molt elevat el cost del viatge, pero és el més
económ.í.c cque ·lÍi-ha , En els qu e v-r-e suLta mé s .barat,~'s'ha de pagar la travessia
d'aquí a·Nova York i de l'Havre a Barcelona. Sumant-ho, resulten for9a més di-
ner-s, l\:er-aItr-a banda, en -eL preu queels vai.g dir, ja ti esta fet un 15 % de

. , ,
desGompie familiar i la reducció de~tarifes per ésser fora de temporada. Es

,
trac ta de la classe "Turista especial",' lá mé:seconomiCa per a 'una família;

,
tots aqH~sts detalls, convé que~els'sapiga l'Angel, p~rque'no arribés a sem-
blar que-, págant ell, ens .done-m luxes. Po t s é r- seria bo confirmar els preus de
pa seatg.es (deu pogue r= ae f:er per teLé ñcn) de l'agencia de la "Cia. Tra;sa'tlan-

, - ,
ti.ca" a Barcelona.: El senyor Marinel-lo va dir";'nosque ,-darreramerrt·,hi havia
hagut augments. Sigui com sigui, jo també confio sortir-me de tot i quedar bé
arrib.tot$.

,
- ,E.stémengrescats pel "projecte" d'arribada a Bilbao, amb el pare i -pot-~



U Bser- el Joan, en Manuel i en Vidal. Del Colomer que em parla ebnU~lsiltAb~bJb~ade~&ona
dar-me'n gens. Qui és? Sospito una patinada de la meva memoria, p~~e<a~u~@it~~l_
gui ésser deIs primers en abra9ar-me, indica un grau d'amistat que no mereix que l'ha-
gi esborrat deIs meus records.

També s6n moltissim més cars del que pensava els vis~ts de passaports.
~omJs l'espan~ol~ ens_costara ~50,-,pesósp~r cap (un total de 1?250 pessetes!) ultra
els cinquanta per barba (1.250 pe ssetes ) del pa saapo rt mex'i.cá , Tot aixo ho vaig pa-

..... - .- 1;\'"

gant jels diners que m'avan9a el xicot que m'ha comprat el despatx; que no quedi con-'t .... e '- - - _

fús: el_~assa:port _és el, ep:e ll_iura _el govern mexí.cá ~ls seus súbdi t s que via tgen i el
visat és el~ que ens donar-a el consulat espa~yol per a l'_entrada a~ pais. Arreglar pa-
pers, obtenci6 d'actes ~ cert~ficats amb les legalitzacions corresponents, fa també
una suma respe ctabLe , Pero ho .vaí.g f'e-nt tot••• En Mar~nel-¡o ens diu que anem bé de

.; ~ -

temps i que no ens hem de-preocupar. En realitat, ens .~a ajudat mqlt.
El pare di~ que em veu, ~ tfavés de les cartes, capficªt i dubt6s. Cap-,

~icat si. Dubtós, no. De fet, el capficament és inevitable, perque vivim un interreg-, v

ne fan táetí,c i s 'han de fer ~na calla, de -PB;ssos_sense abandonar- encara la feina habi-
tual. A més, no deixa d'ésser un pas transcendental en la nostra viqa i jo (ja ho sa-
b.en de sempre) tinc tendencia a p.rend:r::e'mles c:qses~a la valenta, exagerant una mica it



-/

donar "'in vivo".
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tot. La Rosa és més ponderada i els nens no tenen lloc per a res~t~U~'Moms~~ en-
grescament. 1 consti que el meu, d'engrescament, és enorme, la qual cosa contribueix
a augmentar la meya exaltació.

Falta ja poc més d'un mes i migo 1 els dies passen volante La travessia
en vaixell no és motiu d'augment dels meus capficaments. Més aviat penso que, si Déu
vol, poden ésser les primeres vacances que tindré en molts anys, i una experiencia
perque els nens la puguin recordar:

Veig que segueixen la lluita pel pis o casa. Vostes, pares estimats,
també deuen passar el seu trangol, pero els veig animats i coratjosos, cosa que em
plau enormemente

En fi: ara tot. depen de l'Angel. Tant debo que estigui content, amb l'e~
perit elevat i sense preocupació per la seva nena o altres coses. Quan esta optimis-
ta, és molt més assequible i la seva esposa, de totes maneres, ho és sempre i en tot
moment, cordial i simpatica.

Tanco. Repeteixo la forta abra9ada, preparant ja la que ens haurem de


