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Barcelona, 25 marg del 1962

Estimat fill: UniversitatAutonomadeBarcelona
,AbanE; d 'ahir vaig rebre la teva carta del 19. Aq&,''ttac~ ~it'gl

camf ambuna' rapides.a desacostumadL.
no vaig' rebre el ns del touexnedient dI;;;repatriac 6, a,Iadrid,

com ja die en la meya anterior. Pero avui mateix l'he donat a en Luján,
i m'ha promés basqu~jar-se per a recomar-lo a un deIs molta amics que té
á "[lfdrid, i que cr-eguí,que hi pot f'er-.quelcom. L'he advert~.:t que havies
donat -eL seu nom, 'coma una de les persones que poden respondre per tu a
.~~reelona, i m'ha dit que ho-trobava bé, i que l'nonorava que l'haguessis
fet mereixedor d'aitalconfianga. El dilluns ens tornarem a 'veure, por a
parlar de l'aspecte~ dienme legal, del retorn, en allo que fa esment a
la ,teva si tuaci6 matrimonial, que 'haur-a consul.nat a un advocat 'de "la casa"
Quan n "haguem par'Lat , miraré de veure a l 'Estradé -aquesta sotmana no m'ha

,est~t possible- per a veure'si existeix coincid ncia d'opinions.
El "c'as" Juhé m'ha sorpres. ~lUan va arribar a Barcelona va dir-me

que havia fet el viatge a costes de 1 'Estat espanyol, en unes condicions
molt especial, que 1"ob,lj,gaven areemborsar el cost del viatgo, en un
plag ,!ndef'init' -mai!-"si es d~cidia quedar-se per sompremés a Espanya,
pero tot,d'una vegada'si sol.licitava permís per a reintegrar-se a Uoxic.
'Calcula, doncs, el volum de pessetes que li va oostar el cop de oap, i,
el que li co~tara ara repetir la experi~ncia! Jo vaig creure que si E11s'
aires de Barcelona no li havien probat, era per maotiu del seu taranrl
indolen~qlle no pas pérque no siguin sa.nitosos, per a qt:¡.i'els suporta es-
carrassant-se.~~ I'ara, tée •• disposat a arriscar~se altra vagada, i no,
drae pas que sigui comptianfambel euport de 1 '~stat ••••

, Aixo t'ha d'animar i -donar-te plena eonfian9a. Pensa que dones un'
',\pas segur: prosperaras de segud.da.,Si alguna crisi patim, és de falta de
''\gentcapaci tada:, sobr-en llocs ,per la gent que val. ss eLar- que el primer
\ ~oc sera sorprenent o' Barcelona no és la que de.í.xar-ou, i no por' causes
exclussivament pOlítiques,-sin6 per-les que trasbalse~ el mon, que, ehs
afavoréi~en malgTat ele érrors comesos i-les actituds tancades, que pau-
latinament van obrint-se de cara a les cónveni~ncies del momenti a les

I exigencias ex+er-í.or-a,
- " Em costa explica:r.-me L" engr~~cament del 9r. Ruiz J.Jonseti. He tin-
gut o..casi6de relacionaY'-ID~e,aqmi, a Bqrcelona, i a Nadrid, ambciutadans
'cubans que 11811fugi t de 1 '''infierno' castrista" -com diuen, salvant 01 que
han,pogut-iestab;Lint-se a :".:spanya.'Expliquenvertáderes barrab8¡ssa.des.
1 no cal dir les que expliquen els diaris que ens és permes llegir!

Procura réunir ~1 major nombre possible de treballs de,mostra, 00-
breto't_.dels que hagis,fet combfnan+dibuix i fotografia. rlo tinc ni la
m~s..;rehlOtaidea de coms6n, pe::co pei'"poca cosa de nou que aportin als que
se soLenf,er aquí., ensajudaranl a obrir camí,de pressa!

'M'he fetu,na llista deIs materials que uses habi tualment, i ja
m'informaré de s:t es' troben a Barcelona • .I!.,in sembla que si.

Aoabb. Aquest matí vaig a Bella~erra, perque'm'han dit que un pi,
abatut pel vent, ha trencat algunes teules, i he de veure quina importan-
cia revesteixel destret~

1J,naabragada ben·forta per a ,tot's, deIs vostres
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