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El re9um de la Llufsa és ben eloqttent i ben po«a cosa podría afegir en l'as
pec-rteinformatiu. pero comque tinc ganes d'escriure-us, veritabledesig de
comunicació"assajaré ambdetalls complementaris a,la sava informació. De
momentus diré que ahir vam anaz- a dinar a casa els Pi-SuTl..yert, ele immipentl
consogres, a fi i efeote·d'arrodonir els detalls del casament de la Gracia
i el Bet. Ca.lj,a :passar pe r la formali tat de saber quines ooses, aego ns la
tradició, cal que pagui el pare de la'núvia i el del nuvi~ La rea1itat és
que comque no tinc ni cinc, jo estava dlsposat a pagar-ho tot~ Pero l'es-
mentada tradició és benigna per part de la núvia i sembla qUé ,la nostra ~
no ée massa.próhibiti~a. Die prohibitiva enll!oc d'ina~se'quible':pe~qu"e,q.o-
nades les cmrcumstanc1es, qualsevol part que ens toq~ és inasso11ble. Es
clar que, com sigui, ena en sortirem. perqu~ hi'ha una mena de fat prótect
que, de cop, ena resol les coses si'bé és cert que aempre d1una manera pro-
visional. Quan més escanyaiis estem,' so¡ arribar un, gringo cliant 'del Maria
Isabel i ens deixa unsquants pesos ,a canvi d'aquesta mena de pintura abjec
ta que fabrico en s'erie' i que t com a muca ommpensació{ pl,au als tinyosos -
nordamericans. Más lJl'estimo no ana1itzar-ho massa, pero sento ben trist re-
duir-me a una especie de GVtó A. Mantu,ade la, pintura. Doncs,. qom ded a ,
no desconfio que, un dí.a o dó's abane' de la 'boda,no m'encarreguin set o vui t '
cerrtea pinturas i que, amb 1~,antícip, fem festa major.. I que, americani t-
ze.ts oom estem, potser m' arri bdn, ele din~s per a llogar un jaqué i tot,
par tal de contrubuir al 11ú.fment de la croniqa de Rosari0 Sansores.(E:L a-
pá de la novia, com<;>bembdn) •.. ' . ' , , . '. '. . ,-

L'arqul.teq1je 5rt1z Monaste'r1o -Jove,' trempat, Lnquí.e t-. ha a.!t:xeeart noves
construccions a la cerveseria Moc'tezuma,d'Orizaba. Va demanar--me que 11
pintés vint-i-dos quadres p~r a decor~'el nou menj~dor deIs óbrers; Havien
d'ésser paisatges de.l,s vóltants.d'Orizaba., Va.ig fe'F-li veuz-e l'error (e1s

_'obrers dev1en estar cansats de l.s paisatges que veuen cada d-ta, 'reals) 'p'ero
110 el vaig poder convencer. 1 la Gracia i j~ vamanar-nos cap a l'estat de
Veracruz i vaig fer,tretze aquarel.les del natural, co~ en la bona'}poca, i
vaig adquirir fo tO.grafi es. i targes fins a completar el total de vint ...i-~
dOBt com en la mala ~po(}a. Vampassar-hi cinc dies i vam arri'bar fins a Oa-
temaco, la llacuna que hi'haa~ centenar de qutl~metres al sud de Veracruz.
Se tns va es:~botzarun :pistó del co txe -v~ q,esfer-se co~ xocó La+a- i el .varo.,
deixar a Apizaco. Ja 91""ade tornada. i varo. arribar a 'Mexi'cen auto~ñlnibus.
Dest;rrést 'un mechrrlo catala fol] comun llum"va anaz- a 'A1'>izaco,va 'treure el
que quedava del motor del Go:vdinii s' ho va enduz- a 'M~xic. :I:e3prés',Q!UBmja
va estar arranjat, va tornar-ñi a.mbla Mireia~ Va reilistal.lar el motor'i
vaig recuperar el co txe , Ja he venut dues deles t:retze agua:.rel.¡es'. Metn
queden. onze. No us n' intereasa alguna'? Pot.ser far1en bonic al men1Jiladorde
Sant C~gat. Aviseu-me..amb temps.. ..'

.Aixo deIs Barbachano que la Llufsa'us explica, ja us imagineu COmva an~
van indemnitzar tothom -els mésbandarres van endur-se 'n .un mfnim de cin-
quan+a mil pesos- 'J?~rb com que jo no tenia. planta ,'s'indica1, el i7lorgé,B~r..,.
bachano va, tustar-me l' esquena -amb mol,t di afec=ffe, aixo sí, para-ula-, va
dir-,me cua~~ tres o quatre vegadas ique ja me i n podía anar-, Mai' en la me-
va vida no havia necessitat una planta comaleshores. V ésser el ".dia 5 de
daaembr-e, Imaginel,l com~a ~.nar '.la res~a deL .mesi' el consegttent cira-,.nad ;... '
Leno, Segons, eLs meue c·alcy.ls, .erodevl.a Tele Revista al yol tant de ví.rrt- "':"
dos mtl pesos, benefjci El; mltges de les cinquanta sis pel.l!cules aue vaig
fer durant e 993. Per coro.que, o:f'i'(>ia~ments· havf.a, operat -amb J)~rd:ua, ja
est yero. en pau , P~rdU:ao .no, el .s s' haví en compr-at cotxe nou -veri tables i '
escandaloso~ hai~as~i,fet ~llores 'ostensibles 1 UTa cases ms, J rge
Barbachano ha.via ~J?i t el restaurant· de San Angel Inn, que, segons' eonf'es
s1ó del mateix amo".venia ?5 .•QOO.pesos diari:s'~ Ara,' és cLar , en a meva 0Qrt
. dició de at múltiple escaldat,' vaig en compte en errrprendre n0":lsn,egocis",
, pomser sí gue amb l' 1\ rcadi .f.6ra ¡Ji:ferent:., pero quals~vol, s' ar-r-í aca t
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