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iRí.ng i iRing I " monsieur le Calders ? , aquí liiménez; e f t eLef'ono , per
escrit, per salud.ar-t$ ~ xerrar una mica.
Encara ,no he rebut "L'ombra de l'atzavara", que envia la dona del Jor-
di Muria. Es V8U que vingue neda~ i ara s'eixuga, covertes al sol, a

.... --" \,. /"les costes de Veracruz. ~er tant no puc dir res. ~ero Sl comeritar•
.L'impacte, que diae.n els publicistes, es per estar ~atisfet. Amb un de la

,junta de l'Orfeo, tranquil, reposat, comentava la reaccio de certs
cata1ans, que críticaven el llibre, perque si veien, i la imatge no ,

' I

els plau, i esperava un comentari comprensiu. Amb sorpressa, s'exalta
\i, fen constar que tampoc l'havia llegit, digue que, encara que tot

el que dius es cert, no tenia que lliíxiKóK dir-s~, perque t1exic els
lhavia acolli t quand cap pa.ís els volia - tirats cotauna burilla, digue- _

i els havien deixat f~r el que volguessin, i aixo, era d'agraír, etc.
~o estava amb la boca una mica mes oberta del que acostumo. 1 amb
1 'ajut dels nano s,que m'estiraven del' br-ac, no parlarem gaire mes.

o i Romes que lluitaren per defensar les llibertats, una d'elles
la llibertat d'expressio, ara la negaven i '•••. i a un artista i

Era tan tríst, que per i111imarme,vaig comencar a enfadar-m~. 1 dintre
meu¡digu~ cosses groixudes, i despres, cansat,entengue que aixi son
molta gent i millor es acceptar-ho •
.son dolorosses'aquestes posicions, pero per favor, no en facis cap caso
.lJeix-aque et diguin" Huy señores nuestros" i guanya tots els premís
literaris que es presentin.

'\Ara et parlare del Sant Sopar.El -Jordí, em va f'er , dintre del pis, unes
fotos acolors,que quedaren fosques. 1 decid{ fer-nl~ d'altres a pIe
sol, com si fos ínstant'a.nea.El terrat era massa pl~ amb gab í es de ren-
tar i estendre la roba, ga.lLtne s; nano s mig despullats i testos amb
flors, í amb una gran "sagaci t a t " desccbr í que tot aix'o no ho tr09aría, ~a pIe carrero 1 un diumenge a les 10i mitja del mati, baixa tota la
familia fins la cantonada de Saltillo, tra;ess~ el carrer i voltat
d'algunes 11 gates " qu'es miraven el "cuadro santo" i de "reull a
nosaltres, vaig ferIes fotos que t'envio.

l"ero no t'explicaria aíx6, que no te importancia, sino fos per
l'acudít d'uD:It deIs tlapoa;-tols",el petit. Fent d'home d'accio, decidí



que jo baixaria el quadre, L" Alicia el trípode amb la U~g\t~ lt0l! mfi~drcelonav'-"Jt'b"Uoteca ir umanrtats

gran el tamborete El petit, qu'estava jugant amb un escut i espassa de
.tirincipeValiente, portava perijada del coll una trompeta) feta d 'una
banya de toro o vaca,que no he apr~s mai a diferebciar-ho, quiAlicia
port~ de Suissa. 1 empregwlt~ ¿ i jo que faig ? - Toca la trompeta,li di-
gue tot distret. Al cap d'una estona vaig llencar el cr.it de ¡ vámonos¡
i tots en fila india, per ordre d'estatura, tal coro cal, emprenguerem

"-la marxa. 1 aleshores el nano comenca a tocar la trompeta amb tota la seva
\for~a. L'Alicia, morta de risa i astorada, li cridava que calles i ell

bufava m¿s fort, Aix{ varem caminar tota 1éscala i tot el carrer i sol s
va callar fins arrivar a lloc. j

ITampoc la fotó meya es bona, pero es veuen mes certs colors. De
eLar i fose es millor._l"a.Lt ra, Es contrallum i aix~ serveix la idea de fer
a Crist llumin6s. ~el vellet de l'esquerraJem serv{ Juan Antonio, la
nena de la dreta, i 'Alejandro ..Cr íst , es G,reco, Alicia ~ imabiuacio.
3an Joah) es el petit i Alicia.El que seg~ix)que menja la poma, jo. Com
va sortir amb cara de cfnic, el varem fer, S@l Tom~s. ~RiáitXRX De l'altre

, 'canto, el que va de vermell, entre la nena i Judas, es el meu germa Car-
les. :P~eljudas, t'ot.s es negarem. a fer-me de modelo Vareig tenir que

, . . 1"agafar el mirallet i procurar que no fos massa parescut a m~; Tambe el
. ~NÉX:t queesta sota del peí.x, de blau, soc una mica. El reste, es Alicia,
amb barbes. i sense, ros o moreno, escoltant o parlant, etc., tractan de
mostrar diferentes kimes amb l'ajut d 'una sola persona. lJer túnicas,
una meva camisa blanca, cotdada devatrp darrera, segons necesitats, ~

I

servía per estudiar els plees i moviments.
" <,Iü bodego no era pr-obLema , I~,ingusap el que varen menjar¡ aí xl que

era tot igual. 801s tenien que ser cosses n hono rab l.es", es a dir, sen-
zilles, humilds, del poble. El peixel volía possar perqu~ es "honorable",,perque es simbolie de'Ls pescado rs , primers cr í.st í ans, i per sobre de tot
perque m'agrada de color.'Volia possar unes arengades fumades, tan riques
de colors, pero de la m~ del nano petit, que sempre e$tá a punt per a sor-
tir de casaa, vareig buscar per moltes tendes i r~s. L'altre setmana
l'Alicia ero porté. uns peixos, i tal corovenien els vaig pintar.

La terrissa la he comprada espresament, per la forma i color i
una venedora em va cobrar tant, que li vareig dir qu'era una estafada
. \ " .

1 com a represalia possaria i~x 1 olla al costat de Judas. Aquestes
hores encara no se. si em va entendre i al final no vareiES pintar l'olla.
El bolillo, es coroa segell de Mexic. ~l cel esta fet d'una barreja de
-nuvo Ls de Suecia i de sobre el castell de Nontjuich, d'un quadro que



tí.nc, pin tat desde la me v.: casa de Barcelona. Bl paP§ic:ft~~~tA~t§\Wftl~d~-~~elona
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sembli una mica d'alla.
Les condicions de l'encarrec eran, les mides i que tenien de menjar sobre
coixins, no taula. Despr~s de certs intentsrvareig parar la taula i
recolzats als coixins. El resultat es que li agrad¿ molt •

.Sento que no sigui tant reixit com tú, amb seguretat, desitjaries
que el aconseguis, pero, es tot, per ara.

. \ AJllu. \ ,El 5 de ~'ebrer, vindran a mirar-lóJCIW, i 'Andujar, el Gimenez Botey
i algti.altre. 1 despr és que SRix s'e·lemportin, perque corre perÍ;l"L
de que els n~lOS el furadin amb espasses i pilotes •

.l:UBar taa, poeta, s,"ha fet una casa, entre Ameeameca i 1,:lopoPark.
Fa temps que no el ·Veig.

• i.D' aquí no t'explico res. ]::;1 nou President continua tan poc maco
com sempr e, pero ara que ja es el "mero", ja no li fan broma. A ca.ígu t
neu a les montanyes del vol tan t i els "t.ropí.ca.ls'i varen anar com nens
al sortir de l'esco}a. Accidents, ~reu Roja, etc. El reste tot igual~
inclos els acostumats crims diaris. De fora tambe res. Desde que van
donar el retiro '8.1Kruschew, els rus sos s 'han t onna.t"sonsos';~l Jhonson
no li inventan frasses ha st'ó r í que scnt tampoc es deixa assasí.nar, El Castro
deu est~ afonie, perqu¿ no s'el sent. Els del Congo varen prometre
menjar~se~ uns quants americans ~gXgX per esmorFar, pero es veu que
eIs han avorrl t'i s 'nan tornat vegetaríans.· ~ls monjos budistes ja
no tenen mistos. Com pots veure, res de nou. que duri

1 ara vaig a dormir.
Saludos de tots par a tots. l·una forta abrapada d'en

\.Fer favor, primer corretgeixes la carta i déspres la pots llegir.


