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Barcelona, 24 d'Agost del 1958

Sr. Peee Calders
M e x i e D. F.

Estimat amic: '
Amb poca diferencia vaig rebre la teya carta del 22 juliol i la de la

Distribuidpra Selecta del 21 juliol. Una diea mes tard, vaJ.g rebre una altra
carta del meu apoderat Lic.• Genaro Núüez Escalante.· A tota us he contestat suara
doncs he ~olgut assegurar-me bé de les passibilitats que hi havien per tal
de poder percebre el deute de Distribuidora Selecta mitjan9ant trame.es de lli-
bres. Dissortadament per mi he de repetir-te el que et deia en les meves ante-
riors. El Sr. Piña de la Selecta de Barcelona (Cruzet) va cloure la meya persis-
tent recerca. Ero digué : No perdi el teropsl Naturalment va donar una s~rie de
motius impossibles de rebatre per part meya. El més poderós és el de que l'únic
llibre eiditat a Méxic que aquí p0t interessar és el que arriba de contraband ja
que són títols que a Espanya no permeten editar. Fora d'aixó em va anar donant
dades i ensenyant-me exemplars comparant preus, qualitats, presentaci6, etz. etz.
i vaig quedartapat com havia quedat amb els altres. 1 es que Pere, a Méxio arri-
ben molts llibres editats aquí i tu els deua veure. Pera si vegéssis el conjunt
d'Edicions que hi han per aquí i la compet~ncia de titola et quedariea meravellat.
El Diamante Luna a mi em sembla bastant bé, pero si el pases al costat de moltea
de les edicions que hi han per aquí hi veuries una gran difer~ncia.

La Distribuidora, oficialmen~ mm diu que jo el~igUi el titol que inte-
resai per tal de e0nsiderar~lo. No se que volen dir amb aixó/pero suposo que
deu éssser per a enviar-me'l o per editar-lo. No veig altre camí. 1 essent aixi
crec que el millar seria que la inversió que haurien de fer me 1'énviéssin a mi
directament i prablema resolt. La oferta que em fan aparentment és molt boniaa i
no hi ha dubte que revela molt boua voluntat de complaure'm. Bero demostra un
total desconeixement del mercat espanyal. De fet l'unic llibre que s'importa
és l'Argenti i és de fafnogaire temps. Pero és que la forya editorial argentina
és molt pujant (ho fan mOlt bé) i fins dins del.mercat espanyol fa impacte. Es
el que potser passar~ el dia que la for9a editorial de Méxie sigui més potent.
El preu del llibre argentí també surt molt bé.

Se~int-t'ho molt he tingut de contestar a la Distribuidora que aixó sol,
podria interessar-me amb resultats a la llarga/en el cas de que ero fós possible
posar-me d'aeort amb algú. Pero que mentrestant necessito diners, necessito que
m'enviin el que puguin. En fi auposo que ja veur~s la carta.

A la teya carta em dius que després de fer tats els intents perque es
resolgués el meu assumpte, has quedat al marge del mateix. En primer 1100 he de
fer-te constar el meu agraiment profond per tat el que has fet i se que sempre
que pqguis una pinzellada d'humanitat per ~rt teya sempre hi será/dones et
canee bé. A més, interpreto que potser ara podré actuar amb més llibertat de mo-
viments al reclamar el que és meu llegitimament meu i que em fa falta, molta falta
dones no hi haurJ el perill de que involuntariament lesioni la delicadesa de
l'amie que ets tu(si bé a Ls altres ta-mbé els considero i aprecio, perb) l'amic
éts tu. .
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Em diua a lateva carta que de negocis en parli amb ells i aixi
ho faré. Es una llAstima que hagi d'esser aixi peró aixi será. Perdona, dones
que a aquesta carta en-cara te n'hagi parlat. Per6 he volgut donar-te una expli-
cació ja que for~s tu qui primer m én va parlar.

-Dius: "Tant debó que al marge deIs interessos materials que ens pu-
guin afectar a tu i ~i t'interessi continuar la nostra cerrespond~ncia". Pere,
pots estarben segur que m'interessa continuar la nostra correspond~ncia. Potser
més que mai. Quan escric per interessos materials és que no tinc més remei. Pero
em sap molt greu.

La nostra correspond~ncia, seguirá, doncs per part meya, i el q~e si
et pu c aven9ar és que será irregular. Ta,nt aviat t'escriuré sovint com mé~ -espa-
iat. Pera per favor/que no será per falta de ganes ni per res més sino per la
meva al~rgia al fet mater:iialde "fer" les lletres. Si tingués una Secretaria
encara que fés lletja a qui pugués dictar i ella "f~s" les lletres, t'asseguro
que no soIs seria un escriptor diari de cartes, sinó que potser faria algun lli-
b:e ~ tot. Pero a tu procuraré no tenir-te gaire semps sense cartes/ sigui com
sJ.guJ..

Referent al teu pare, p~l que dius ja sé a qu~ atendr~m i procuraré
no parlar-li gaire de ne gccd.s si eLl, no m' én preg.unta.

La meva vida continua enmig de la tragédia. Diu que els amics son
per les ocasions i que el confiar-li les'nostres tribulacions es un descanso
Perdona que en faci ús ni que sigui per a trobar aquest de~eans. Els meus mals-
decap són fonamentalment dos: La manca de recursos i la salut de la dona. La
manca dereeQn:eao~m porta problemes coro el de deurefíi ~rimestr.e de l'escola. delEL.
nens i no saber quan el odré pagar i per tant no els puc matric'lar per l'any
o cura que ve. El ~ com fer-ho per adquirir les med~cines que a la dona
li fan falta, el no poder acabar de comprar ela minims de coses per les habita-
cions, etz. etz. i sobretot, jo que mai no he degut res/el pensar cada nit quan
em fico al llit que dec aquell xec que tu saps i q.ue no se com fer-ho. 1 tot aix6
procurant dissimular que la cosa no trascendeixi ja que llavers tot s'esbomba-
ria i com que no puc anar Rambl~ amunt i Rambla avall explíeant a tothom la veri-
tat de la meva honr-adeaa sempre hi hauria qui empe.rjudicaria dins del seu con-
cept e , etz. et z ,

La Lola , amb aquest trangol de les lletres de la Selecta ha tingut
una eommoci6 d'esperit tant for"ta que el sistema nervios se n'ha resaentit for-
tament. Se lí ha reproduit el que vapassar l'any 53 a Méxic ¿recordes? pero
"c0rregido y aumentado" Fina el punt que la vaig enviar amb el meu cunyat uns
díes a Calafell i ella que mai no ha volgut de:i.xarels fills va accedír doncs
no es veia amb cor de continuar. Ja ha tornat í lí va aaar bé. Pero no va ésser
més que un parenteai. L'angoixa i la depresió la dominen i en general ha perdut
la fe amb la gent després del que ha passat i estem passant. L'han vist varis
metges entre ella un de nervis molt bo pero molt caro En fi, la nostra armonia
la,nostra fe absoluta de l'un amb l'altre i la confianca amb Déu ens fan esperar
que no, triguá gaire a arreglar-se lo de les lletres i que puguem anar redreyant
la nostra vida en espera de que la fabrica de plomes i boligrafs es posi en marxa
d'aqui un .any•••• Els nanos bé, ben sana i i~nocents de tot, encara que els dos
grans, en Rafel i Jospe M.a no saben el qu~ pero veuen quelcom estrany que no
saben el que éso Ho intuieixen i jo per l'exgeriencia de la meva infantesa s~
que aix6 no és gaire be , Per favor digues a la Rosa. M.a Teresa. Mar e , etz , que
no li tinguin en compte.el que no els escrigui. Les recorda i estima com sempre
pero te molta feina i molta desgana de tato Potser unes lletres d'elles 1 'en-
coratjarien. Espera amb delit veure la Quimeta Peypocque per ara no ha dohat
senyals de vida. Es natural dones deu estar molt atrafegada. Ja vindrá.
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Es diumenge, i com de obstum t'es~ric sota el llimoner. Es un 'llimoner
d'antologia eom diries tu. A sota, jo mat~ o vaig construir una taula i ara a
l'istiu hi mengem. Elsnanos eorreL Le~ barallen o juguen per aqui, aliens natural
ment a ls preocupaCion, s dels seus ~res. Sols saben que la mare no es troQa gaire
bé pero no hi donen massa importáne a.

Fora de casa, tothom ap enta tenir molts artos ja que tothom va d'es-
tiueig i tothom tira de veta. Cree ue gasten el que te aen i el que no tenen. Es
alló que jo mai no entene. Les platges plenes, eom els einemes, taatres, especta-
eles al' aire lliure, restaurants i cada dia més cobres 'p~_l~ c~'u'e &15 dies de
festa les entrades de Barcelona per carretera ja semblen Mexie. Un cotxe darrera
l'altre i aixó que ,les fabriques no donen l'abast. No se eom s'ho fan ••• dones si
bé falten treballadors i empleats, ols els volen solters,oamb pes fills i amb
menls de quaranta anys ja que si no ~s així les lleis soeials obliguen les empre-
ses a donar una serie de ventatgeS materials que son dificils de donar. Aixó pro-
dueix que un home en la seva plenit t coa jo, pels efectes sociala sóe mirat eom
masaa gran.

En quant al Régim, et deOa que la idea de tothom era de que durant
aquest any hi hauria un eanvi. Done sembla que no per ara. I t'adverteixo que
si bé ningú hi esta d'acort tampoc 'ngú te cap inter~s en fer canvis. La massa
ja rii s'en preocupa. Tothom procura iure el millor que pot i anar tirante Ja
saps que aixó t'ho he anat repetint urant anys com una cantinel.la i que els fets
em donen la raó.

En quant a nosaltres, malgrat les dificultats que tenim per viure i que
_ a Méxic no en teniem, sabem distingitr perfectament i trobem que el 110c natural
_on_hem croarels fills i viure -é-s-~qJli-. C-onsideeem Que 1oC! N;.p:l oul.t~ .. d -re

material en aquest aspecte son a se~~ ordre i que de la nostra situació no en tene
la culpa ~ ~paisos -1 que si bé tr~bem llogic i natural estar aquí, no oblidem \
Méxic no sols pels amics, no, sino Me:&!iccom a Méxic, ja que no ~a en va que hi
passarem~ns anya. Recordem Méxic i proeurem parlar'de les coses bones que te i
quan alguna vegada hem 'anat al cinema i hem vist una pelieula mexi cana j htí,hem dia-
frutat encara que sola rós per senti~ parlar mexicá que ena fa molta gracia. Na
tinguie cap dubte de que tenim i man~enimar,rels d'afecte profond a Méxic a m~s
dles amics i que si Dé de ca.p manera Jena decidiriem per a viure-hi permanentment
ens agradaria molt poder-ai pasear ula temporada ni que fos reaativament llarga.

Bé Pere, molts recorts per la Rosa, M.a Teresa, , Ana, Zina, Peypoch
i tota els amics que vuigui~ seguir éssent'rro aixi co~ ts na pela nanos,etz
i una forta abra9ada del teu sincer amia ,//

(
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P. S. Kqui fa temps que no y-e Qap p~licula a~eriGana. Hi havia un conflicte que
ara s~ah arreglat i cree que av1at n'arriBaran. Mentrea, ena hem empatxat
de pe Ld.cs'Le s italianes (la majoria aolentes i algunes molt bone s ) i moltes
franceses, fluixes en general (fora d"alguna exeepció), alguna d'angleaa
i bastantes alemanyes (dolentea).
Al no fer cap comentari a la meva carta del dia 5 de juny conaidero que
~~., ....l'f I":nm ~ satisfactories lea meves explicacions.

¡Nos vemos! lcomo le va manito?


