
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

DO LO'8 E 5 n. I 3 _O. 3 O 2 _ 3 O 3 Y 3 O 4. mEXI[O_ O. F.

Estimat pare: l~ escric ,per a a:mfniar-li algunes de les coses que li
J;i:;/"') '-deia en la qar~a " perque em sembl~ que alguna conrleptes no van

quedar prou ~lars.
, ,Ens sembla be que en,Janes figuri com a s~ci de l'empresa me-

xd.cana,,Entenem que ell aportar~ -Ll Lor-e s , per a formar aqui els "st.o cks"
que con~ingui. ,La informaci~ següent li ~ono per Yost~, perqu~ no en

r "-faci tlS fins que eo cregui convenient: funcio~a a Mexic un organisme
de,lgov~rn anomenat "Almacenes Nacionales de l)ep~sito", precisament per-
'a efectuar operacions en casos semblants 'com els que obliguen a pagar,
.~ls Ll.Lnr-e s als 'sa s.me sos com a maxim d ltaver-los r-ebut, A:questa or-
ganització, rep fes ,mercaderies en dip~sit, garantitza degudament a la
persona que les remet, i van ll,iuralltles partides que necessita el qui

i :
kHS aa de r-eur-e, que la va. pagan t a mesura que la realitza. Els matei-

xas "Almacenes N'acionales de Dep~si to", faciliten emplea ts ("visas")
els sou ~els quals paga l¡empresa que utilitza els seus serveis (en a-
quest cas serlem nosaltres)j l'empresa que ela solicita, els té de

, " , "planta en el seu local, i aiesDores, Almacenes Nacionales de !J.exico,
constitueix la botiga o ,magatzem de la casa -simb~licament, per dir-

ho aixi- en local oficial, de manera que les par td.des de g~nere poden
amaganaemarc se en casa pr~pia i anal' disposant d'elles sota el, con-,

trol del "visa". No sé si des d'aquí es veur~ prou cIar, el que li ex-, , ,
plico, pero son coses d'America que, en aques~ sentit de donar raci-
litats J.ilHEa per als negocis, .és un continent realment no t.anj e ,
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Tantdeo~ que en Janés es deuidÍs del tot oen aviat, perqu~ ara seria
un mozaent, tan propici que- em sa nr-La gr-eu no, poder-lo aprofitar.

Parlant d'un aItre assumpte: be escrit una nova carta
a n' en TriadÚ i tampoc no ni 1 ea contesta t. No sé pas que li den pas-
sar , Fotser fl.acanviat d¡adre~a: Ero sabr-La gr-eu que es da.st.ancf.é s

f ,de 1 t amista t epistolar que _'bavJ.emcomenca t , pÉH' mo t'Lu s que nome s po-
~ . ,drienesser imaginaris. Diguim alguna cosa d'ell, si es que la sap.

Acabo de r-ebr-ela seva carta del 15, ahHJ r-eaImen t mol t
bones riot:1ci~s.Tantdeb'O que ar~ioin a realitzar_se tots e1s prujectes

, , ,que m1annnciai Em f'aria molta i1-1usio que voste emprengues l'edito-
- ,

rial en catala; ~e fora, podria comptar amb totes 'les col-laboracions
que li interessin.

,
Nosaltres passarem aquestes festes a Cuernavaca. La casa

de 'l¡Arcaui té un jard{ immensi els nens no se'n mouen. Es la única m~
. . ( ~ne r-a, amh la colla de nano s que ni ilaa la famllia (entre la losa i eLs

germans en reunim deu,f) que els grans poguem celebrar' alf;?unacosa sen-
....se que ho interrompin els petits.

Pares i Joan: repeteixo, i amb mi 'la Rosa i tots nosal.
tres, el desi~ que passeu un bon Nadal * unes' restes ben agradables.

Una abr-acaaa'Den forta del vostre

M~Xic D.F. 23 de desembre del 1951


