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Estiruats pares: adJunto tres transpar~ncies de 35 mm. A l'hora de ter

la tria¡ mine adonat que la gaí.r-e ne tiot.al t ta t t de j s temes s on de ti-
\. . \,

pus mexica, y en els tamanys de 6 x ~ aqUesta tendencia es, encara,
,, ,.

mes marcada. Oigtd 'm si el t.amany de 3S·rmn. no es un inconvenient,l.

fins a quin punt liinteressen eLs temes mexí.cans , ,li'igures re enf.iees
,

amb poca r-oua , tilO n ue trona t per- ara. Seguiré «uscan.t , El d'¿nar ($t~
, ~

ac tua tment, al .canv.í de S,~5,' i cada transparencia d1aquestes val
,

5 3,,30. Df.c aixiJ, nomé s , per- a jus t.Lrí.car- lainversió •
..
'Tinc Lmpr'e s'sí.ona t.s eLs nega td.us deIs d.í.nuf.xo s ve-

.nu t.s a 1 'Anfeó {i d 'al ttes í'ets pns t.er-Lor-merrt j "L encara no eLs ne po-

gut revelar. 'Per aix'o nó compl eLx» la' promesa ele trametre tIs, :per~

-es per-o poderc.no rer- en la pr~xima. No em puc es ta'r- de repetir el que

ne di t tantes vegade s ¡ el tenips '-~lmenys pe 1 que es r-erer-e í.x a réxic-

transcor~e amo una pressa increiore; ai¡~ té tot el so de filosofía

" .. . t .,barata, pero es per a nosal~res una realitat V1V1SS1ma.

La losa ha t.Lngu t noves converses am» la senyor-a

Estapé. Aquesta senyora insisteix en'donar una visió depriment d~* ~x
. . ~

de la nostra, terra i ele l'estat dl,f~ni~ de la nostra g~nt, i és tan

gr-an el canvf, exper-Lmen ta t (segons ella explica) que no podem eed tar-

la trii,tesa. Es, curi6'~ constatar 'com, a de sgr-a t, de La nrí t jans de comu-

nicauió actuals i' el coneixement entre els pooles,' sigui tan ct.iflcil

formar-~e una f.dea , ni que sigui apr-oxf.mada , de les coses. perqu~, en



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats
cobtrast amb les versions entristidores, ens en arriben d'altres que ens
perme t.en seguir alí.merrtant llesperan~a. Els senyor-s Lda l, veins no st.r-es,

. .... .~ .. . '" '(els representants a Mexic ~e ta "Cia;Trasatlantica") ens presenten ~
, ,

.sempr-e un panorama mes eLar- i a.gr-auaeLe , Qui deu nenf.r-rao?
eig que segueix sense parlar-illedel seu possible viatge, a

, , . "desgrat que la senyora Estape dlU que voste, pare, nthi va parlar com
dluna cosa segur~. Es cert? .Ens aOl1ariiaquesta alegria, pare?

. "-, Darrerament, he reout una nova serie de "Destino", i l'be
llegida i r-eI.Legf.da amo gusto veig que en .,.¡ü. de segarra ja nd, col-la-

. 'oor-a amo una seceao rLxa , <?osa que no en s ha deixa t de sor-pr-ondr-euna
mica. He vist, amo alegr-La, que llEudald ser-r-a, 1 escultor amic meu , ha
g~anyat un prer~liimportant en 1', "Exposició Bf.enna.L Hispq.no-.Americana'~

~
L'han seguit veient? ~ ara que parlo de vell~s amistats, no sé si els
ha EBX arribat ~a notic:iJtque el premi detea~re cat~l~ ofert Del" la

. ~ ,
"Col~leciO Catalonia" , ·1 ha guanyat (en col-laboracio amb ,en Ferran de
x~,rica) ,L-lU:f.sde R.ialp, que és el pseudñní.m literari del germ~ dten Mi-
que ; soier-, que venae mol t sovint a casa amb en uoadej La , ,El r-ecor-den'l

Van dir-me, fa temps, que en Miquel ,Soler havia lllortdlitrantla 5uerra,
la qua I cosa va produlr-me mo Ita pena , L "obr-a pr-emí.aua porta el titol
"Ldo Ls de rang" i aví.at , si Déu vol, es r-epr-esen tar-á a, ~rexic,

veig qU& en ~raus segueix col-laDorant amu ~ost~ ~ n'estic
>

contente Es molt Dona persona i li tinc molt afecte. En Mas encara tre-
balla amb vost~? v,

Si t.Lnc temps i no em fal ta Li'e,sma,vull pr-epar-ar-una ex-
. .' \,.pOS1C1.:'Ode,diDuixos i aquarel-les, estimulat per l'exit ontiné:,uten la

"Q,uinze;nacultaral. catalana n i le.s seves cOl1seql:iencies.perqu~, de spr-é s
., ,del s qua tre pr-í.mers s né venut (ja rora ,de 1 expos í.cf.oi per persones que

m'els han demanat) set diouixos més.
• ,.' t'


