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Estimats p~res i Joan: no hi ha cap motiu que els. hag~ de preocupa~! Sempre em
falla- i a~xo que em sembLa que só_c escriptor- la manera exacta d 'explicar els
meus sentiments. El que passa ~s que estic nerviós per tot el gue voldria fer
i'acdelerar per a re~~i~zar ben de pressa el nostre_ proposit i com que les' co-
ses fan el seu curs al mar~e de la meya impaciencia,'em neguitejo ~, de vegades,
les cart~s du~n reflectir aques~ esta~ d'esperit. En el sentit'dels nervis, és
una mala temporada, ja que hauria'de fer molts pássos i gestions sense abando-
nar la feina que he de fer, indispensablemen~, per viure.

_" El que em diurn de les torres a prop de Barcelona ens il-lusio-
na moltíssim. 'Trobemel lloguer anual baratíssim, comparant-lo amb els que pa-

\

guem'a Mexicj nosaltres, d'un pis relativament petit, paguem noucents pesos al, ..

mes_t que tonvert~ts en p~ssetes són 4.5~O! Seria una solució ~deal per a tenir
ca~a i paramentwde seguida. Aixo i les perspectives de feina imme.iata dissipen
tots els dubtes: si tinguéssim ~les, ja seríem,aquí •••

Es curiós que, ara que penso anar7me'n, Mexic, se'm fa més pe-
sato Potser sóc inju§t e~pressant-me'així ~'un país que ens va acollir i que m'ha
permes viure dignament i bé'durant tants anys. Péro és així. Es veu que no tinc
capacitat d~ad¡¡tptació"americana" i el continent ih'avorreix de dalt a baix i
en canvi Europa m'atreu cada vegada més.

Torn?nt_a les torres dels afo~es' ., s~ ens h~ sentiem bé, podria
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é sser fins i tot una solució .per llaeg termini, j a que supo so cue n :ni, eu ver
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de grans que em permeterien lLoc per treballar-hi: estudi i laboratori fotografic.
Es facil aconseguir telefon a Barcelona? A Mexic és molt difícil i ha estat gaire-

ro
~ bé impossible durant-molt temps. PeT a tenir-ne a casa, he hagut d'esparar vuit
~ anys i paga~mil doscents pesos (~is miili'pessetes) i consider~r, encara, que heH

~ tingut sort, ja que hi ha'~on~s de la ciutai qu~Oobtenen servei a cap preu.
~ Si Déu ens ajud~ a reunir-nos, ~~ sembla que tornaré a néixer.
p

~Almenyst em rejoveniré.i no'm'ins~ira cap temen9a la lluita de l~adaptació ni 1'0-i ~,brir-me camd-, ' A Míhic s 'ha' de .tr-eba Ll.az-mol t (els pocs que treballem) i fer-ho tam-
w bé a Barcelona~em semblara una benedicció.-ro
~~ J Pels nen~ crec que sera iglialment una nova vida. Aquí (sobre-ro ..;:&- I _

~ tot al Raimon) el tinc excessivament lligat, no eldeixo anar d'excursió ni a gai-
El , ' ,
~ res mlocs sol, perque el país ,esta pIe de trencacolls. Totijom'em té per exagerat
w- ,

W i potser sóc injust o,egoísta; penso que a-ga±xlIIJ1I;¡¡a:Catalunya, deixaré els nensro a>
rl Ji llen llibertat'" i~hi guanyaran 'molt. .Eri -fi: aornao i pr-ej eet.omés ~uemaii estica>rl
~ ~ també (com he dit abans) més rterviós que m~i. I'ai~~ -tract~nt-se de mi, que ho es-
~ o 1"~~' tic sempre- els ha ~!aj~dar al~er-se c¡rr~G d~algun ~xa~rupte'meu, que sempre aca-
+> W~"6 b o Lamen t.an t vde i to to c o r ,

+>rl'
a> a>~~

. gl8[m;¡{ax~R:!1Sl8[No ~sé sF es pedria fer',aigiulacosa des de Barcelo-
na pera accele~aFel~ fFamits de p~Fmis~ Ni sé:sis~ria-bo,'o cbntrap~oduent •••

W W
~"6 Cal esperar i el fer-ho;és~sov,int unmar,tiri. Per~ l'espera, tractant-se n'una co-
I+>
H sa tan bona, ens ha d'ajudar a tote.'ro ro
~ H Cursaré aque~ta carta:al_~entre, per no entretenir-la i com-
a> a> t
~p:,


