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Pares estimats.: avui mateix, poc després d'enviar-los la carta que ja deuen ha-
ver rebut, amb la ma~~ixadata, he parlat amb el senyor González Porto. Ha estat
c0rdialíssim amb mi, ha dit qu~ em tenia molts anys d'afecte i,que, per bé que
els seus plans d'edició a Mexic tendien a limitar-se (esta molt molest amb la si-

t

tuació actual) procuraria se~pre tenir-me en compte a mi. Aleshores, li he dit si
a Barcelona podria donar-me feina i ha respost amb un rotund'''Cómo no!"; li he ex-
plicat l'interes q~e podria tenir per a ell la'meva col-laboració com a dibuixant

i esc~iptor a Barcelona i m'ha escoltat amb molta atenció, encoratjant-me sense re-
serves, ja 'que la aeva actitud habitual arnb els empleats i col-laboradors és més
aviat de duresa i de reserva. Així, dones, he sortit de la conversa animat i con-
tent, amb la' seguretat que em donara "a casa" tota la feina que pugui. Penso ara
si, quan l'hora arribi, seria millor demanar-li un sou'i comprometre'm amb ello
bé seguir com ara, treballant amb llibertat. Les dues coses tenen avantatges i incon
venients; aquí, m'ha interessat sempre més treballar lliure, pero potser a Barcelo-
na em convindria més la seguretat d'un empleu. Per altra banda, la cosa depen d'ell,
és cIar, pero jo puc plantejar-li. Espero el consell de vostes •••

Avui, també, he anat a la representació del govern espanyol, per a



portar unes fotografies que em demanaren. M'han dit que els pe isos arden
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XR: d !un a ssí,smesas ,i que la co sa depé n del papereig i la :m~c\i~iliftªxtiiát~.
S'han ofer~ donar-me, el proxim, divendres dia 9, el número del meu expedient,
perque si podien fer-se gestions a Madrid o'a Barcelona -i de preferencia a

,
M:adrid- els tr ám í,ts poden accelerar-se notablemen t. Ja els dorraré les dades

,
de referencia, per si es pot fer quelcom. A nasal tres ens agradaria més arri-

, ,
bar a l'estiu, perque els nens no estan acostumats al fred i l'hivern de go-
nes'a primeres"els sobtaria molt;a més, els viatges per mar a l'estiu o prima-
vera són més aconsellables.

El senyor González Porto m'ha confirmat els seus proposits de tras-
l~adar una bo~a part de la seva prganització d'America a Barcelona i s'ha des-
fet en elogis de la nostra ciutat i la no s t.r-a. gent, sobretot comparant-les
amb la manera de fer "tropical". En ti, pares: sembla que tot contribueixi a,
facilitar-nos el retorn i estem animats i contents. Si munta a casa nostra la
gran organització que projecta, em sembla que jo puc jugar-hi un bon papero

Una abra~ada ben forta, per a XR: fer més expressiva la que els he
enviat'aque?t matí


