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Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Mexic D.F. 13 de mar9 del 1962

Estimats pares: avui he anat a les oficines de la representació
del govern espanyol a M~xic. El número del meu expedient és el
.. .I9I, de ? de mar9 del 1962, cursat ál "Ministerio de Asun-
tos Exteriores. Sección consular", de Madrid. Els tramits, nor-
malment, tarden tres mesos, pero poden al largar-se molt més per
qüestions burocratiques; m'han dit que una gestió a Madrid els
pot escur9ar extrao~din~riament.

He parlat llargament amb undels diplomjtics, el senyor
Maroña, exposant-li detalladament qui sóc, quina és la meva si-
tuació, ensenyant-li els llibres publicats i els traduits. M'ha

,rebut amb una gran amabilitat i m'ha explicat que, per qüestions
pol{tiques, no tinc res a témer. Per~la cosa del divorci i nou
casament li sembla ~és complicada i diu que s'hauria de consultar
a ~n advocat espanyol el7et de si, en posar els peus en territo-
ri peninsular, no em convertiria en reu del delicte de bigamia.
Coma mex tcd Ces t i c nacionalitzat des de l'any 1942, fa vint anys)
no tindria cap inconvenient en aquest sentit, pero s! els que com-
portaria l'ésser estranger: perm{s limitat a sis mesos, renovable
pero sempreamb la facultat de les autoritats espanyoles d'obli-
gar-me ·a abandonar el pa i s *f:iMtX!2X -finit el t erme= amb quaranta
vuit hores de temps. El mateix senyor Maroña m'ha confessat que no
est~prou assabentat de la llei per a donar-me un consell vdlid,
insistint en la necessitat de consultar a un advocat espanyol.
Tot aixo m'ha representat una galleda d'aigua freda, pero és mi-
llor preveure-ho tot i, si es pot, seguir el consell: potser ,
l'Estradé Rodoreda ens faria aquest nou favor ••• Com a ciutg8.d~~'
la cosa 'es redurria al tramit simple de treure el passaport, fer-
me'l visar per la representació espanyola i presentar-me a Barce-
lona, amb un perm{s de sis mesos als finals dels quals ja es veu-
ria qu~ passava. Aix~, és clar, no em sembla la millor solució •
També puc venir sense esperar cap permís i, en territori de sobi-
rania espanyola, tindria cinc dies de temps per a presentar-me a
la policia on, si no hi havia pendent cap denúncia contra mi,
se'm ~mM~!2 consideraria acollit a les darreres amnisties.
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L'avantatge de la ciutadania mexicana, poffl:i . ec:s41 . atpt@~
als nens (si podien conservar-la) en vistes al servei militar i
altres coses. No sé si ~ls seria, en canvi, una dificultat per
als estudis i la resid~ncia permanente

El senyor Maroña se m'ha ofert per tot el que d'ell depen-
gués, pero creu millor esperar el permís de Madrid i, si pot
ésser, accelerar-lo amb una gesti6 directa. No sé si el pare té
amics prou amics a la capital per a demanar-los un"favor d'aques-
ta mena. O bé si des de Barcelona es pot fer alguna cosa. Néstor
buján se'm va oferir (per avals, recomanacions i coses semblants)
i jo; de lXlID~lXllKL moment, he fet ús del seu nom entre el de dues
persones solvents residents a Barcelona que puguin donar referencie
del sol-licitant. Qui ~ap si seria convenient una altra entrevista
del pare amb en Luján!

Bé: aca~o perqu~ deixo espai per a la Rosa. Una abra9ada
ben forta del seu

~

(El retrat ad jun t és de la cre-
dencial escolar del Raimon)
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