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Esti'mats pares i Joan: va aLeg rar=me que el senyor Sans conservi bon
record de mi. Jo, dels' dos germans, en conservo un d'immillorable, per
la seva bondat i gentilesa. Per cert, que no sé si el que e's va morir era
el gran (Xavier) o el petit (Joan); no recordo gens a les dues noies que
avui a'juden el seu pare en EÜ negoci. Devien ser mol t peti t e's, o potser en-
cara no havien nascut. Pel que ~a a novetats en embalatges, aquí segueixen
dó c'í.Lme nt els pa seoa de I.sEE. UU., avanc ats en aí.xó com en tants aspectes
Lndus tr-La'Ls; penso que les ma teixes noveta ts deuen ar-r'Lba.ra Barcelona, ja
que segons la 'idea que' en teni.m, la influenc-ia ame rí.caria éB' forta en el nos-,
tre país. Per' als productes alimentaris, predomina l'ús del celof~n, XRK
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els' papers me t á lí.cs o parafina ts i 'Lee Lmpr-e ss'Lon s'damunt d 'aquests ma terials
en colors atr-actí.u's, A Mexic s I han' mu Ltiplica t les fabriques de conserves
i d 'aliments concentrats, 'de manera que proliferen els embalatges de tota
mena. Ignoro la importancia que té a Cafalunya aqmest aspecte de la indús-, ,

tria, i si ha canv í.at 11 antiga aver sí.ó de la no str'a gent pels menjars de
"llauna".
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No 'm'han dit res' més de l'ambvaixada. Em prometeren avisar-me per
carta així que hi hagures quelcom de nou; no obstant, no passa pas el temps,
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ja que m'explicaren que normalment els tilmits tarden uns quatre m~sos. 1 com
que ignore-m el que pugui haver fet en Luján (les influencies escurcen nota-
blement els terminis), no podem esperar altra cosa que el que ens han dit.
Per la resta, no' podem preparar quasi res més: la venda del pis s'ha d'efec-
tuar quan es casi en Marc Au~eli (d'ací uns quatre o cinc mesos) i, per al-
tra banda, l'Angel Mes~eguer emprendra aquest mes el seu viatge anual (Xile
i Europa) i estara tres mesos fora. La seva esposa no anira a Xile -el fut-
bo~ no li -interessa-, l es trobaran a Barcelona quan s'acabi el campionat.
En la 's eva abaé ncí.a, nosaltres en s quedarem eLs seus do's fills petits, ja
que els avis (el Peypoch i la seva dona)~ també KRXá seran a Europa. Per
tant, la compra' de passatges, xxxrl el préstec generó s que m t of er-L l'Ange.l,
no es podra formalitzar fins- al seu' retorn, i aleshores penso ~ue ja sabrem
el que han decidit les autoritats espanyoles'sobre el nostre caso

Per a la UTEHA, mlhe dedicat principalment durant tots aquests anys
a la il-lustració de llibres t~cnics (medicina, matematiques, enginy'eria, ar-



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats
quitectura,etc.), posant al servei de l'empresa una pe tita organització
eficient de la qual han estat molt contents. Ara, no sé quines possibili-
tats té aquest ram a Barcelona (fora de les que m'hi ofereix el mateix Gon-
zález Porto) •.Ignoro si hLha alt:-es,editorials amb una capacitat de tre-
ball que justifiquii els m~todes de fotografia i dibuix que he posat en marxa
per a una producció intensa: de promig, lliuro uns dos-cents-cinquanta di-
buixos m~nsuals. De publicitat, en tinc l'experi~ncia del temps que vaig tre-
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baIlar a ~Publicistas Mexicanos"; per~ aqui, la publicitat, es centra princi-
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palment en els anuncis de premsa i veig que la d'Espanya denota una certa po-
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bresa; hi ha també a M~xic malta gent qu~ es guanya bé la vida preparant pu-
blicitat pera_la rldio i la televisió, i jQ ~aig fer durant una temporada,
tranapar-é ncí.ae per al "Canal 4" de la te~evis.ió mexicana. Pel-licules curtes
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amb trucs d 'arri.maci.ó ~RXXXXXE:KE:Ri: -jo les sé fer perfectament-, ;tenen aqui
..... .... '( (' .

.un camp mol t extens per al' anunci .•Puc fer prospec tes ("folletos") complerts:
. '\ (

dibuix,~fotografia i XRMXRRi:Ñi redacció de textos, triple aspecte que aqui és
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rarissim i qu~ no sé si abunda a Barcelona. Vulilidir, la persona que pugui
e

fer eficientmant tot el treball. A M~xic, en les bones ~poques, es gasten
mil-lions de pesos en ~ublicitat i .~ls anunciants són generosos en les par ti-
~es de despese?_._~enso que a Catalunya tot aixo és més moderat i que els
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plans són del tot diferents. En aquest aspecte és on v~ig més desorientat i
on crec que em .ca'Ldr-á més un, esf orc d 'adaptació. Pel que m' ha dit el ma teix
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González Porto, els preus deIs dibuixos són molt més baixos a Barcelona que
a M~xic (.el que val cinquanta pesos aqui, val dinquanta pessetes a Barcelona),
encara que les comparacions de preusno vulguin dir res si no es té en compte
el nivell de la vida i els costos en general.

,Vaig rebre una carta del pare Basili de Rubi, dient-me "si encara
pot comptar amb el .treballencarregat per a CRITERION". Pero com que aquest

•home. cursa la correspondencia per correu ordinari, la carta porta data de
e

prop de dos. mesas endarre~a, i no sé el temps que encara tinc. Provaré de fer
l'article ••• Si, en efecte, m'he tornat a animar a escriure, potser perque
reprenc,una tranquil-litat d'esperit que m'és indispensable. A part de que

. (

tinc f~ina per a viure com,estem acostumats~ el fet de la visita que els va,
~ !er l'agent de policia em dóna optimi~me. Si h~ hagués hagut impediments fo-

n~m~ntals en l!aspepte .éocial que ens pr~ocupa, j~ no haurien fet altra mena
•~'ind~gacions~ 1 van anar moltrlpids: la sol-licitud porta data del 7 de
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mar9 i a fin~ls del mateix mes, la policia ,de Barcelona, ja havia rebut ordres
e

d'obri~ la investigació. Em sembla un bon simptoma.
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Bé: ffiare,pare i Joan estimats, una fortissima abrat;adal,
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