
·,

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Mexic D.F. 28 de maig del 1962

Estimats pares i.Joan:. vaig rebre oportunament la 6arta llarga del
pare, en la qual em fa una mica de llum sobre el darrer entrebanc.
Insisteixo -ins1.stim- una vegada més que no els volem de cap manera
abocar a més penes.«N~HMNmÑBNHBMMMBmM

Segueixo esperant la notificaci6 d~~la repr~sentaci6
consular espanyola.',Hi ha coses desconcertants: un conegut de lluny,
meme'br-ede la coLónd.a- catalana';-v e declarar que haví.aestat membre~ , .

del comite central del partit comunista, que seguia éssent militant
de l'organitzaci6 i que havia ocúpat carrecs de significació durant
la guerra. :Van-resoldre-li'favorablement la sól-licitud en quinze
dies i penso ~ue ja ha empres,él-viatge.

Ja han vist els Peypoch? Segons notícies, ja s6n a
Barcelona.,Abans d'ahir, vam ésser a l'aeriport-a acomiadar l'Angel
Messegu~r, que se n'há anat a·Xilé a veure el campionat mundial de
futbol, que actualmentacapara l'atenci6 de Mexic i crec que de quami
tot el món. L'Artgel retQrnara'pels yolts del 6 de juny, per a reco-
111r la seva es~osa i emprend{e el viatge a Catalunya.

~Les not~cies'd'Esp~nya publicades'pels diaris mexicans,
se&ueixen éssent confusses~ parlen d'una divisió marcada entre l'Es-
gJ:esia i e1 Govern i avu í, Lnser-eí.xen Le-s declaracions del cabdill atri-
~u1nt l'agitació a áacerdots separatistes bascos. Prego perque no passi
.res que e.ls pugui ocasionar negu.i1fsni trastorns; ja tothom vol pau i
tranq:uil-litat •••

Nosaltres, gracies a Déu, seguim tots bé. Ahir vam ser to-
ta la família a sopar a casa del Tísner, que complí .cinquanta anys. Ho
vam passar molt bé i el Tísner ens explica les impressions d'haver arri-
bat a aquesta "avan9·ada" eda t que, si tot va bé, m t e.ncaLcar-á a mi el pro-
xim setembre. Fer mig segle, deu ésser emocionant i tenir un fill d'aques-
ta edat (co"m digué.fa poc el pare) ja deu impressionar. El Tísner, per
ara, no pensa amb el viatge a Catalunya, ja que s'ha embrancat en un ne-
goci de pel-lícules de dibuixos animats per a publicitat que l'absorbeix
totalmente

La Gloria segueix éssent la primera de classe, amb unes
qualificacions trimestrals plenes de notes al marge: "Tres bon ex:e:xR
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eleve", "Ban travail", "Félicitations", "Quadre d'honneur", etc.
A més, segueix estudiant el violi ~mb molt profit i té la tra9a
de lligar aquesta capacitat pels estudis amb unes ganes de jugar
mol~pr~pi~s- de la seva edat~ Ara Fassen les vacances de maig i
amb i eLs seus amiguets del barri es diverteixen tot el dia; els
seus aompanys de jocs són uns nens nOTdamericans veins nostres.

El Raimon no cedeix genE en la seva vocació. Ara es-
,t~ llegint, ailibun apassionament com si:es tractés d'una novel-la

de Juli Ve rne, el llibre "Hombres contra la muerte", de Paul de
~Kruif~ obra dedicada' als metges i bactéri~legs- ca9adors de microbis.
&i g'Thi diverteix ~'un~ maner~~incre!ble. '

-, El_ pis de J:aMontserrat él Bellaterra ens ha deixat som-
niosos .-"Vostes diuen,l;,.pis••• Pe r-ó ":ño~es trac ta d 'ana torre? Ho pre-
gunto perque parleR de jardí, éspai més propi d'una casa sola.

_Celebro~que en Bofarullestigui de retorn a Barcelona
'_i que les'coses li vagin bé.'EI tinc tant lligat als meus records!

Ja saben que el v~ig coneixar al taller dlen Cer~y, ~uan jo iniciava el
- -meu apreneRtátge comca dibuixant i ell ja era un caFicaturista cone-

gu t , 'Es deIs amics que, si Déú vol" tornaré a abracar amb emo cí.ó ,

D'en Boadellar n'han,sabut alguna cos~ més? Segueix vol-
tant pel món? Es l'amic més estimat~de la meVa joventut i sempre tinc

w la impressió 4ue no há acabat d~organitzar'la s~va vida, per massa in-
'clinat a una bohemia que, ens eIs temps actuals, ja no fA gaire sentit.

,He de posar punt, perque el 'noi-m'espera per anar al cen-
tre a comprar el ma té.rial_:pera '.::laae tmansr i "cursar "aque stes ra tlles.

Una abra9ada amb l'amor de tots nosaLtres!-
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