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'M~xic D.F~, 30 de juliol del 1962

Estimats par~s i Joan: l~s cartes, gracies a Déu, segueixen amp una total

no~~alitat; jo t~mbé acostumo rebre les séves els divendres. '

.' Segur-ament que, a hores d ' ara,' ja, es 'deuen haver vist amb els

Messeguer, tot i que la maLal t i.a de la. se~~a filia pot haver alterat el seu

~ progra~a,i,'so~retot, ~l seu humon. Nasaltres no n'hem sabu~ res més, ni

els s e.us familiars .•d ' .acL no en paben res; .no cal dir ecm des.i.'tgem amb tota

l'anima, que l'entrevista amb el metge de'Barcelona els hag~ tranquil-lit-
zato

. - -.: ',' Tlnc poqüe s 0tcap nove ta t per a donar-s-Los , Seguim b é , fent la vi-

da més o menys normal i aquest "rnés .0 rneny s " es degut,. únicament, ams nervis

d ' es tar abocats .a un esde;veniment tan gr-an com el R,ue esperem.

El senyor Gonz á.Le z, Por+o VfJ,.', e~sc.tiure una- carta al senyor Ruiz Pon-

se t í, que Lxan t c-s.e que els rumors· que ha.víem fet c ó.r-r-e r' deL seu pr opó s í,t de

::, dismlnuir .Le a ac tLvi-t a t s de la casa- de M~xic per a passar-les a Barcelona el

• per j~dicaven enormeme:p.t.'.s' obLí.dav a de dir qur· e,l principal creador deLa

!'rum¡p,rs" és e11' mateix. Sembla que. per __9- cbrttrarrestar-los, va fer publicar

recentment grans anunc.Ls ata premsa ,mexicana,. e sbo can t un pla ambiciós de

,nQNeS edicions de llib-res t é-cn í.c.s, Per ó ; per altra ba,nda,'ha nomenat al se-

nyor Odó!1 de Buen pe r a d.irigir la ae.ccLó de Llí.br-e s te~cn~cs a Bar-ceLona ,

amb l§l.qual· Cosa confirma eL que elt rnatei.x .flavja di t aban s : pensa traslladar

a Catalunya una pa r t de les edi?i~ns,.De totrsv mane.rea , ja estic conve ncut
.que amb elJ o sense eLl, .rio ern f aLta r á .feí.na i tot aixo. no són més que comen-

taris. El aenyor- González Po r to con tLnúa a Barcelona i, s egorrs notícies re-

cen t s , no to.rnél.ra a, M~:x:icfinpel pr-ope r-j se t.embr-e,

Espero amb. Lmpacd.é nc La- la seva conve r aa amb l' Angel Messeguer, per-

que li con,fi;t'mj. a veste" 'pá:re, el ,sey.o.fEErim'ent., ,Si perqualsevol cosa es des-

,J ,dia (que~no ro cree) l'ha'l;lr~em f'e t.a bon.a, Ern sembLa; dones, convenient buscar

i fi1).s i tot, forc;:ar aquesta entreyist~,_ ja que el· temps transcprre i jo vaig

, creman t Les meves riaus , Cada di.a, .que pass@. ew.'_seria mé s difícil fer marxa en-

rera,.no tan soIs moralme~t (que seria cataptrofic) sinó fins ittót moralment.

Els'únics dubtes que.tinc~ só~ en esme~t a l'e$t~tf d'esperit que pugui crear-

los la, maLaLt aa de .la eev e fil;,La i és pe r-j a í.xó que ara, les notícies realment

importan ts m'han d' arribar de Bar ceLona , dy, vos t é s , -Vull, dír importan ts en

esment al nostre viatge.

~Em satis fa que en Graus em conservi prou afecte per a comptar-me
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com a futur col-laborador seu. Jo també li tinc molta estima. Era -i su-

poso que segueix éssent-ho- un xicot bondadós i lleial.

De qu~n tamany són les transparencies a color que utilitzen per als

seus treballs, per exemple el del cat~leg de la f~br~ca de Betanzos? Als

EE. UU. u tí.Lí, t zen. mol t els -t amany s -petLt s , fins i tot- els clixés de 35 mm,

pero e Ls gravadors de Mexic encara no n'han t.r e t ~'e'ntr=e}:lat i fan servir

Camb,resul ta t-s mé s avLat, pobres) 'el tamany de 4 x 5 -poLzade a , El meu equip

f aLl ar á,a. e'n -aque s't pun t," si -Les condicibns -f'os s í.n- i-güals a Barcelona, puix

q:ue"-"tinc com a mides di.'sponible's ,els 35 mm, 6 x 6' cm i,·4 1/2 x 6 cm. Amb

aix,o', aquí,' n'he tingut .de sobres, Ja que" he' treballat molt poc amb trans-

-. -- --- par éricLe s a .coLoz- per a é s se-r -repr-oduí.de s 'a -tamanys' -grans.

No he escrit a n'en Cluselles i penso, segons em deie voste, que

ho,' hauria de, f'er ;' Era el me-u:millor amí.c , pero des:pres de vint-i-tres anys

,d'~o c'omunLc.ar=-nos ,es difícil troba:r la forma dé reprendre el di.á Leg , M~

M'ha estranyat, .dur-an t vt ot a'que s.t ,te-mps,....que el s eu- nom no hagi figurat en

.- cap de Le.sv nos ttr-e s 'pub'l i.cac Lons.,' entre el gru:p deLs -qui. prometien i ja dó-

'nen. De -30ve-,~'se' ,li~ ,co~c~e-a.'i:enmol te-s poas i.b-i.Lá tats i;.,tothom h1., tenia fe.

'Es que. s' ha conve'r-t í.t' en' un simple comer-cLarct ' -de 'la deco'rac í.ó? No ho dic

rto' :p.e~jGyat~u, sir.1ó~uñ:añfica' sor r ee- a potser planyen t-me' n , La causa

,c de nó ha'v-~-r"':'l~i€'sGr'i~t é,s lá mateixa -que em-fa- ,inhi,bir ara de tantes coses que

, '-C)_" haurd.a dé ~fer:rjlo" sigui 'un -cer t' despla9arnent-, una vida que em sernbLa provisio-

- nal a '-Mexid, eLsvmeua ne rv í.s de. sé-inp.ré,. Per afer-me sentir encara una mica

més es t r any-, :t~:nim-'a -ca aa el's' ~€l}b's na-nos de, L' Ang'eL Messeguer,' que canvien el

ne-st r e r'i'tme' habitual de 'v:Lda~--afegint-hi 'nous c ap t enLment s ,

" J ,: '-'EJ.s 'tr~mi ts, el pape r e í.g-, fan per dr-e 'mé s temps del que hauria cre-

gu t maL Ar·i:iLest~m e-ncaD_-lats'pe,r·que 1,' ac t a=de naí.xerne n-t del Raimon és a la

,J::)' Becretar'ia.-de la Uhiversitat~ on L'hav Lem inscrit' per a seguir estudis,

abans de la decsls'ió"flnal de 'retorno Per~ a recóbrar L'-ac ta ,« s'han de fer

una- coll~ de paS's'os' en- unvor-gan Lsme q-D:equeda' a més de vint qu í.Lóme t r es

d "on '¡¡'·ivim'nos.á Ltr~é:s',i~a;fron tar ía :i:ncreibÍ'e ine fiGie-BC-ia de qúalsevol fun-

,"-'r c í.oriar a mexí.c á , :Per al tra1banda" ;ja hauríemJ de" comenc ar a reservar passat-

gé,~ p'erré.ant·. ,a~b .La proximiita;,t deJ.. mes d" oc tubr-e ; , sur t- un va i.xe LL' el dia la

i .ú,Í:J.;;,al.tre,-el d-i'a=-31. Péro,'no 'puc f'e r re-s fins a saber L' es t a t d'~nim de

j-~,l'Ange-¡L., qu,€'!~ dell6ln'-del -que 'e-l't'3, hagi di~t el--doctor Barra-querer '

yJ,':r"'En fi,::. :par'es: així es tan les c'Ose;S., Conf Lem en Dé u i fem tot el

que .po.dern pe'r,- a :preÍoarar' les co.aes., -Rebin uria.. abr ac ád« de tot s nosal tres

: '"i v.Gs'tels,- -pares'~:lj'Joan, t.ot lJamór del 'seu..
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