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Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Mexic D.F., 31 "d'agost del 1962
.

Estimats pares i .Jó an :"arnb pocs 'dies de diferencia, he' rebut dues cartes, qua-
si seguides. Gran alegria!

Hañ pogut veure a l'Angel Messeguer? Ami no m'ha'contestat la car-
ta en'la qual li ;lantejava la"qüestió!del~ diners. Només ens h~ escrit dues o

, . .
tres vegad~s la Qulméta, postal~ de breu 60ntingut referint-se exclusiivament a
les seves impressions d'excursiQnista.

Mentrestant, nosaltres séguim empenyent els afers, almenys fin s on
de nosaltres'depen. Já'falta un ~es i pocs dies per a la,data solemne de la sor-
tida i, d'una manera o altra, l'Angel haura de fer front al seucompromís. Nin-
~6 no l'obiigav~ aLfer-me'lloferiment, per~ un co~ fet i sabent que jo em veia

~, -. -f..

obligat a emprendre de segulda'la liquidació dels meus assumptes a Mexic, lSobli-
_ r .. .,

gació sorgia ben ¿~piíbita~ L~~Rosa ~~gueix creien~ a cegues en la bona fe de
'l'A:ngel. Jo tamb é , 'Encara que li sabés greu 'lIhaver-se"n anat de 'la llengua" (i., ,

aixo pot resultar'una vil ~uposició)~ ~ra no ~eig la manera que ~s desfaci de
la'paraula tan ~elterad~ment donada. M'inclino a creur~ en els trafecs del viat-
ge i en la tossuderia'a realitzar-lo sense deixar-:se impressionar per la mort de
l'avia'ni 'la'm~iaíti~ de'i'oncle; si no assistiren als funerals de l'avia, és de
creur'e que no passiJ un~ i'n;ia exc eaeí.va per 'ia no"str~ sí.tuac Ló , Potser, a ho-
res do, ara, ja·s 'han entrevist~;~'amb el par:e i tot el que dic és en va. Esperem,
donc s •••

'f Qui és el Colomer que "vol ésser dels primers a abrac;:ar-me"?No re-
, "

cor-do cap ami¿ci, aque st "c ogriom a Barceiona; i1' úni.cCo Lome r amic que he tingut va
mo'rir fa pocs a"nys a Mexic, a una "edat "avarraada, Pero pon ésser que la memoria
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em faci tralció i aleshores em quedaria molt parat.
Totho~" qui en~ coneix a mi i al Joan, esta d'acord en que ens assem-
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• ~lem extraordinar{~ment; Algun~ afegei~en qu~ no pas físicament, pero de manera

de 'parlar i'-de'gestos,' els fa creure, quan el teneJn a ell al davant, que em
'veuen a ni'í., t "'

Eih pare 'em""pregunta si havia comunicat el meu retorn a n'en 'I'r Ladú ,

'Sí, vaik fer-ho, i em contesta de seguída que m'esperava amb emoció i que pro-
, - -". ...

, curaria a-judar-me ~n tot el que pogué s','Vaig escri.ur-e, t amb é , a' dom Jordi M.Pi-
nell, a n'en Tasis, a~Né~~or ~uj~n i a algun altre amic. Ultra en ¡¡~i~i'només
m'han contestat per -ara én Triad6 i en Claud:L Esteva Fábregat, un bon amic que
va marxar fa uns quants anys, per a prendre possessió del carrec de professor
d'Antropologia Social a la Universitat de Madrid.
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Vam rebre una carta de la Dolors, l'esposa d'en VidY.lJ.\ve~!lWl!~~celona
Biblioteca d'Humanitatsgran alegria pel nostre retorne Es una carta molt simpatica. En Rafael no

ha estat tan diligent i em deu resposta, encara, a la que vaig enviar-li
demanant-li algun consell que em pógués ajudar en els trafecs del viatge.
En realitat, ja no c~len, perque tot fa via.

si no podi~ localitzar l'Angel a Barcelona per ha~er canviat d'hotel,
pare, jo li dirigeixo la correspondencia a casa de la senyora Angela Barne-
da, Passeig de Sant Joan 89,,3er. la.; crec que.és una parenta d'ell o d'ella
i l'han de veut'e per farera perque tates les cartes se li dirigeixen allí.
Crec que ha de saber on pare.

Els Peypoch arriben dema, dia 31 d'agost; ja seran aquí, per tant, quan
t '

r~bi~ aquestes ratlles i ~a ht haurem p~~lat~ P~r.cert qu~. (es veu que
aquestes últimes setman~s han d'ésse.r una carrera de sorpres~s) el Ramon, el
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fill del Peypoch, va es~imbar-se amb el cotxe de l'Angel Messegu~r; per un
t'

miracle no es va fer r~s (res important, vull dir, perque esta ple de blaus~,
pero el cotxe qued~ totalment desfet. Eraun,últim model, 1962, amb valor de
30..000 pesos. El Hamon, q~e e¡ dia 11 de setembre,havia de sortir cap a Eu-
ropa, no sap ara que fara, puix,que el cotxe no estava a?s:gurat i ell hau-
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ra de pagar-lo. No sé ben bé ccm , De moment els recomano, pares, que si es
1

veuen amb l'Angel Messeguer i la seva esposa, no els diguin res d'aixo, ja
que el 'Ramoñ així ha vol; sem D,a que el. aeu pr-ó pó.s í,t és .que, -quan tornin,
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tro~in un cotxe igual, del m~teix model i color, per a substituir el desfet.
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pomés els faltaria aque~ta noticia! Després de la malaltia de la nena
'.

i de la mort de la seva aVia, aixo ajudaria a aigualir la seva il-lusió tu-
rística: 1 a ~osal~res ens ,convé tenir-loa tranquils i amb l'esperit reposat.

Anem seg~int a~b ~n interes apassionatles noticies de la recerca de la
casa pe~ a,llo~jar-nos i de la solució d'emer~encia que ens tenen. Ha saben
els Peypoch?

Aquesta petmana o a primers de la proxima quedara arreglada la naciona-,.
li tzació de Ja Rosa i, dos dies després ens ~lliur.ar.anels passaports. Ja te-
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nim tots els papers i certificat d~ naixement, de matrimoni i d'estudis dels
.> ,

<'nens, fes de baptisme, etc. Així que pugui, miraré de fer~los legalitzar per
la represen tació diploma tica. d 'Espanya a Mihic.

Ja ens havien dit que .eL "Covadonga" és un bon vaixell. Ens ·han dit, a
mé s , qU,e com que, si Déu vol, .;faremel via tge f'ora de la temporada turistica,

e
hi haura pocs. passatgers i.el serv~i és millar.

/ . ,
Bé , estimats: una f'ort a, abr-acada dels "Calders" de Mexic!


