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E~stimats pares i Joan: acabo 'de r-ebr'e la seva 'car ta del dia 30 d 'agosto
Ahir, üia 1, vaig rebre una carta de la Quimeta noti~icant-me la tramesa
d'tin xeó ~er 10.000 pé~os, donatit-me el n~mero del document i instruccions
neceaaár í.es per a' f'er=rie ú s , Su poao CJue devLe'n parlar que l'import del
viatge é~ de 14.~88 pesos i, potser, l'Angel ja er~ ~igué com ens facili-
taria la resta de la suma. A mi la Quimeta, en la: seva c'arta , no em diu
res ••'.Na turalment que "1'importan t, ara , é's'comptar amb els diners que
ni' env'í.en, "per a ferefectiva la reservació la qual, de totes maneres, han
seguá t respectant. Jo eapero que l'Angel i lLa Qui:meta estaran" de retorn a

'M~X:ic abans de la' nost ra .sor-t.Lda, per a poder-loes abr acar i acomiadar-nos.
Em plau moltíssim que ei Joan estigués present a l'entrevista, ja que
m t honora sempre, davant' deLs amics, amb la se~a intel""lig~hcia, la seva

, ,.
correcció i, sobretot, amb una comprensió que demostra la seva altíssima

,
qual:itat lrumana'•.Semprectemano a Dé u que' la resta deLs- me u s fills pugui
igualarse-li en aquestes vírtuts fonam~ntals.

El divendres passat fórem a rebre els Peypoch, a l'aerodrom, des-
d 'oh 'un grup d'am i.c'sels acompanyár em a caaa seva, per"a parlar. Na tural-

,
me'nt, el grup d 'amics impedí que pogué's eí.mparlar extensament de les coses

,
que ens interessaven, perqu~ la conversa es generalitza;'~ero fonamental-
m~nt captarem la hona~lmpressió que el nostre país havia fet a n'en Peypoch
(que va. retornar incremblement rejovenit, ~mésgras, i saludable). Recalca-
ren la 'Lmpr-essí.ó que novem faltara la f'ei.n a i que Ca t aLunya esta en un moll:tent
'de recupe r-ací.ó econórn i.ca propici a la nc'st.r a re~ciaptaciÓ'.'La Quimeta ens ex-
pli~a la soiudió d'eme~g~ncia qué tenie~ prevista ~er al cas de no trobar
1 "alLo t j ameh t que cerquen' i ens sembla, és cLar ,"mol t bona ,"Sobretot, em
plaú la bona disposició que,aixo sup0sa ~er part de la tia Antonia, a la
quaY estem agraits d~ tot coro

IJa pet irta col-Iectivitat que hem' format a M~xic s'esta desinte-
grarrt:"errtre els amics que 'coincidírem al' aeriport per a esperar els Pey-
poch, la majoria prepara el retorn per a l'any que ve. Aixo ens anima més
encara, tot i que ja no nBcessitem altres estímuls que l'alegria d'abra<;:ar-
los a vostes, pares i Joan, i de retrobar la patria, els demésparents i els
amics.

Ara espero amb interes la carta que em promet el pare ressenyant-



U-B
me l'entrevista amb l'Angel.

H~m tardat molt, potser massa, a prendre la decisió del retorno En
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realitat no ens ha estat possible abans. Pero ens aconhorta comprovar, per
... ~ . t· ~ ....

altra banda, que ho farem (si Déu vol) en un moment oportú. Mexic entra en
,un momen t-de crisi que pr eocupa a tothom; mol ts r;egocis fan fallida i hi ha

" ,

grans tmP.r_e,se~s,que, es veue n abocades a la des,feta. L'Urs1J,lmateix esta molt
l' - t -

p~e,oc~upat ,aque,stsdí.es.perqué e,l seu negoci ha d 'afron tar tota mena d'entre-
t .. -- ,

bancp per a subsistir i afirma, ja resoltament, que si trobava la manera de

"

vendre la par t .que hi té, es traal.Ladarí.a Lmme di.atame nt a Catalunya. Vaig
_.- -. - t _... '- r - l ... _. -

parlar, també 'llargament amb en Er anc eec (tota-la f ami.Ltia li diu "Paco"), el
t....· - t "- .....

germa_gran d~ l'Angel.,Ell anira a Barc~lona a principis d'any, amb la idea
-'- .... -_....... , '

de pre~arar les condic~ons per a establir-hi ,un negoci i, finalment, repatriar-
....... '- r -.... f

se. No m'expiico com-no ho ha, fet abans, perqu~ té fama de mtl-lionari. Pot
ésser per ¡a situació que ¡i crea l'estar casat amb una mexicana; ell no ho

, ,
di~ ,mai, p~ero,m' ir~agino.que, no deu ser tan ,facil, pe,r a un mexi c á , prendre
l,a,~R~K~±~ decissió de deixar p~ís ifamília i emprendre nova yida en altres

, .
, ~erres. En el fons -i a~xo ho deduim per simple observació- pensem que el seu~.. ....

matrimoni, com el noranta cinc per ceñt deIs r~a~itzats ~quíentre gent nos-
tra i del país- no ?-B:, e,stat afortynat.

No parlin a 1 Angel deJ. que els he eh t de l' rsul i el seu negoci,
perque potser
ja .tí.ndr á amb

.... .... ~
a Mexic. r

es preoc~paria innecessariament. L'Ange¡ és soci, de l'Ursul i
e

aque st da:rreir'els canv-is d 'imp,ress;ionsperti.nents quan retorni
, < '

,Jo, a'\.mes1.:\r~aque es va acos~ant,la gran data" em v~aig asserenant.
M'hi ajuda mo~tí,ssim,la,.;:~?sa,que;!l0 ha.ps:::r:d,ut.,la cal,ma ni el seny en cap
moment i afronta les coses amb,molta lucidesa. Pensin que bona part del meu
~esball:~*ament és d~gut a lJalegria ,i de no, saber~me avenir que m'acasto a
la .realització d t un somni que~ he acaronat du.r an t- t.o t s aque s.ts anys. Ja saben
,que lambé e_spot ,plOfar,d 'alegria o bé, sino p.Lorar; -que no he arribat a

~ '- f --

ca~uest ~xtrem, encara!-, almenys, quedar amb tota l'anima,sotraguejada. Els, -
nens segueixen amb un entusiasme desbor.dant i ens atabalen tot el dia amb pre-

r gunteso ~,repreguntes. A mi no. em deixen vi.ur-e comminant-me afer "passosll i
el dia que no ,avancem en aLgun aspecte , m' o~mplen,de re,trets,.

}3é; quedo esper-ant la, car ta.que, em dé u escriure el pare gairebé al-,
hora de la meva, j~ que som a diumeng~. Una abra~ada~en forta per a tots tres
de ~ots n0saltres~
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