
u
~

\ -'-

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

-,
-;

Mex.ic D.F., 8 de setembr:e del 1962

~stim~té'pares ~ Joan: -el passat dimecrea, dia 5, vaig entrevi~tar-me amb el pa-
re de L'Ang eL i vaigcobrar 'el xe c d'e 1'0.000 pesos. 'La mateixa tarda; vaig lliu-

• rar al Sr. Marinel-lo l'import de' dos passatges. Tot, dones, va seguint el curs
que "desi.tgem •••

'No sé que passara amb la'resta deIs diners dels passatges, pero d'una
'níañe'r-ao:altra me 'n sort í.r-é , 'árnb l'~jút ""<leDéu. Ara, ,tot és il-lusió i tmpacien-
ciaf tata lá casa ja~esta en'r¿nou, puix'que hem comprat'dos baguls i maletes i

-LaTio aa ja va acomo dan t-chí, les coses que t ens hem d'endur. Vivirn un s dies irreals,
com de somili; i les hores e 'escole'ilpo c a poc, de vegades, i d'altres se'n van
cmm una exHa:Pació~

'Veig que la qUestió de l'allotjament és realment difícil. Em preocupa
pensar qúe aixo elsdongui mal s de'cap'i espero que aquests siguin atenuats per
l'anhel "de l'éspera. 'Amb qüe-sti6 de pre-cisi del poder ad quí.sí,tiu de la pe sseta i

"\ ~. .
del qUe ~costa -guanyar--ne,'eñ tenLm 'una ren\.otíssimaidea. Fer tan t, a l'hora d 'ima-
ginar o calcular, anem perd~t;. En Manuel em va enviar una carta (també signava

:.. l -... -'. '

la 'Montserrat) per animar-me; li he agr-aeí.xoono.lt , ja qué vara només peneo en com
sera el meu reéomeni;ament a Barcelona. Em t.r-anquí.Lc-Lí,tza mol tLssi.m el que tothom
coincid'e'ixien que, de 'fein~, no me 'n f aLtar-á ,

Té un gran ~alo~ el-gestdé l'Angªl de no fixar termini per al retorn
deis diners, ni inte~essos, nide~anar rebuts o-~~ranties. Així m'ho havia ofert
i em pl~u penedir-me deIs meus recels;-~ixo permetera atertdre el compromís que ens
púgui sighlficar-~consegui~

, J..'J E~ ~ossibie que
bre~ ens co~tata-{gual, mi~

,
casa, si ~~ qUe sfha d'efectuar algun préstec.
ens traslladem a Veracruz el primer del proxim octu-
0- me ny s ,"v í.ure alla que vaqü L i ens estal viaríem el

,

trastorn d'anar tots ~ casa de l'Ari~el~ encara ens-faria més irreal;~penso, l'eta-
p~ qu~ estem ~as~antf~D~ totes maneres, el primer d(óctub;e he d~ fer lliurament

"de-lpis' i del' despatx, de'manet-a "qu é hauré acabat la meva "m í.esLó " a Mexic. Tam-
bé he pensat que haurem de passar gairebé un mes sense carta; b potser'una mica

, ,

menys: sí. podem baix-ar a Nova York';-des d'allí escr-LurLa , Tot depen deLa visats i- ' ,, -
deIs diners deVque poguem disposar.

Aixo deIs ~isos per llo~ar es va complicant per tot arreu: kx a Mexic
n'hi 'hamolts de disponibles, pero cada dia més cars, 'tant que sembla que només
p~~~iA"e~ estrangers que fan llu~s calculs en dorarse Eh comparació amb els sous
que guanyen la immensa majoria deIs nadius, el problema deu ésser igual, sinó pit-
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~~R7X~ME jor, que el que veig a Barcelona. Pensin que aquí, ~bftm~~~~~~a
de 1500 a 2BOO pesos (aquest darrer, ja és un sou considerable); els obrers es-
tan per sota d'aquestes xift~s: 1'els pisos van de 500 pesos (ja quasi introba-
bIes i en males barriades) a 1.500 i més. A una travessia de casa, hi ha un edi-
fici on el lloguer més baix és de 3.500 pesos i van ocupar tots els departaments
de seguida. Com els he dit sovint, el drama de Mexic és que, al costat d'uns

\ "t' •

quan ts rics f'abuLo sos , hi ha una mi-seria terrible. Els vin t.md.Ls-L'i.ons d 'indis
/ '

-deL país (un pes i un problema pao r ó s ) viue~ en u?~-S con.d i.cLons espan toses. Per
{' f Q v

aixo el fantasma del castrisme és tan evident aquí i tot sembla muntat sobre pla-
-t a í or-mes de fang. Jo vinc a guanyar , ecm. ja eLe vaig dir e.n al tres ocasions, uns

/

8.0QO .pesos .mensuaLs ; aquesta xifra, cqnvertida en pessetes,. em convertiria en
. . e e \." \

. un ciu tada benestan t a Barcelona. pero a,quí ens abasta per a ví.ure bé, només, te-
f

.,.ni.nt L" indisp~ns~l;J.leper ó deixant un marge eecaa sí.así.mrpe r al superflu.! {!lRX res
per a la indispensable previsió del futuro Potser no he estat un excel-lent ad-

, • ~ t' : .......

ministrador, pero els puc aEsegurar que he malgastat molt ~oc •••
No em recordo d t en Co.Lomer , Mala memoria meva ••• De totes maneres,

tinc idea d'haver anat relativament poc a can Sirven i és possible que no esti-
gués familiaritzat amb el pe r-aorial , De totes maneres, el fet que en Colomer em
r-e c o.r-d í, mi -:i, pel amb simpatia- vol dir la rpancanc;:a, meya.a que e.s veu, que es

, u

La Tessa, parlem sovint Catalunya la vida , méscom que gue a es
- ..

justa que a Mexic, que la gent s.'ha de cenyir més, va dir-me l'altre dia que es-
tava ~reQcupada per si podria menjar per la gana que tingués. La cosa ,va anar ai-- , ~- .

xí: jo li parlava de Catalunya ~ de la facilitat que hi ha en el nostre país de
reali t zar- belles excursions. "No et fa il-lusió pensar en .Lea excursions?" 1 em
respongué: ,,"Emfa més il-lusió menjar •••" Aixo no denota una gran espirituali-

!

.~at de part de la nena, pero és allo de l'anima als llavis. Es veu que aquest
és un deIs seus mals de cap~ Vaig t~anquil-lit~ar-la i li retorna.la il-lusió
que, en el. fons, estic segur que no havia pas perdut del tot. El més impa~ient
és el Raimonj ahi~, em va fer una llista deIs llibres d'estudi que vol que li

! ,.

compri .per a aS$imi~ar-los durant la travessia. T~ un company d'escola, de la
1

seva ..edat, que ~s gal~ec i f~ uns sis mesos q~ewha vi~gut d'Espanyaj ell l'asse-
.~~ora so):;¡re~a vida es~o~ar espanyola, pin~ant-li c~m,a \l101t.severa i el noi es

vol pr~venir. ~o em deixa assossegar amb preguntes i els dies que falten d'aqui
al dia de l'embarcament, es veu que li semblen segles. 1 la Gloria és la més.oJ'

conscientment il-lusionada, la que s'imagina millor el nostre país. Es una nena
g~e procur~ dominar els seus sentimentsr pero l'altre dia,em va confessar que no
hq~ia pogut dormir • Fa unes quantes setmanes que la feina de la Rosa.i meya és

{

anar-lGs preparant, perque com que durant anys els hem 'ponderat tant Catalunya,.
s~ ~a imaginaven ja com un país de fades i ara els anem explicant, de la manera
que bonament podem, l'altra cara de la realitat, perque no tinguin un xoc pertor-
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bador.
Avui la Gloria ac tua com ..a aetriu, a ·l"Alliance,Er-ancai.ae '! , en un pa-

per de "Barba Blava". Té dues f1!-ncions,a primera hora de la ·tarda i a la nito
Emmig de tot el trafec que ja porta (ara amb cinc criatur,es a casa, perque en

, 11 Q ...

tenim dos de l'Angel) ha hagut de fer per a la Gloria un vestit medieval forc;a
t ;¡ .... lo lo ~ <:" ce O' " .. , 0_

comp Lí.ca.t, que, p,er cert li esta mol t bé; -amb les seves trenes d 'un ros clar, sem-
• ~ ~ \j t: (i e ..."

bla una dama gotica de les més espiritualitzades.
No sé si valdria la pena in~ormar als ~mics (~riadúf Tasis, Sala, etc.)

de¡ probl~ma del pis o casa. Qui sap si ,algun d'ells sabria alguna.cosa. No hi
~ o _ __ .....' ~ ~

crec g~ire ~vull dir en que d~nguin una solució) pero .no es pot dir m~i. PateixoT
pares, pe,n~ant e~,que aixo sigui un pes feixuc,sobre les seves ~spatlles i els

• I c. }e: t

torno a demanar que no s'h~ amotnin massa, -que fa~in el que creguin con~enient
"'. \. 2.. •

pero sense, convertir-ho en~n neguit.
, '

Els Peypoch, d'arribada, han tr.obatuna acumu Lac i.ó d~ problemes. La fa-
, ,v

briGa, q~e. ela havien as~egurat que ja estava venuda, resulta que ~o ho esta. El
pr~s.sumpte comprador s'ha desdi,t a darrera hora -cosa mol t freqUen t aquí- i tots
eLs plans que havien fe t pe n.. al retorn a Ca tralunya la 'proxima J3rimavera, s'han

.... r - t .....-

esfondra.-t.Per altra banda, s'acaren a la Bituació del cotxe de l'Angel destrutt
,pel seu fill Ramon, un pro~lema d~uns quants milers de pesos (a part de l'enuig, -

familiar que pugui ocasionar ,a la tornada de l'Angel). TO,t sumat, els té de mal
• '- ~ "~.;J..-

humor i encara no he pogut tenir ~mb en Peypoch la conversa llarga que desitjo.
Es el mal -o un- dels mals- de IvIexic:tot ..és provisional, no- hi ha res segur fins~ ,

que~ ~~~/té,:~ les maps Q, ala but!x~ca. L'altre dia ens explicava l'Ursul, que 'en Pey-
poch li ha.via dit que vol" retornar a desgrat de tot, s~gui- com sigui. Pero a la,
seva edat, sense una base economica, la cosa em sembla arriscada i aixo és el

¡ , . ' .... '

que penso que e-L té preoc upa t , Per al tra banda en Ramon (el protagonista -de la
e , t

topada amb eL cotxe de l'Angel), amb una inconsciencia mol t propia de la joven-
, t '

tMt, el dia 11 d'aquest mes, s'embarca cap a Europa, de manera que la conversa
de la topada amb l'Ang~l l'haur~ de tenir el Pe~po~h i aguantar la seva prime-
ra reacció. En fi: són ,cos_es.de f am i.L'i.a que, generalment, han d ',acabar bé , so-
bretot KNMXk± quan ~i ha, coro en el cas de l'Angel, folganc;a economica.

~erq~e es faci~.carrec del~ pres~upostos familiars a Mexic, els dóno
a continuació uns quants preus de coses basiques iftl seu equivalent en pesse-

»> • '" ,-.1 1 l

tes:
Un pollastre
Un conill
1 litre de
llet

15 a 20 pesos
14 "

75 a 100 ptes.
70 "

1.30 pa-sos "
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1 pe~a petita de pa (equiva-
valent a un llonguet) •••••••.

'Filet ' ~8 pesbs quilo ~••• ~••

Oli-(d'''a}onjotí'') 6 peaos r l í.t.r-e

10 centaus •••• 50 c~ntims

, Ca f'é 17 pesos quilo \,. - -,..............

r _

90 pess~tes quilo

JO pessetes litre
, - ,- -

250 pessetés'litre -

'3.2-5 pe s se t e s pe e a

85 pessetes qúilo

-or; d 'oliva 50 pesos iitre
, ,. rn.65 cada un ... ~•..• ~.....

,
, La verdura és' molt cara i escassa; cos-es com les:-carxófes són quasi prohibi tives

'~-i la 'fruita, 'a---part'-de la--tt.~pical, és dolenta i 'c ar a', Un 'ves t í.t d t home, tela i con-

- fecc:tÓ-, val~ dé 800 a 1.500 pe~os (de 4.000:a 7.500 pes se t e's) i ~ls bons de debo, amb

cas~imir~angles, són nomé~ per als rics. Peraquestes pétites iliostres, 'poden jutjar

, c;m ~s ~e-~arala vida aquí; no sé 'si en convertir aqu~~ts preus en pessete~, s'arri-
ba a la conclussió que també ho és a Espanya. Pero em aembLa que hi trobaran diferen-,

d:el :país 'c que frandame~i dolent)¡ valcies notables. El vi ' , dotze elses uns pesos,
(unes i '1' irlÍpó-rtat l''abást-tres quarts de litre 60 pessétes) només esta a deIs rics

- - ~'na:cio'naJsi d~ls es t r-anger-s ~ben' si tuats-~- Una ampoLl.a de' vi d ' Alella, 'importada, val

60 pe-soe -300 -pessete's-. -Per aixb no bevem'mai- vi', sí no és en ocae í.orrs excepcionals.

Una 11~una 'de aar-drné s :d~ v'{go, 'v"al 10 pesos (50 pes se t es ) , el' perrí'il -"serrano" espa-

nyol,' va1'"":'15 pesos els 'lOO gra:ms ('75 pessetes) i és aquí un article 'de luxe refinat.

Una l'launa pet í.ta d.' oLírvea far'cides "Serpis"; - d ' Alcoi':, val 'B pesos (40 pesse tes); cal-

é-ulo que cada 11auna deu contenir unes vint-í-crrtc ~olives ••• Tornánt als lloguers,
, . .".... ". " .

lrA~cadi -el germa pe>tit de la Rosa-~ ~ag~i.200 pésos mehsulls (6'.000 pessetes) i el

Tísnerj~ quad'-va con'tractar la 'casa que' ha'b±ta,~ va donar 25.000 'pesos"(125.000 pesse-

tes') d' en'tra.'da i :fé\l conbr-act e pe.r 'a pagar=-La 'en quínze any s , a r aó de 2.500 pesos

'~ens'u;ls': (Ü:. 500 p'essete~; tot aixo ~ha'~o'ntrib'ul t a 'portar-lo a la ,¿'eva difícil si tua-

-- c-í.ó eco nóm í.ca 'ac tual; de la qual no sabemrpa s c'cm sé' n sor tira. Nasal tres, com ja
¡ , .', • I

saben, d'un'pis p~tit amtr dos dormitoria, pa~uem 900 pesos mensuals (4.500 pessetes).

No sé ~qui~es deducciorrs e's poden ext r eur-e- d ' aq'ues!tes dades. Es -cert· que a'quí es gua-
- , I

'nyen eLstd í.ner e :amb facili'tat (no tanta,' pero, com-fa: uns quants any s ) , pero és cert

- tamb~ que se 'h van amb la mateixa' fac±J:itat -o més- que no pas es guanyen.
1, __

'Bé: '!llego. Jra 'els he fet una 'carta per- dir' i r-eLl.agi.r- • 'Espero que Déu

ens permet í, ben aví.a t- parlar de tot '-aixo 'a ví.va Veu. Q.ue el temps se' ns faci curt a

tots! Una abra~ada ben fbrta de tots nosartres... -


