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I , Unive~i_~atAutónoma de BarcelonaAquesta es, potser, la penultima carta que t'adrego a :riftm~& d!'FfumM+at~er-

te. emoci6 pensar que esta finalitzant una etapa de les meves il.lusions -dedi-
car-te els matins clels diumenges-, per a comengar-ne una altra que Déu vulgui
que sigui la darrera de les nostres aventures, i puguem viure-la i gaudir-la
llar~ 811ys amb salut, prosperi tat i alegria.

Rem llegit i rellegit moltes vegades la teva llarga carta del dia 8. La
aeva lectura ene ha deixat 1 'impressi6 de que els teus nervis hall r-ecuper-an
1 'eqtülj~bri iia desgrat deIs trangols que comporta un tomb coro.el que aneu a
donar, suporteu les molesties amb resignaci6 i alegria, i, la icosa sobretot¡
posant els cinc sentits en l'empresa per a no deixar caps deslligats i trobar-~
se pel camí, o ja.a Barcelona,. que s'ha deixat coses essencials. wue tot us
surti bé i que tingueu un bon encert i tota la sort que mereixeu, en els gom-
boldaments i disposicions d'aquests darrers diese

1l1' estranya que diguis que no saps que paseara. amb la resta deIs diners
deIs passatges i comptis amb l'ajut de Déu -i el teu propi esfor9-, si en 'Mes-
seguer fa el ronsa. De cap manera has de donar a entendre que comptes amb sem-
blante probabilitata, sino v.nicament lIambla paraula de l'a.rnic".Jo no vaig
pas entendre que en Messeguer ES dOllés per enllestit el ·compromís amb la tramee
sa deIs 10.000 pesos, sino que d.aí.xabaper al retorn aportar la resta. Del qué
no vaig treure l'aigua clara és de si arribaran abana de fi de setembre, o a
primere d'octubre. De les converses t1ngudes sobre el cas poden deduir-se'n
les dUBS possi bili tate. Ara bé, jo cree que ~ deu eacr-í.ur-e's amb els familiars
de J.~exici que sabreu arab la deguda anticipació la data d 'arri bada, que es la
cLau de la vostra actuaci6 en ~ deixar el pis. Si han ar-r-aba't abans d 'escolar-I
se eetembre, i t'ha lliurat éls diners que et manquen¡i els fills que els
guardeu s'han reintegrat a la familia, no hi ha problema, només el de rom~~-
dre tota la colla a Veracruz, esperant la sortida del "Covadonga" que, segolls
dius, et vidra a costar si fa no fa el que et costaria r-omandre a M xí,c, Pe-
ro i si arri b~ el dos o el tres d'octubre? Tot té soLucLó , es oLar-, El oas,
pero 4s'trobar la més simple i barata. iI' agradaria tenir noticies sobre el
cas, si les tene a temps, puix que a mi erosera impossible comunicar-me amb
en !4.iessegller,la intenci6 del qual es -o era-, retornar via Paris.

Les dades que em proporciones del cost de la vida a Mexic son molt cu-
rioses. Hi han articles -pollastres, conills, llet i ous, els preus deIs quals
son, si fa no fa, els mateixos, amb variants mes 0 menys sensibles segons la
temporada. IJa carn i el pa son mes cars a Barcelona. In café també, en una
proporci6 en mes del 90%. En canvi l'oli, el vi, les conserves, les fmites i
verdures 1, naturalment tota els produc~es deIs pais, immensament mes barats.
També la roba. De 2500.- a 3000.- pessetes costa un vestit d'home de bona te-
la i confecci6 •.• i ens sembla una enormitat! De tota manera jo crec que les
proporcions son les mateixes. Aci un sou de 8000 pesos (40.000 pessetes!) es
quasi il.lusor1. Alguns ma~lats de la Banca, o de l'Industrit el sobrepassen,
n'eetic segur. Pero 20 milo 25 mil pessetes ja es una quantitat que es consi-
dera raonable. Hi han excepcions, també. Per exemple els teus cosins, pare i
fill 1I1&"'1uel,guanyen quarrtí,ta'ts importants fent de viat jant l'un, i reprentant
l'altre. Espero que tu seras una d'aquestes excepcions, assegurant l'obten-
ci6 de bons ingressos una vegada ben plagat. L'Enric Cluselles és també una
d'aquestes excepcions. ':,

I
1

Bellaterra, 16 setembre del 1962
434 (A)'



Bellaterra, 16 setembre del 1962 a P. C.

Veig ~ue a desgrat de la feina que li dona a la ~'!l~itl!! ~~~lonaB"bli diHo=n"de les coses per al retorn, encara li queda humor d 'eng:L"on~ro~~n-aJ~~.~t.t~-
ria que va lluir la Gloria en ihl paper que va representar en l'obra "Barba
Bl@va". ¿Has tin~lt tu, temps i ganes¡de treure'n fotografies? Fa trolt de
terope que no ens en envies i ens imaglnem que en guardes tantes, que esperem
dedicar mol tes hores a corrtemp'Lar+Les, quan ja sigueu ací. C.Tasupo so que
debia lluir-se molt, independent del goig que pogués fer.

A la Tessa li agraden les excursions? Ja en farero, si TIéu vol, i que
no pateixi pel menjar perque, gracies a Déu es mm la única cosa que encare
no ha calgut restrin.gir. Els primers anys, després de la guerra, foren molt
durs en aquest aspecte, pero ara no ens podem queixar.

ereu que he sentit el que li ha passat -i est passmlt!-, en Peypoch
Amb tanta il.lusi6 que va retornar, prometent reintegrar-se a liatalunya la
proxima primaveral poc humor tindra per a explicar-te el viatje a Uatalunya,
i les raons del seu entussiasme, i el perque de la seva decissi6 d'establir-
s 'hi defini tivament. De cor desitjo que puguí, resoldre els problemes amb
que ha d'enforntar-se, i, sobretot que l'Angel es prengui amb resignaci6 la
destrucci6 del cotxe, fent-se el pensament que pitjor hauria estat que en
Ram6n hi hagués deixat els ossos, o n'hagués sortit esgalabrat.

Del pis que cerquem te'n parlaré quan pugui donar-te noticies con-
cretes. Llevat d 'en Triadú. i en Tasis, amb tots els altres amí.cs n 'he par-
lat i tots estan alertats per a donar-me .í.nforrnaoí.ó , que no sempre dona el
resultat que hOll cerca. No pateixis, pero,,~~l cas no ens enutja ni ne-
guiteja. Potser som massa exigents •.tero ~ e- "transigir en coses que no
ena fan mmmmmmm el pesJ ~, sera a darrera hora.

Un d'aquests díes m'informaré a la Tr8nsatl&~tica sobre el viatge
del Covadonga, per si hi ha possibilitat de poder adregar-te carta en al-
gun port dels que hi fa escala. Em penso que si, i em faria molta il.lusi6.

Digues a en Raimon que no s'acovardeixi pel que li diguin de la du-
resa dels estudie a hspanya. Es veritat que les tolerancies d'antany han de-
saparegut. L'Universitat de Compostela, famosa per la t'acilitat amb que ex-
pedia títols academics a patums de casa bona, és ara, una com les altres.
El que pasea es que son en nombre tant considerable els minyons que volen
s6gtlir carrera -i si no ells, llurs families-, que les autoritats docents
els fan passar per un cedas molt fi, i només passen els estudiants aptes i
amb vocaci6. Que no s'emboliqui, tampoc, en comprar llibres que potser no
li serien d'utilitat. Sobretot si son massa especialitzats. m penso que
quan s'encari amb la reali tat, es trobara amb que I1noes tan fiero el leon
como lo pintanlJ, puix crec que te aptituds per a l'estudi, no li monca ta-
lent i només cal que tingui vocaci6, com en Joml.

Confio que haur-as adregats uns mots a en nIanuel. Han posat tant d 'in-
teres en el vostre retorn, i ens ajuden tant en tots els aspectes, que si es
creien que us ho preneu amb indiferencia, els colpiria molt. ro cal una car-
ta llarga, pero si uns mots dient-los el goig que tindr .s en abragar-los.

Per avui, plego. Veurem si tindré necessitat d'escriure't entre set·
mana. Si no, fins diumenge, dia que senya.Lara una fita en els meus costums.
Que sigui per la felicitat i el bé de tots.

Una abragada hen forta dels vostres pares i


