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M'há fet molt co~tent·que t'hagi interessat la meva op~ni6 sobre L'ombra de l'at
zav:ar8:. Desi tjo .que el houleversement que, el llibre ha, pr oduft en mi afecti al-
tra gerrt , No .maaea, pero.Perque si t.orriem molts alhora ens hauran d'acollir
en camps de concentraci6.-Ja m'imagino la platja de Montg8:t al Masnou'plena de
barra.ques estil Argeles! ,El problema. consistira en 'trobar 11n nou senyor ,notari
Guiu, pero estic segur que tu mateix tornaras a descobrir-me'n un altre.

, Que' et 'semb.Lasi e;ns poséssiin a estudiar plegats 'les nostres. possiblli tats de
'reincorporaci6? Deixem d~'banda el éonvenciment del retorne Ja el tinc, ben fe-
-br6s i arrelat, i m~s val que anem per, f'eí.na, En primer lloc hem de liquidar el
problema d ' ací-. Sup.osemque puguí, tras'pá.ss~r la casa de San Mateo i que algú ac-
cepti de que~ar-se-la 'finsa la liquid8;Ció" No cre~, que sigui massa difícil, so-
bretot si jo. renunciava aLa diners .'que 'ja hi porto _eamez-cata .(pr op de oent mil
pesos; que no és qualsevol ba~a de lloro) i pqdria- ésserun, ~squer per al nou
-compr'ador- el fetde pr endr-e posae as í.é, de La .caaa , f'uncí.onarrt tot, i sense haver
de'-paga~ 1"ep.ganche, , amb gespa i ,a:r'b;'~~~rrelats, 'm~s ben arrelats,pel que es
ve~, que nosa Í tres mat~ixos ~ Digp:em''que.hí, deixés els mobles, ,i em doldria pel
refrigerador, e'Lr t ocadi sca , la taula:a.e,l menjad or-, el piano i quatre tauletes.
Tot el démés és 'facil t:robar-ho a altres .bandes , r-també":;:¡.quests mobles predi-
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Leotee espaden aconseguí,r ; •• amb diners. No podria renUnciar, e.videntment, a
ni un deLs llipres -en, f í.no entre 'q:-aatre i cinc mil-ni a.ls » quadres, rrí, als
;lats, eLs_'caneLobrea , o tots aquest.é ,.~bjecies, acumulats d~a~t 'vint-i-cinc anys.
Comes o trasllada, "t of aixo? Din:tre' d~ ca í.xes-, ja ho sé'. Pero va compres en el
máteix pas sa tge marítim del aiut'ada que',se in 'va?',,1',' d "aci 'a 'Veracrux, ho he de
tra:slladar ~el'meu C-Q~pte?:C'és'~c~r?'N,Q,i6ra mjJ:,lo~'diendur-noH-ho tot?'I el vai
xEüi m',hó deixaria' ?Bilbao, O on? :A~ll~:~t~'s's6n' p~~gUntés les respostes d'e les -
quaLs pue trobar-les a M~xic matei-;:': Només-:les pLarrt ej o pe-rque tu ja vas pasaar
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aqueatie trafecs.' Be: ja.hem arribat'~ EnI'entretemps, mentir-é notrobo un pis -i
'ja m'has anup.ciatque é~'dif1Cil d' aQonse:guir'-los-on ho de1x(),' tot plegat?Hi
.dem, haver hodegU6s :;1 .el 'JIlagat'zem~tge'nO,deu .és-se.J?.maasa caro, oi?
Torn~m a, Me~dc. Només'puo ,fer, diners"'amb lavendadels dos ,co};xes i mig (encara

'tenim el Veia~-Ise;tá) i q'lg(ins.'mobleÉF.'S6n';poqu:Í$sinÍs fliners, fet i fet. No
,- ~ ~,,- ~"" ;....."-

,árec que arribin ni"pero pagar':el ,:viat,ge. Pero "súposemque segue í.xo treballant, ...... _.' . \.-

',,"amb eLs .Alv,arez Pér ez ,,'í .qu6 'Qom~:nc'eIIl'~ ,estalviar, cosa perfectament possible,
ja demg's;trada 'e:p..a.Ltr~s }IlOments",'i qu,e"ál'cap -de ,a;eu o 'dotz e ;mesos tenim arra-
cbnats' t;r.ent~ o.q'Ua:r;~ta.mil-:g~s-os. Si seguia trebaihint amb e'ls susdits cubana
(ara si:'" s6n cubans) 'i cons.iderava com a ext res tot· el que ingressés per esceno-,
grafiá i ptn~a -ai~em venda:de. Tísner$- podríein atenyer la xifra d'abans en

-do'tze mesoS,e,~nca!?-' quedar-fa la possibilitátd'enviár-VO$ els dí.nez-e.a mesura
. que els tinguéssim,: en cbrriptes'd~'deixar-los al banc, temptadorament al nostre
abast: Si ,':una vet%adaiires, el de't1.rnini, ens h.í. llan;éssi~ de c~p, com podríem
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avancar terreny,' en l' interregne? si tu I :la Rosa, ja des' d 'awáiflteusd'!,-o$l~61m
a 'cer-car=nos un 'pis, no e;Ltrobaríeu, potser itot abans? ~s inconcebible que
ar:ribéssim amb dos 'o tres cent s pesos i haguéssim d ' anar-nos-en a viure a un
hotel. ' " .
L' al tra cosa, la feina.També<'cirec en la meva capac í,tat (potser amb menys entu-
siasme que vosaltres~ pero redu5:nt-Iaá'una mesura :sensata sé que aviat tindria
treball i me;n soriiri~ té. Que',,:podria,cfer? 'Esc~~ografia de"cinema, . queés el
meu fort? 'No hi ha un~ eí.ndí.ca'ts tan obs.taculi tzadors'.' oom els d ' ací? Cal que ho
escateixis a f'ons , Ta'rribépodría dedi~ar-me a les 14eves peLv Lfcu.Lee comercials,
pero he de 'saber abana si pod~ia"establir-~e, si iora 'facil de ,tropar-hi mercat,
si hi ha possibilitats d'adquirir o ,llogar una maquina de.trenta-cinc mil.lí-
metres. Pr'egurrtes coLa t er-a.Lsr la teiévisi6, local proje'eta, a 160 35 mil.límetre
Si eaL fi:;hmar a l5' i passar-ho en 16, on fan les re,du6cl0ns? A Barcelona 'mabeLx?

'Estic. gaire1M, seg.u1-, que deu é.sser· així, comtainbé que h:Lha .laboratoris de co-
lor i bl¡;mc fu negre " pero vo.l.dr-í a conf'Lrmar--ho; Tambépr-ocesaen 1'Ektachrom?
Ei ha laboratoris que fac~n el transfer de la cinta magné t í.ca al' o'ptica? Pot-
ser trobaria algú Lrrter-eaaa't en associar-·s.,e í podria ensenyar-li el meu mostrari.
Porto fetes cinquanta-dues·pel.lícules a c?lors en 3.5 mil.límetr~s i una, la
darrera, a 16 mil.límetres i de setze· minuts de projecci6, és l'explicaci6 del
c~lendari ma.i.a•. Va ericarregar-m~~la e.n:-nou lVfuse:ud 'Antropologia '-el MUseués
-una cosa tremenda, veri tablement sensl'ac,iohal, baet í,t en els terrenys del vell
camp de' golf del Passeig de la Re'forma- i La ipaasen en una sala de projecci6
-deperidencia de -La saia d 'historia maia- trés ;¡egad,es'cada hor-a; És una reali t-

',z~ci6 íntegrament rrieV'~,de's 'del' gui6 i· ~~s'E)iecci6 de la' ·música de fons, als
dí.bu.í.xos, rsoví.ment.s ;í trucatges, pa.s$ant per- l' e,lecci6 del. Locutor- i la seva di-
~~CCi6 a 'l'hora de, gr-avar- ~l text, que dura nou·minuts. Vaig fer-la. per 150.000 ~
pes.os, deIs quals f í.ns avua només me n 'han pagat la tercera part. De la resta t~
me"n quedaran. net s dotze o' c.ator~é··~l, 'j'a que encar-a he' de"pagar la .Kodak, els
.laboratoris, els" tecniCs, el'~ o i 'la gravác:L,ó,' i· repa~tir' '8i guany entre, el qui
, em va .aeonaeguí.r la feina ',i el qui m'ajuda a r-ea.tí,tzar-Ia als seus estudis i fo-. '.

tografiant-la. Pero aquests dotze o catorze mil poa.rien. ésser la base de l'es-
. .

talvi que et deia.
Pod.r í.a, encara"; fer 'publici t'at i "de ~otes les. possibili tat.s aquesta és la més
mortificadora. No ::Lapuc,désc~rt~r pas, no obstant • .Ara bé: trobária feina i me
La pagar-Len comcal, .per,~U:evis.ClUésuna' f~mília nombroaa com'la meva?
'Per que no pr-egurrtes a 1? Nuri Jorda quines póssi'bilitáts l!i haur-La de treballar
amb el 'J¡enner de Movd.er-e.c or-dP
Fixa"t: s.6n una pila 'de oaps que he 'de ll:i,gar. aírtí.cLpadamerrt, Si jo' fos tot sol
-o si' n'9més fossim 1;a Lluisa i j 0-' no tindríem cap mena -d e dubte, ni hauria de

. ., - .

preguntar,res,per endavant, ni·tract,aria d'acons'eguir cap mena de seguretat a
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la beetreta, Vindríem 'i prou, com f'os, 1, de totes manereY~v lit &1J.to !l"c~
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certa dosi d'esperit d'ave~tura, d6nape~ fet que la tenim i que s'hi pot comp-
tare No és que defugi el risc; només tracto d'estalviar-me els que siguin inne-
cessaris.

+ +' +

Sí: lá Crbnicade Metle$btxitl,és l'antiga Conquesta del Vell .Astlan. Meditada,
feta i ~,efeta al~~larg de ,dotze anys (la primera versi6 mccanogr-afLada del prb-
leg té correccions amb' la ~letra dei pare). váig comen~ar la,versi6 definitiva
-dic defini tiva per-qué ara ja no té r-emeí,»el 'gener del 6'. Voli~ env í.ar=La al
Barrt Jordi que tu vas guanyar- per-o va arribarl'·octubre i ~1?-carano havia acaba
de passar-la en net. Com a macanógr-af aéc una pepa de primer or-d'ce, 1 va ,ésser

- .. ~
molt millo.r! Haver,de,?ompetir.amb tu (ignorant que hi'participaves) hauria es-
tat esgarrif6s! Hi· he treballat al~ra vegada tot aquest any, ajustant-me als
r-equer'Linerrbadel Sant Jorai, amb tot i aabe.r que .només el prenia com a fita pe-

'rb'sense esperar-ne'res peI q~e ara ~ateix et diré. De trenta-sis capítols que
tenia originalment (autentic roman-fleuve' feiamés de sis~c$ntes pagines d'un
llibre com els de' la Selecta) vaig· escur~ar~la fin.sal~ vint-i-dos:capítols ac-
tuals. O vint-i-un i una. mica més , p,e.rqueés dificil d'adme+r-e que les tres dar
reres quartilles constitueixin un capítol. Ja conec totes les limitacions: les

, ,
meves, d'abord. 1 les de les eircumstEtncies, després. Es un Ilibre antiespany.2.
lista fins~al moll de l'os ,i ningú no gos~ri~ premiar-lo i menys publicar-lo.
Perb ficat en un 'calaix del meu closet 's'hi podriria doloI,'osament.Havent-lo
env í.a'tal Sant Jordi.,-i sense .necessi-tat de que li 'passi res- ja he complert
amb €lIs meus principis: l'he 'pensat, l'he'es,crit e:p.cat a'La i l'he fet 'concursar
a un premi de rioveLv La catalana. Després ja podré' publicar-lo en caete Ll.a i
tinc la vaga esper-anca que agradi als mexioans que', almenys en hi:perbole, gua-
nyen als espanyols alguna vegada.,
Vaig reprendre' 1 el düt que vaig creure ,que hávia trobat.'-::tá.-f0rmula- d'e.vitar

'les'mev~s freqüénts e~¿all~des. Vaig dO:t;l:ar;:"lides d'ale~hores el ,to feixuc, tos
sut i reiteratde les crbniques,espanyolesdel XVI~, im:Ltant especi~lment la de
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Bernal Díazdel Castilio., 1 vaig cdnvertirdeliberadament el 1IÍeuprotagonista
, 'en.un autentie beneit del cabas, que's'ho creía tot i queem permetia, a través

de la seva badoqueria i:ingen.uita-:t;,fer',lesafirmac'ions més agosarades. Ara no-
, méa et puc dir que aquella versi6 final etn sa'tisfa. Ent'eneÍIl-:~lOs:jo, que mt aa->

semblo a Metlesbtxitl almenys'ln la'beneiteria, emrellegeixo,i m'hi faig uns. . ...
bons .panxonsúe rlure •.Ah , una ooea t Vaig dec.í.dí.r-cnea envia~-la quanva.tg veur
que tu no formaves part d.eL jurat •.;J0 em vcr et.aque la formaci6 es regia per a-
queLl, sistema, d'Lncor-por-aeh í. el dar.rer guanyado~" Quan. v.aig·llegir la llista
deLs membres vaig troba:r;-hique només era amio d 'en T'asis'i als altres no els
conec si no és lite';aria~fi;nt,iel1sno. em ~oneixé:riá mi. Puc deixar-los fer
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sense cap menafí e coacoí.é , dones.' Per cert: no m'han á.cu~R~v~w.t,~tq~o~dlf; ~0E-a, i'6t'Üt'eca -a H'umamtats
gui t6s. Vols +eLef'onar a Ediciones Spes, i preguntar-los si no han rebut qe Me-
xic una Creniaa de MetlesGtxitl, de 375 pagines, tres exemplars mecanografiats
(la tra~e·sa va costar-me un ull de la cara) i m'ho vols informar? Inclou-:-mela
resposta ben aviat;, yaig deixár-ho a una sospitosa oficina d~ correus de San Ba
tolo NaucaLpan, a un lle'gany6s emple,a't" i no vaí.g poder veure si havia compres
de qu~ es tractava. Va donar-me un r ebut d ' estar per casa, on pract!fne.nt no hi

, '

diu res .• Si a 'ha rebut secra ben bé un d ' aquest s imponderables del país. 1 si
s 'ha perdut ••• cagada 1 'hem, 'que (leía en Morat6. A,veur-e si després que ll.hagin
llegida els meus ,jurats pota péecar=ne un exemp.Lar~ No et pots imaginar fins a
quin purrt ID 'interessa' cons.í.xer- l' ef'ecte, que t 'hagi :fe~ta tu i a la Rosa. Ací
l'hem lleg:l.da --parlo, és cIar, de ladarréra versi6-, en Riera (fins a mitja
cro:i¡ica) .í, sencera en Mique1, la Maria~' la Llur'sa, l' Ar'e adí., la Maria Te.resa i
jo. A tóts ens ha agradat molt. Ara l'esta llegint el meu consogre i es veu que

, '

les primeres. impressions s6n bones' a.désgr~t que s'entrebanca amo els noms me-
o , ,

xicans ,-també t "h aví.a paeaa t a;'.tu quanl~egies les primeres, versions- i diu que
li dificulta "la lectura. Vaig trac,tar d' a judar=-Lo fent-li veure que la llarga-

-, da 'd'e.Ls nóm¡:¡~utoctons equiv'alia a',dí.r' Césa:rpisunyerbayo, pero em sembla que
no vaig reeixir,a tranquil.litzar-lo.'
Tens feinallarga a contestar tót aixo. Pero fef?-la de pressa, perque tens un
cunyat impacient ;i imperatiu co~ la teya dona ("No teniu 'vergonya si no agafe1:l:
el proxim'vaixell!") i em moro de ganes de rellgir-te. Aifibtotes les explica-
cions de la meva car-ta d t.ahí.r (i ambvun vot ~de censura de la Llulsa per no ha-
ver-la-hi ensényada abana de tirar-l~ a la bústi.-a): ero penso que ja nodeix-o
res pend errt , Una enycr anea cbsmí.ea ,1 abr-acadae a doj o (<"n~1 ',.r/

'- . '----~~

:Gracies pel disé del Raimon, que deurem'rebre aviat. Somels seus fans de Me-~ \..

;x:ie. La ,Marta Du'br-emrva anar-se'n diumenge·.passat a Nova I,otk i s'embarcava
~ri, viatge de pl~~r del tipus nEiUtic. No va endur=ae ' n la meva eronica peGqJJ.k.~
trigara, mé.sd 'un mes en ,arr'ihar' a 9a!~Iu:nya,. Vamsopar amb ella i en Piero i
e'ls Pages a can' víctor Al,ba;.undia, d~,la setmana passada, no, recordo ,quin. '


