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'Es.timatv fi.ll.: cont.ea.t.ojLa, te va carta daj.a da el dia 1 deLs .?orrencts i, per

- a f er=-ho, c.rec < necessari com¡:tu donar a .c ada par aul.a el senti t que realmen t

t·~. Esfor,ant"..m'hi, em sembla' dedu;Lr que la família .de la Pilar t'ha plan-
, t c_

tejat que, -si joc torno" et pr-ohí.bí.r-á casar¡te;perorixo nocpot ésser, s e t m

fa lilmpos:sible de c.reur e , ja que l1,.i.eL dogmatisme mé a tancat us podria fer

.8. tu i a la teva promesa r-e apon aab Les deLs meus ao tes , Aleshores, deu haver-

hi una .aLtr a' causa que no comprenc, amb mé s. mo t í,u quap. .abane de, fer cap pas

pero al retorn.et vaig escriure a tu ,p~eg~ntant si aques~ ~rop~sit meu per-

torbaria els teus plans i em va,s respondre que no, El-s avis van dir-me que,

fa' t,e:mps, havLe'n .expl í.cat la meva s í.t.uac Ló als pares de la, Pd.La.r i que ells

havien mostrat una actitud humana i comprens í.va ; Q.ue ha pe s sa t v do~ncs? El

f transcurs d'un any no cqnviara,les cosesmoTalment ní socialm~~t i el proble-

ma que ara hi hagi subsistira;, penso que tinc el dret ~e ~c~n~ixer-lo i no

el puc intuir claramen_t a través de], que em d.í.us ,
problema

'Encara que, com dius, lq; pos rc Ló ~de,la soc i.eta t 'enf r ont del meu «xx no

'sigui ju-sta, es t r ac.t a eri to~ cas vd t.un .. se cto.r d t una societat a la qual no per-

ctanyo., -per qué no puc conc í.Lda.r eLs. me~,I?,sentiments amb una certa actitud bar-

bara' que s "empar-a en pr ece'ptes ,moraJ.,E?per des t.r-uí.n i martiri tzar els demés. '

Pero aíxo_ m' afectaria a mi, nomé s , i no hi 'ha ningú que pugui. cas t í.gar un fill

per les pret·eses culpes d.el¡;;:.pares,

-, v

Tenim temps, Jo~n, Qe parlar. Enc~ra sóc.a Mexic i convé que sapigues

tot.es les con.eeqüé ncí.es del' que em demanes. ·D'aquL a un arl:.Yno sé ,si es repe-

e. tiran les' cf.r-cumé t ánc í.es que han , fet pos s i.bLe que . pensés amb el~ retorn; N' han

hagut de transcórrer més de vint perque,es produissin i són purament tempo-

rals. Hi ha ocasions que,són-valides només quan es, presenten i no sempre es
" ,

'pot ésperar que es repeteixin. Pero tu em planteges la qüestió en uns termes

. que no em deixes triar: hae de comprendre que nojné s puc, contes tar=-t e accedint

al que em ~emanes; pere per tota ~a resta d~l,que hem es~at parlant amb els

meus pare~, tio,em puc'comprome:tr~ a ajqrnar elrreto~n per a, un any, sinó que

els_he d'auvertir, lleial~e~t qu~ l'aj9rnament i;~~ra p~r temps indefinit.

Tu em posés enfrontd\una greu responsabilitat. Sospesa tu la teva,

Joan"i mira si realmeht les coses són tan definitives i tallants com tu me
e, ( v " f

les planteges. Els avis, tu, jo, la família de la Pilar som gent de la classe
v t

,.
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¡"mi'tjana i em sembla exag er-a.t parlar de aac rd.f í.car. la, fiHicitat .de ningú

'per cbn'sider-~cions semblants a las que , en ~poques més LmbecLLe que la
I , . '.

no'stra, desfeien per sempre més un prín-éep o una, .prí.nee aas M'at r-e vei.xo a

pa~l'ar-te a:Lxí, fill me'u;·,per-qu~' de ve'gade.s ,', a 'la, teva edat , Les c.os es

~,'es veuerr re'véstides d"una gr ave ta t insal vabjl,e i l' exper.Lé ncLa .ens ensenya

que amb compr-e rrs-í.ó i ámor -ver Ltable to t, es pot arreglar amb eL mínim de

dany- possible. Jo no' te' n caus aré- cap, sé que tu no me',n .vó Ls cau,sar a mi

i ,~:nt;'e 'tots dos hem -de vet Ll.ar- pe r qué no, .en sofre:Lxin .e Ls 'avis.

--Pero s í-, 'de tates -marier-es , la gravetat exLs teLx et dernanog només

que me l' expliquis 'millor'.' -Per- prendre una resolució Lmpor.t an t , éso just

~ cone(i~er tots els termes que poden influir-la o modificar-la i no hi ha
, acor:di . 'dubte que ~l que ~RRXMRXXX en aquest moment crucial de ~a meva vida, la de-

, /

cidira táta.

-~--"_.'_ .........~~--...,...~- Vurl r-e~-n: q~ f!o -e'c que a -d:t'flcuYtat vJ..ngui de ra família

d~ lá Pilar. 'Perque vegis com,és tot·de relatiu ~n ~quest món, pensa que

fa '~scas$amént cinq'uan-ta anys -'els qué tinc jG-¡ que alg¡ú~:_ tingués un ac-

toro~ó una actriu a la família era mal v·i'st per -a empar'entar=há.¡ socialment

es~onsiderava poc tecomanable. Ara, aix~,ens fa riure i ho trobem tan gro-

'tesé com que algú voLgu é s fer funcionar .un aparell de, radío amb espelmes.

Han canviat tant les coses (i per a.millGrar!)-~ue a mi m'enorgulleix que

un dels :::t~us 'f~turs -par-e rrse s í.guí; un acton tan exceLs.Le nt com ho és en

J;an Capri i m'agradária honorar-me ambo'la seva ámistat~personal.,Plantejar

"r: 'sitU:acions ~elodrama tiques al vol tant del meu :cás, que.da ja anac r-ó ni,c en la

, ~ majaria de pa~sos més madurs que el ?ostre
, ~. ,~ ,

'Pe~ favor, Joan; no e~ negutejis. Torna'ci a,escriure, El temps

"s'en~arrega de frenar totes les'impaGie;ncies i passar'an mesos,encara que

.' ,~'tates Les- c í.r-cums t ánc a.e's fámiliars:::afavorissin el meu ' retorn immeMiat.

~La'~Pilar t'estima·a tü. Es~amb tu amb. quL s Iha de vc aaar , i no pas amb els

(meus'problemes~ Aix~ és' fohamental·.i ja veuras,com totatla resta la podrem
, ,
resoldre-sense afectá~ la felicitat qu~, tan justamén~, mereixeu. Et pre~

go que facis~el~ossible perque aque~t~circumstancia que ~ sorgit ara (i

'qu~, ~¿~ tlhe dit, no entenc té) no apeni~és ~ls m~us pares.tMentrestant,

p~rlem-ne tu i jo,' amb la segureta<t que ~ma<i'no faré r-e s .n.i. prendré cap de-

cisió sense c~municar-t'ho. T'abraqa de tot cor el teu pare


