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Estimat pare:
Tal com vaig prometre t'escrio per exposarte tots ela

pros i ela contres de la meva deeisi6.
Potaer et semblara extrany si et die que el primer

sorpr~s vaig ésa:r jo quan per pr-Imer-a vegada em v ig trob peneanf
aer'Loeamen en deixar eLa estudia .:No va' e r dones un rampell :pro-
voeat per una deeepe16 o ~U1a ren~~ . amb un professor ni tam oo,oal
dir-ho,per mandr-a ,

Anir pas a p s perqu puguis seguir tot l'histOlial,
diguem-ne c11nic,de la volta do full de la meva vida:

Des do'ls primera dies d'estudi vaig trabar que m'hab
onbarcat en una nau que pesaba mes del que jo podía 001)0. -teU' i
dominar i que malgrat els meus eSforsos,mes d 'una vogada 1 ja .
ID 'había "t.robat Iüorant deva:nt d'un llibre de G·eometr a M trien
(asibJ!latura que fou la podr-a que em va fer canvf.ar el oam.:!),110 reeix a.
de la meva ignorancia en a.l~lneG mat ertí.ee que m' eren n cee Dari o
per aemlir endevarrt .Es cIar que ai.x~ ols hi paseaba 1¡OOlbéa molts J-
tres comprmystperb jo no he cregut mai muy en alliJ de "Mal de molta
consol de ximples".

:Am.baquest maremagnum din-tre del meu e p vaí; mar tlre.nt
dur-anf dos meaos amb un estat que si no ro. preag(~mic poe (1 "en hi

.faJ.taba,i aguarrtan-me en la Fí~iV"a que no puc dir qua m'agTad e
més,perb em fas'tigu.exuba menye ,

. VanGmanar a veure el tiet Antoni por-qu ene don s la
seva opini6 com a m~tje i COU a ancle. om a mctje va dir que all~
depenía m~s de 1 '~i.ma que del co ,i com a ancle va dir,qu, si t x-bual-
mont,que tenint les relaciona eomercials gu~ té el jaio or una ban i-
°tería que leo malversés estudi t una carrera de pervindre,mon taxi
vul.l dir, basJ~at""1tdu1)t6s (~Espanya val m e un contm es'l;ro de telera
que tres enginycrs textils.Rigu.:f1osament ver!c.ie).

AJ..eshóres,aeg fut l' espari"!; d.' eterna contradicció, va!
pensar que una 'Vocaci6 b va1ia toto ols sacrificis.Amb r quest
pensament vaig dur r un altra rp.es,al :r. aJ..itzar el qual. val adon r-m(
que la meyao -vocaci6 ero.la mateix"" que 1.a +evc , si no reeordo maJ.am.ent
qUWl vares dir a la jeia que vol· es aser enterramorts,perqu duien
un plumero al cap i anaven a caba.1l.Em.penao que - b aquerrtee par :uJ.e
comprenlllr s que la meya voeaei6 tenia. men.ys valor que el d"una
il-lusió d' infant- •

Per acabar de fer el pes em vaig "trobar amb dos o tres
casoa d'eng1nyers que guanyaven urles duas o tres mil pesetes mensu e
treba.1lant desde les set del demati a les den q.el ves re,i f'inalmen.t I

per a.cabar de deoidirme,vaíg s U0 l'ultim viatjf.lnt de can
Sirven es treía netes qua+r-e mil paSotes mensual s •

Aleshores em vaig fer aqueat pensa ont:
Si o~tudio per- onginyer tino do seguir dur-arrt vuí,t :my
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suposant el millor deIs caaDs,estudiant queloom que no m'agrada,es m 8,
em repugna, i d:l.lrant aquest temrs als je.Lea em seguir· vOErtint,
calsant,i donarrb-me els cerrt í.ma per anar el cine (consti qu.'ella ero. varen
dir que aix~ no dab!a influir per res;per es~oro_que tú em comnrendr s)
i que quan j aoabada la carreratals vint i sis snys,en el mi1lor ciola
casaos reroteixo,em trobaría guanyant un ou minso en cOmpar ció la
esforsos que m'habla costat.

Si em dedico al· comers paosar6 d'~saer un p s a ésser ~u~puntal,
parará d~vizta les mat em tiques,a1.s vint i c.Lrqanye tind!! ,si neu vol,
una posici6 estable que d'altre manera no h~uría tingut fina s 35,i,
en fi,em guanyar-é mil10r la vida,i tot aix -n "'"a gust.

El baJ.anq no dej.xa. 110c a dubtes •
. F"- __~sperotpare,que amo aquesta carta et pod.r' .s :fer c re del

mbbil de la meva 00ci6,que to·t;homha co pr s fina 0.1 purrt de fer· ..n~)s
:semblar que quan esi"u.diabaperoriginyer f ia tilla solomne tontar! •

Are,pare,t'he de dem" ar pardó pel ouire prim pwvsqn
-d "aquesta 11etra,ho he fe"t airls perqu cr-oe que aixb en 1 que m El

t'in-trigaba.
Po1 meu gust hauría iniciat la lletra amb un uET F··'LICITO"

gros com una caaaj donca el guanyar; el promi nVictor CatlÜ " mcreig
aixo i m~lt mes.

Ja se que ca- fill es sorpr n d'all do b que puga! fer el
aeu paretporo ja,amb mée mojrius,no m'he Gorpr s dones ja había lleglt
el llibre que tú vares eil:vim'" al. ja.io.Son contes bastant m a que
genia1aperqu~ tenen la propietat d'apar ixer sota el cniro d'intrac nd ntE
i quante n'adones descobreixes que +anquen un cor,i UX1U filosof:ta de
la més profonda.
- . . Estic orgul16s ,encara m s si cap ,de t-ü.Acluest l1i'bre val.
per l'obra de ~ota la vida d'un autor.

né,pare,am"penso ~le avui se m'ha escapat la naoió del tamps
i de la longi1iud de .La oarta.Acabo dones desitjen:t-te,onc a que jo.
.rebr s el meuuCh:ristmas",'Wl bon Nadal i feli9 .Any nou,i enV'iant-te
la més torta o.braQadadel ten fil1 que mol.; t' estima.


