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tEstimats pares i Joan: contesto la carta del pare contestant la meya en la_ .
qual els demanava 'abordar amb franquesa el problema del noatre retorne Veig

. F

que encara J'lO e18'6 poasible concretar i aixo em fa pendar que el que anomenem
Ilproblema moral!',és més fo:rt del que haviem suposat; cree, fins i tot, que el

"'1" . ~'.
problema "lilPosentaméntl1hi Va involucrat, ja que al no referir-se a Bellaterra, "'\' ' . 1,-
ea deu potser a_~erivacions que no ens expliquen. Em faig oarreo de oom €la de
dificil v~nce~ d~ cop i volta situacions creades a'través dels anys i si em va~g, ~.

decidir a eXpos.aJ¡-leáéa perque creo, com vosds pares, que cal afrontar amb
. ,

valen.tia la qUesti6 del no asz-e re1ntegrament. La Rosa i jo mm arribat a la con-
1116i6 que, esp~~~r més temps, éna expoaa a haver d'abandonar el'projeote, qui
saJ si definitivamente Veiem aquest parill i ela l'exposem, corrent el risc.
de crear ...loa (i 9rear ...nos) preocupaoions. Pero després de vint-i':dos anys d'ab-

. t

, sanoia, i-nollavent-nos pX'oposat Mai la resid~ncia definitiva a Mexic, oreiem
. 1

arribada l'hora ~per no fer tard- d'aclarir la qUesti6. Potser la carta de la,. I

mare (que .no he rebut enca:i:'aO,o el punt de vista del, Joan~ ajudaran a precisar.
. ' ~Sempre hem creg,"~ q~e la readaptáci6 no ha dtésser facil, que haurem de topar. . . ~.

'amb moltes dificultats, pero ene s~mbla que enoara som prou joves per a afron-.. . .
tar-les: Decidirrqtledar-se a M~xic, tampo.c no, es 'fac11, en cap eentit. Com he
dit repetidament~ do.ncs,,cal triar !t!'entre dues coses que ens aboquen, una i
altra., a problelll$s.Cal destriar quí.ns s6ri els pitjors.·

Entre 'ela catalans residents a .,Mexichi ha un ca~sament general del pais i
,,1': 1,1,.

la ma.joria pensa retornar. Aixo es deu a mol tes caUses. Mexic té un index de
. .". !f

criminalitat de~ ..mé)6 -alts -del 'món, l'aJ.coho.lisme.é.~·,-espant6s{po.tser afecta un
8.00;& de,1~)pObla;s:~t6h la polioia, la justicia, l'adm,inistraci6·oficial, etc. pa-
teixen una cOli'ru,pci6que és difioil imaginar des d~Europa i hi ha una miseria
-c.o:m:diuLU:j'á:ne.n~.>\¡ln..dels'seti>\S~reportatges-indescriptible. Aixo al oo.stat de

. • . 1

for.tune:sfa.b~uJ:os.e,s,-de',tentadesgeneralment pele nCi>'~arics- de'la''Rev.oluci6Mexi-
c:anEil.,L'ensenya!U~.ñt-,.an tots,~ls g.rau;lés defic'ientissim; hi ha mG'lts arquitec-

1~ ! f

te.s-.queno.sab'en,rrescde Grec:ia'i Roma, mo.lts-,advoc-~te'·quefan faltes d'orto.gra,..- ,-
fia i' metg~s: que no .han eenti,t parlar mai de Freudti~xs Molts dels "eng-inyers",
d'aqui 'e1átan"men;yspreJparats 'que'.els!,nost·res.me.o·anics-o mestree d'obres. Aqués-
té,s;. coses no :ens afecten ·al nos?J.,trés,lae;ent gran; -més'aviat -ene pez-meten obrir-
nos camí treballant. -Pero,és, funest per ala ·nost·res"filla, que han de pujar en
un medi i un ambient ,'deplorable•.

Mexic va tenir un progrés aparent perque després de la guerra i l'ensulsiada



dfEuropa., molts europeus amb capj,.tals'establiren aquí, creant amb els
eeua capitals tonts de tr-eba~l.,Pero de fa temps van retornant ala aeua pa1-
eos d'origen, cansats de Mexic 1. atrets pel rena.ixement d'Europa i com que el
capitaliame rnexica és "oci6sl1 (com diuen alguns economistes) i s'estima més
te~ir els·dinera en banques su1sses que invertir-los en negocis, es va arri-

,'bant a un col-lapsa economic del qual el govern no sap com sortir-se. 1 ha op-
ta1;per anal" "nacionalitzant" ii1dústries i empreses, praeticant un socialisme
estai;al que ha acabat d'espantar els pocs capitalistes emprenedors que queda ...

'v'en.Per aquee ta banda han de veure les pors d" en González Porto i de tants" al-
tres que s'inclinen mésa plegar que a continuar. On poi portat- aquesta situa ....
ci6? Em penso que nO.ho Sáp cap dela dirigents de'Mexic,~pero tenint en compte
l'existencia ~e la mis'eria abana eementada i la proxililitatde Cuba amb la seva' ,

,revoluqió socialista, els Eatats Units temen que sorgeixi aquí.un Fidel Castro
i sotmeten ela g,overnants del país a una pressi6 que eLs acaba de desorientar.
Tot aixo, que encara no ene,afeqta materialment, els ho explico lIKK perque es
facin Garree del clima lIIKxn espiritual al qual estem sot.mesos. Sense áixo, no-
obstant, també ti~dl\'iém:'la,il-lu8i6 d !abrac:ar-los :novament i de reintegrar-nos
a la nostra patria.

~~~-~·-~~~-·---~·---Em~mb~~v mes difieultata.
S, gosen dir-m'ho. voldria que em puntualitsessin la posici6 de la Meree i de
La jl oana , Cree q11lt no',iiHílmde té,me:r.res'del'Antoni n:í.de ltAmalia; pe.ro si
vaig equiVocat, dmguint-mtho ta~b6. Fins ara, haviem dit que la qUesti6 moral
era cosa de temps, pero no hav~ém precisat ~i era un temps que havíem de deixar
transcórrer des'de ltexili o d'un temps que podria transcórrer6ssent nosaltres

, -
a Barcelona. Sémpre m'havia' aturat, en elá plans de reto~n, la temenia d'ocasio-
nar conflictes i pre8~uig~!~ns; ara, acabada la carrera i un cop s'hagi cas~t,
em .eembLava ' que les coses es simplificav:en fins el purít' de poder concretar se-
riosament.
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Alguna~osa.havia endavinat de la.situa~ió del pare a la casa Sirven; si jo
tine feina, si m'obro eami, no tan soIs podr6 ajudar-~ost pares, amb la meYa
estimació i la meva ddmpanyia, sinó que cree. poder fer ...ho en tots els ordres.
A la Rosa tothom se l'estima i estic segur qué la seva proximitat els faria un
gran b~. 1 els nens (que necessiten uns avis) penso que els alegrarien la vida •
. B6, pares estimat,s i Joan: tinguin coratgei venein la resistencia a parlar

amb absoluta franques~. Nosaltres, gracies a D6u, estem tots bé: la Rosa i els
nens "estiuejant" a Cuernavaca i jo treballant éom sempre.

Una abra~ada ben f,orta del seu


