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Estimats pares: per fi, entenem els motius que m~±xRR originen les vacil-la-
cions i reserves que endevinavem en les seves darr~res cartes.

, ,
Ja eLs vam dir, pares, que 'la 'Rosa i 'jo compreníem les raons sen-

'timentals i humanes' 'est.abLer tes 'du ran t aquests vint-i-tres 'anys d'ab aé ncLa me-
,1va. Pe'ro penso que ara s '~equ'ivoquen,ja que en ccrnpte-s d'evi tar les e nr-aoní.es ,

el' que s ' aconseguira tractant de manterrí.r- un€! situació que esdevindria á Lóg í.ca
així qué noaa Lt.r-es retornésS-1.m(i havent-se ja casat el Joan) , donar-í-a lloc a

(::J v'perpetrtiarun' "'statu quo " -com diu el "Pare....~¡g:E:E:ill[RXX±X .d í.f Lc i.L de -f er compren-
, , ',~ vdre aLs demés i, per tant, causa -de- murmuracions permanents. Cre'c que aplicant

el seny del vell adagi ca tala ('!Icadascú'a casa -ae va'!, s ' establiria una, c Laredat,
una lliberta't i una in'dé'pendencia que no ens exposaria a éser c-b j ect.ede malen-
tesos.Vostes i la Merce' pod~ien visitar-se sempre que vOlguessin, nosaltres po-
dríem veure'ls a vostes tan sovint com ~~ cor erusdictés -i vioeversa-, sense

"
haver d ' establir horaris " dies o -c Ltes pf~vies ,r 'cosa trista entre pares, fills i

/

~néts. No crec que anássim a la grenyaj per la meva part poden estar-ne segurs,
ja que elmés -immediat i -d í.recte perjud:iscatse~ia el rJoan, en l' aspecte moral,

~ -, ' .:~, ". -, ' Pe r la ma teí.xa r ao , penso que la Iam'Íliá-de la ~erce s'abstindria: de provocar
, . abs'Urde~sltuaclons~Ja'que els suposo urra-qualitat humana que, una'actitud contraria,

da ame rrt i.r-La ,' '

L'est~t de fet que ens~roposen ens convertiria, en certa ~anera,
en 'exí.Li.ats ens el nost.re pr op i. país. Hauríem 'de viure als afores, que equival-
dria una m±cá~a amagar-nos, i nosaítres' no 'ens hem 'amagat ma±: des de molt pe-
tits, els neni-coneixen el problema i per tant r'han aoceptat sense odis ni ma-

, F

lentesos. Ei cóneixen tots els 'nostres amics i molta gent de Barcelona que pe-

(,

'1 ' ''sen més que Les comares de v'e'1náten els medis en j'o, f orcosame nt , m'hauria de, ho)
moure. Pensin'que a Catalunya no sóc un desconegut total i que tampoc norés la
Rosa, 'donat que per la significaci6' del seu pare estava relacionada amb intel-
'ledtuals i artistes-i que, a més~ hi té parents~ Per la meva professió i la me-
va'vouaci6, rió sé 'si podré 'pass~desapercebut i ni crec que em'convingués; ales-
hores, sí es decidei:ltel retoI"~, caldra co~ptar amb les enraonies, sense que ens
e~ salvés el viure en un poble o en un barri i sense que n'haguéssim de fergai-
re cabal, per~ue la ge~t que es lliura al xafardeig i a la murmuració interessa
i val poco S6n coses'que Sm sembl~ millor aclarir de'~eguida, per bé de tots.
Ea mat~ixa'~Merce, si se'ls est~ma com penso, no crec que posi obstacles al trac

\' ~ ,te normal entre vostes i nosaltres, i si ho feia la seva estimació t~ndria un
escas valor. 1 tal com ens plantegen els fets, l'obstacle hi seria, encara que
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es reduís a aquesta estranya lnhibició que, dewprés de tants anys jo, nosal-
tres, no poguéssim anar a casa dels pares a qualsevol hora, o a Bellaterra,
sense la por que, si.:,.noaví.aávem ,
que ens ;Ll,eyarientota l'alegria.

'En f í., pares estimats:

els exposaríem a vostes mateixos a tibantors
- ... ~ - v

és difícil trobar les paraules justes i ex-, ,

, -
pressar tot el que pe se~t en un cas com ,e~ nostre, tenint por ~'entristir-los
o de :fer-:1_osmal. ,Ja e,l,s vaig dir en una canta anterior que ni, la Rosa ni jo, '.
no volem Lnf'LuLr--Loa ~ni f'orcar-c-Los, que n_o po aarem-mai cap condici6. Pero cer-
tes cond.lcLone que~ se'ns poseasí.na Il:0,saltre-s eIl:.sobl,ig,arienél: ref2-exionar, per

~ no, c aur e; ejl' dany.per: .,ato.tsh~en comp tes del.bé que syrr:,iem.A mi,_ .directament,
que l1l'avin.c,Jiestimo els germans da.la Rosa MRX tan t 6 mé s-que com a cunya ts ,

-' , v v '¡ .

com a amics de la infantesa i d~ sempre, €m seria impossible explicar-los la, ,

v~r;itat que ~s desprén de la seva darrer~ carta. Fins ar~, els havia dit que
eaper ávem que R~xilIl&a;Nquan el Joan es casés, l-cl:si tuaci6 c-~eada ,per l'admira-
ble actitud .de 'vq.stes,pares, ar-r-Lb ar-La al seu ,t€rme natural i que -podrí.em re-
torna,r amb el cap alt, com bsm viscut sempre.

" ,
No é9, pas que ens desanimem ni que s'h~in de desanimar va,stes. Cer-

"cyrem .una manera, una soluci6, que ens .permeti "retornar del tot!", poguer anar
( , v

.,------~~---."_a_-:.L-~.:t>_-8a¡.:¡v~rp_@€},'tIuc-o,--".r;.;' :L±iI' ~~~~1:>-a~~i cl~'O'S's i-b-1:6 "', ,8 e,111b 1-:1.lIlrl-:l'"'b r , rr e _
, \

~v qüentar-vtots el-=¡amics i tot s .eLs llocs que ens atreguí.n; S,i Déu ens d6na sa-
lut i feina, és possible la realitzaci6 d'aquest prop~sit~ cre~, sense que vos-
~es hagiq ~e ~omprometre les posicions que, pensa~t jo que s'equivoquen per bon-

,dat ,i demanant-los perdó pe-r atre,vi-r-mea,dir-ho, cr-egu i.n n~cessari i convenient
mantenir. Co~en9aré, doncs, els tramits da~ant_la repre8e~taci6 del govern es-
panyol a }1~xi<2.,sabent que, no se'm pr~?enta:r:~nmés di~icul tat s que les normal s ,,
pero, que aix=!;a. tot s,!emportaran mesos. S·i podem reali tzar les nostres coses

...._. - - "- - - ... v ....... \..

tal com havíem dit, s~ en Messeguer ~com crec- manté el seu of~~iment, vindriemf'" 't -- ~ \.. , __

a Barce~ona i c~r~a~íe~ pis o llo~ 'per a estar al gust i a les ~ossibilitats
nostres t segons les que ofereixi Barc~lo_n.ajja que les ci.r-cumst.áncí.es els lli-

(

'guen de mans pe~ a decidir lliuremen~ el ll~c de la ~os~ra reside~cia, deixi'n3
aquesta llibertat a .ncaa.Ltr-ee , ja que ningú 'no po dr-á-f'er=-Loa retrets de les de-,
cisions que prenguem i aixo contribuira, esperem, a la seva tranquil-litat d'es-
.... t '-. ~ ~

'.

peri t.'
-, J

Ignoro el temps que R~ em prend~a lligap tots els c~ps, pero amb
( .

aquesta voluntat i aquesta il-lusió viurem. Mentrestanty pares, que la fe que, ' . vi

hem tLng.ut sempre en's. se&u~ixi aj~dan~j nosal tres e~t-~m bé, vivim bé, som feli-
90S; Reso,.sempre perq~e voste~ tin&uin els mateixos dons i així l'esvera no ens
si~ui més .penosa.

( ,

Una ~bra9ada amb tota l'anima del seu


