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Pare estimat:

vull que vegi.una

sinceritat
f

total en la carta adjun-

tao
Vaig limitar-me a,expressar~li el meu punt de vista. La Rosa
només m' influeix en un sentit: tornar deseguida.
'Quan la coneguin
l'estimaran com una filIa.
\
_ _. Si váig esmentar, .potser despectivament~ la soluc~6 de les
torres deIs afores, és perque'va semblar-me que es tractava d'aíllar-nos, de tenir-nos lluny de persones que tenen formada deIs
fets una idea errada i la murmuraci6~de ies qu~ls els fa por. Sigui crom sigui, aixo penso afrontar-ho amb una decisi6 absoluta: la
Rosa és la meYa muller legítima i legítims s6n els meus fills, segons les llais que desitjo per al meu país i les lleis ~ue prevalen a Mexic i a la majori~ de paísos civilitzats.
No seria honest, pare, ~magar-li un s~ntiment.~ue, per altra
banda, estic segur que voste ja suposa en mi. Per~ tot s'ha d'afro~
tar i superar en vista a l'objectiu suprem que tenim: reunir-nos,
tornar a veure'ns, ésser a casa nostra.
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La solució de les torres, com dic, ems
després, e~ gust i les possibilitats ens feia inclinar per
un deis pi~os noua, ja veuriem •
.Tambéva
semblar-me, pare, que amb Bellaterra ja no~lii
po d'í.em
:comp t ar- per qué pe r a nosal tres no''seria ben bé lila casa pairal", si és que' la nestra-presencia
no podia'ésser expltcada al petit cercle de ve1ns. Aquest pensament m'entristi,
-n'he parlat tant als nens que els fa una, gran il-lusió- i segurament que aquest estat d'anim em va fer escriure paraules
depressives.-Crec,
pero, que el temps i la nostrarpresencia
aqui ~~ arreglaria tot:
.
Si'~n la proxima car~a escriu une~ rat¡les per a la Rosa, li ho agr~ir' moit., P~nsi~ ~ue per a ella la decisió no
ha esta't facil' i que, aixi i tot, no ha dubtat a prendre-la
pensant sobretot en mi.
Bé~, par-e estimat: una abracada de tot cor!

