
, ' t -, U~iv.ersitatAutónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanítats

Estimat pare: en la carta llarga adjunta produro ex-
-plicar-li el noa tr-e'purí t de ví.sta i el riostre estat
d'es~erit; si cr~u que a,la mare l'ha d'entri~tir
aquest~ réalitai nostra, ensenyi-li només la ¿arta
5r~u; l~ ~~telxa cdn¿ider~ci6 és v~li~a per al Joan.

Hauria volgut prendre'm més temps per a re-
flexionar una resposta on, qualsevol motiu de pena per
a .vost é s "hagué's estat L'l i.mat "al máx í.m, sense -de Lxa.r

d'exposar la meVa opini6. Per~ ~a necessitat de contes-
tar ,de seguida, a requeriment de voste, em fa proce-
dir -aixL. '

"Sé que vint-i~tres anys han representat per
a vostes una vida sencera. Espero/que comprengui, ,pare

'"estima t; que' virít-í-tres 'any s 'han significa t .t ambé per
a mi, tota una vida. Qui sap si~ al nóstre retorn, po-



drem conciarliar-les! U B "
No sé com explicar-li pare el UqiU'reitat}~n<'WI(;<!3~"CelomL

. , , Biblioteca d' {tuma:rutats
significa per a mi; no vull humiliar-la ni ferir-
la, amb més ra6 perqu~ es resigna a sepa~ar-~e deIs
seús germans per a no dificultar el nostre anhel

v; de ~reün~r..;ri.os. Pero si aixo hagu é á de .r'epre~én tar
.'yer q" ella l'.acc,eptaci6 deLr paper- d ' amant , no pas

'per' les enrao,nies de la 'gent, "s í.nó per un esta t
. :. de-' f'et al quáL es v é uen "c ómpromeáó s "e Ls meus pares,

noem sento amb dret de demanar~li.
Pels nens mateix, hi ha el perill que ~na situa

ci6 així «que .aqu I, nó han ae ñ t i t mai.) els cr-eés uñ
complex q~e pogués afectar el seu futur i la segure
tat necessaria per'a obrir-se camí. Tot ~ixo ho -
he de tenir en compte i espero que ~ost~ ti medi-

e ,ti. Li demano, per tant, el seu consel.l.i. ..9.ue em
. contesti la carta ad jun ta , 'encara que acórdé s no

'ensé~~yár'':'la a 'la mare , fe

~.


