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Estimats pares i Joan: contesto ~a carta de 25 de mar~, arribada com totes les da-
rreres amb una gran puntualitat: Vaig escriure uns mots de condol a la tia Ant~-
nia i m'hac~~~i~¡a!mb una carta molt amable (en la qual fa elogis de vostes),
agraint el meu sentiment.

,
En realitat, no vBig ~RmxRx donar el nom d'en Lujin perque respongu~s

,
de mi (no'ln'hi hauria pa's atrevit), sinó en resposta d t un apartat del formulari que

,
I!lemanaper-aorres solvents' "que em ccnegu í.n'! , Em plau que en Lu j án s'hagi mostrat tan
cordial i que fins i tot depassi la simple amabilitat oferint-se per a consultes le-
gals amb "gent de la casa". En aquest sentit, penso que un advocat catolic nom~s do-
nara un ti.p'usde 'r-eapos.ta i que potser un home de lleis aenae una consciencia reli-
giosa, po dri.a trobar aspectes en les' Ll.eLs civils que ens doneas i.n. una sortida. En
tot aixo, sóc una mica esceptic: aquí a Mexic, on un norantal per cent almenys' de la
població és ca t.ó Lí.ca , abunden els divorcis i els nous casaments, amb sortides ecle-

,
siastiques que es resolen amb dinersj ~s desagradable, si es vol, des del punt de
vista de la fe pura, pero ~s així. Els poderosos sem~retroben el camí lliure p~r a
subtils solucions. Fa poc, vaig llegir que llinfant Carles d'Espanya (que es casara
amb una princesa que no pertany a la seva esglesia) fruira d'un~ comprensió especial:
es far~n dues cerimonies, una catolica i l'altra'or~odoxag¡111 i tot quedara salvat.

,

Ahir mateix vaig llegir als diaris que un matrimoni de coneguts actors de cinema es-
,

panyols, tramiten el divorci per a tornar-se a casar, amb per'Sones amb les quals"fes-
tejen" ;¡{g'fR:j\::jtMEM'fxxactualment. La 'noticia estava continguda en un telegrama datat a
Madrid i el,coreesponsal és espanyol. EEp Es Párla molt, en virtut d~l proxim Conci-
:1.iEc umé ní.o,d~~~1 "liberalització" de l'Esglesia Ca t ó Ld.ca , per a~aptl'lr-laa determi-
nades circumstancies que els temps han anat fixant~ Qui,sap •••

En Juh~, abans de retornar a Mexic,'ya pagar a'l'Estat espanyol els di-
ners del ~eu viatge de repatriació. Aixi que va retornar a Mexic, una de' les prime-



U B
res visites, fou a la representació diplomatica espanyola on, de~vS~i~tAWg~~~~~~~a
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estaven "en pau s!t , pr-egunt á' si -e.n cas de. nou ;::-etorn- li pagarien al tra vegada el viat-

ge i li van respondre que sí. Aixo és el que em digué el mat'eix Juhé" home una mica ta-

rambana i que sempre a+.ha ?,~posar en quar-e.ntene, p,er.o-,,el~ cas -é s que és pos s í.b Le que el

pr óx í.m me,? de maigo re~torni a Catalunya .amb la. fam~}i,a~ ¡ Se,gol}-sexplica, ja ho té, tot arre-

glat; Es, realment, un cas per a meditar •••

Fa molt temps que supe so que la Ba r-s.e Lenae-qu e vaI'em -aa*a·p·'-ha--ae-safl-areg-ut. Es un.t 1''''

fenomen que va passant una mica a tot el.món,-.pe.r·c\ausE?s moit·diverses i crec que po-... . . • .' . e : '. .• -

driem afro ntar-ló. En aques'ts ~vint i tan ti .any;",~h~.mvistGan.:v~ar Mex¡Le, e~cara que al-

gups §efectes típicamen t nacionals subs i.a t e í.xí.n., brav ament ....' Mé;s·av í.at.. s ',ha ana t 'perden t

el que hí.,havia de bo ' .. en. cos tums i belles .t~adicions gue;: avuá tnemé s es mUEten. de cara

Pel que~fa a la fe,ina,les par auLee .deL pare m+han. an i.ma t del tot. No ho estic

tapt, en canvi, pel que fa a la nastra situació~ Si na trob~m la manera d'enfocar-la, si
r

algú no ens ~hi .aju da , sera un veritable'entrebanc.,-.
t "-- - J • "'-' ....

El cas del senyor Ru~z Ponseti,ésmoltces~ecial.
• _, ',o ..... • __ _.1... .J.

sen;tit que creu (eom a economista" i ho r é e-rno Lt eminent) que
~ - f ; - 1 .' •

són insalvables i que s'anira al comunisme per una fatalitat
.' _ .o..

, el canvi no li fa gens de grac;la i V ac cept.a. amb el mateix esperi t que un pacient se sot-
. - .. - - ~'- '-

met a una operaeió que li ha. d~_sal~ar-ra-vida: espantat, per.o~ense-v~-hi altre re-

mei. Cuba esta ara soba el cao.s d t.un racionament es t r i.c te , sotmesa a dí.v í.s í.o ne internes
~" - - ... ... - - - - \,. t· -

i amb l'amena9·a constant d t una Lnte.rvenc Ló armada -de s de l'exterior.,Un· panor-ama que no
" ... ... - -'- .

Es un comunista'per for9a, en el
t '- . ~ .

les f~lles del ~apitalisme

historica. Pero en el fons

fa gens de gracia •••

Prego .per qué els est~ral¿'s del .pi ca~,gu;t a Bellaterra sigu.i.n lleus, i m'acomiado

amb una' .f or tLsaú.ma abr ac ada de te t s "nosal tres- .
_. .. ~ ~ - - • ... ••• • - • .J

A Mexic ha comen9at a p~blicár-se uná.
nova revista ("Orfeó Catala"). El pri-
mer número publica {¡ñ· conte meu'~ "Les
relacions entre el bé i el mal~ e~6rit
r.ecentment.
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