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,
Estimat pare~ novament les circumstancies m'obliguen a escriure dirigint-me a
vo st é sol, adjuntan t una carta í;fainili~r"per 'si la mar-e: no esta al corrent
de L que segueix. '-.

, -Vaig rebré la seva carta datada el dia l. En ella, em-va semblar en-
~tendre que em ponderaven. la benignitat de la tardor i de l'hivern a Catalunya

,-- perqué , si no po dí.a veni~ aquest' est Lu-, em decidís alfer:'ho::'encar-a que haguéssim
d'afrontar- l'epoca 'd:ef r-e d , En una carta anterior, m'exÍllicava que- pintaven

,
part de la casa de Bellaterra, amb 1~il-lusi6 que fés goig als nostres ulls
si podíem tornar aviat.'Tot' aixo m'havia ~judat a formar-me la-idea que la úni-
ca co§a gue ens separ,va de la realit~aci6 dels nostres proposits era el permís
oficial i el temps que em portés lligar la liquidaci6 de les nostres coses i
el retorn dels Messeguer del seu viatge.

Pero ahir vaig rebre la carta del Joan, datada dos dies després de la
de voste, en la qual em demana que no retornem abans d'un any, perque de fer-ho
"es veuria obligat a desfer el seu compromís i as-r-u'i.narLa la seva felicitat". La
sorpresa que m'ha produít aquesta carta, comparada amb el to de les darreres de
voste, és enorme. Abans de fer cap pas, vaig consultar al Joan; voste em va dir
que havien explicat (des del principi del prometatge) la meva situaci6 als pares
de la Pilar i que havia trobat en ells la comprensi6 necessaria.

El Joan em diu que m'ha d'escriure ell explicant-me aquesta incompatibi-
litat entre el nostre retorn i la seva boda perque vostes "no gosen fer-ho". Jo
he demanat, des del principi, una sinceritat total, encara que de vegades aixo
ens hagi de fer una mica de mal; ara aixo que em demana el Joan (i al qual no em
puc negar, ja que em fa responsable de la seva felicitat), m'hauria anat millor
saber-ho a temps, abans de comprometre la venda del pis i de fer una colla de
passos que hauré de désfer. No és un retret, pare estimat: ho die perque no tor-
nem a inc6rrer en el mateix error; potser hi ha, encara, obstacles o dificultats
que no s'atreveixen a plantejar-me i quan, fatalment, els hagi de saber, ho seran
en circumstancies que em fara més difícil afrontar-los, com en el cas que moti-
va aquesta carta.

No puc comprendre que els parents de la Pilar -si és que han estat ells-
hagin plantejat el dilema en termes melodramatics: si torna el teu pare abans de
la boda, es desfa la boda! Fer recaure el pes de les accmons dels altres damunt
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del Joan i la Pilar, em semblaria d'una indigesta cursileria i em costa de com-
prendre.

En fi: demano al Joan ~u~ s~gui més extens, perque la carta d'ell M~RX*
es refereix als perills sense explicar-los. Li demano també a voste, pare, que
em digui .gue h í., ha .de t0~ aí.xó ; 9-ue,~na ram~lia ar-Lst.ocr á t~ca es, preocupés del
meu passat ho comprendria, perqu~ els blasspns s'han de tacar sempre d'amagat.
-- - - - \,. \,. t-

Pero tractant-se d'una familia de la claswe mitja, com ~?saltresJ m'atreviria
a esperar, més. que un.?o~~at~sme g!andi~oquent, una actitud cristiana.

EIJo~n e~~p~ega ~ue_ don~a cada una de las seves paraulea el sentit
que reaLme nt t~,. M~hi he esfor~a~, pero,'a vo st.év no i puc amagar.,.li

r
que sempre te-

mo altres influencies que es mOMran per a posar entrebancs al,nostre retorne
_ {__ \,. '- _ J . . ,

ss , pare: acabo amb la..ma t.ei.xare~o~an~c.ió qua faig~ al Joan. No es negui-
tejí., Pe r-ó s~gw:m ben explicits .entre nosaltres!"

Rebi' una''forta abra~ada del seu fill
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