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Estimat pare:
Després d'aquestallarga etapa de silenci per part meya, durant la
1ual he anatoc seguint amb veritable il~lusió la marxa dels
tramits pel vostre retorn, em decideixo a escriure.
No cal dir amb quin goig he rebut la nova de la teya decisió.Son
molts anys d'esperar i ara per primera vegada s'en~vina UIa po~i i-

I ! JJ

litat que creix a pass~ de gegant.
Se, per ·les teves cartes, la ~~ impresionant de dubtes, temors

, \. ~inseguretats, ~ cabales que hun passat pel teu cap. Coree també 1
f r

respost0j que t 'han anat donerrtels j a í.os sAr-a , em sembla, que
per acabar d'arrodonir la teya convicció faltaba u a carta meya;
dex~oc~xocxf±xx de fill a pare i d'home a home.,
.ra se que
l~e s ~.¡;

\ -saps exactame'lt el que opino de la teya vinguda,perqu
, ~t ho han ª,h~bar explicat.Vagi per endevant que desitjo,

espero i prego per la teya tornada.
Totes les pegues que tu hi veus son evidents. Hi han pegues, i n'hi

.... \ , Ihaur-án s Pr-et endr-e que tot sigui facil i pLane r es absurd i ha d esser
descartat.Es IH?€l§e-ataránuna serie de tivantors jpi-G4alo ue fa'Tt3:R

dH i e i 3:: 3:: a ~;pª luda,....;i. ~-w.e.,J.ndJa.,G-wmemem -e-&"8¡q;¡- ~~¡¡,.....;¡ru..r.:u:)e......u.:¡-¡,e,s."

Pt >In. (1g;¡,miesalg J&;J,.Q.S... Ara be,pels ~f-~ no poguer-te abr-acar es molt
més dolo~ós que cualsevol altre cosa.Per a mi el poguer abra9ar ~

r ~

meu pare, suposa un be molt més gran que qmalsevol de les pegnQS que
puguin venir.ER quan a vosaltres cree sinceranent que el malestar
inicial,q-uc indubtabloHlol3:"'6i h:atl.'T'eudo passar devsnt Q~ Hls:Ha ~e....t;-

" '~ _ oJ Ino ~srevant ~~ multiples benefic is que reportará el vostre
retor~ envers l'educació dels nens.A més del desig que suposo deus
tenir ~ envers Rosaltres,com .osaltres el tenim envers tu.
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t'~Es par aixó Que v~i g~C~i~Fot jo.
Eli totes les teves cartes sembla ~ue cerQuis Que ~¿~ digui Que

tQA"A1.1\ f,,{"A ~ ..( A.' /.no h4--~ 'c.a.p- dlllco_1venient1.Noes aixi.g.j'V)JA~Qm¡'eB j e:.:.t.s

PERd TOTS, TOTS,l FRANCA 1 FACILMj~NT S$Iu".IADIE-$-. ~

,Sr la. idea d'aqtlesLa anorIll1'!lit;3't:Sj aixi ho~ la cosa será mil
vegads més facil. Indiscutiblemant ~ aQuesta anormalita~ supo-
sar~ pe~tu i la Rosa ur sacrifici.Sacrifici ~,peró,~enso

~ TENIU EL DEURE DE FER pels vostres fills, y tu pels teus pares

i el tou fiB. ~ ~I

BAB_DE YENIR, ~o~A~capig~ ~ dubte. Ro desitgem tots.
Ro necessitem tots, i amb l'amor de ma de la llógica ho hem

de conseguir entre tots.
No s~ si mJie sabut explicaar prou bé.vuifque s~pigues Que
jo t'estimo m¿s del Que puguis pensar.Que la dist~ncia

no m'ha allllilyatde tu; i Que amb els jaios vivim i so~em la
teya pres~ncia. No oreus que qua abrayada de tots bé val

algún que. altre sacrifi ci?
M'agradaría 'molt Clue ~m contestesis 1lHlfJ~{;1 meu desig més

fervorós !i). poguer-te ajudar en aque st pas i crec liue la millor
ajuda es patentitzar les pegues per a trabar la forma &e~~~~J~'~

La postura de l'austru~ només porta a eQufvocs i a falses interpre-

tacións.
I

1 plego ja per avui, pare estimat.Deu faci que hagi sabut do ar
a les meves paraules l'autªntic'sentit que jo desitjo.
Una abrayada ben forta per tots Ti per tu tot l'amor del teu fill

/


