
IiRRBRLUZ
-"

~iversitat Autono,~~Ve,~
o o L o R E 5 n. I 3.0. 3 O2. 3 O3 Y 3 O4. mEXI[O. D. F.

S de maig del 1951

Estimats pares: el diumenge passat v~rem celebrar el bateig,de la
Teresa-. EIs ad junt.em unes fotos perqu~ es rací.n una mica de carrec
de 90m va anal". El padr-Í, com ja els yaie air en ~n,a lletra an ter-Ler-,
Ta esser en cJosep Houre-'1'oreht, i la padrina Toste, mare, reRresenta-
da per l'esposa de llArcadi, el germ~ petit ~e la ~osa. Mossen ~enet,
un sacerdot, catal~ que es trona a M~xie per motius semblants als nos-
tres, va encarregar-se.de'la 'cerim~nia.

A la. tarda va baveruhi, a ca~a, xOGolata am~ melindros, geia}s, sor-
tija e t.e , , etc. Va estar malt &"e. , "

Com segueix la tieta Angela? Pensem molt en ella i preguem, perque
pUgU1 superar sa tds rae'tjir-Lament el seu e~tat.;

, El pare va dir-me que , de seguida que, bagues sortit l' "Antolo/l;ia"
mlescriuria per parlar-meln. Com que"segons sembla, bavia de posar-
se a la venda el dia 23 d'abril, ~i ja ni ha, bagut temps,de sobres
perque: la carta· estés en el meu poder, interpreto que les co se'sno
deuen ha~er anat d 'acord amp els ~ostres desitUos i que el meu nom
deU,l1alíel'e~ta't suprlmit. Segons :rum~rs arribats a M~:x:ie,el men
no seria l'unie cas. En ti! per be o per mal, ja meln dirh alguna
eosa, pare.,' ,:'. . '

t "~,Ji • • ,~ La not1Gi,a,que a,narcelona es fal1>r1Camaqu1naria. pez- a les arts
gr1t'iqu~s, ~ causar_me una grata so'rpre~a. En les" eircumst~ncies ac-
tual_s, be trobo ex tr-aor-dj.nar-í.,Tenen, catalegs .f9ts les cases construc-
tores? Seria po ss.í.b'l.e, en cas afirmatiu,- rebre'ls a M~JiC? .;

.Les rotos del'cJoan a•• em van ter una gran impressio. Ja es, Teri-
t.abLement., tot",'Jn borne i se' l veu mol t entenimenta t 1 ~ona per sora • N o

.em sé, fer ben be car-r-oe de-. t.ení.r-> un fi11 tan gran, pero n 'estie mo 1t
'orgullós. .m papel' de les c('}pies("Negtor") també és fabricat a llar-
celonal Ero sembla recordar qúe, en un exemplar de fa t~mps de "nesti-
no" a:nuneiaven aquesta marca eom a catalana. Si és aixi, i no !i pro-
dueix mas sa enren!>u, pare, t.ambe 'mI agradarla onnenf.r-,informacio ~sobre

.els productes dlaquesta marca.
La.mare deu estar molt apesarada amb la malaltia de laseva germana.

M 'entristeix extraordin~riament··que s 'acumulin tantes coses, par. a im.-
pedir-li una .felicitat que es mereix 'tant, mar-e,

, En aques t raoment .( dos quar-ts d' onze del ma ti de I dillrms, dia 7
acabo de X.EI[ de rel3re La seva carta del dia 1er. de maig. ~o cal dir

'com ~eixa sense efecte a1gun~ deIs par~grafs precedentsl,~stic con-
tem~ssim i sota els efectes d'aquella.msperada circumstancia que, com
1i deia en una carta anter~or,..havia de t.or-na.r--me 1 timpuls d 'e sor-Luee,
E~ criteri dten Joan Triaau, un deIs val~rs mes apreciables de les
mes recents promoeions del nostre pals, és per a mi inestimable, Es
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e Lar- que li ptour-an eLs judicis adversos (a M~xi6 ja ha comenca t ,
en to menor, l'enrenou). Sobretot, els que es pensaven que ni ba-
vien dtésser i no hi són, no li perdonaran mai. Pera com que aix~
no ~s la primera vegada que passa i, fi~s a cert punt, ja és corrent
en les antoloc;ies, no crec,que en TriadÍl s'hi amo'ini massa. En can-

.vi, ..pot estaz- satisfet ÜXZ.RK d'naver donat la pauta d'una maner-a
de fer poe corrent e~ aq~esta ma.RKZ mena,de recopilacions( l'ha re-
ta ama la seva pas sf,ó i el seu criteri, sense resignar-se a donar-
la visin. diuramica que bauria estat tan ceiebrada i tan poc interes-
sanie Ha t.1ngut la valentia de suprimir el que ell er-eu que no Tal la

. '. ~ , ,pena, encara que algu hag1 quedat aterra gesticulante Tambe es cIar
que a I\1i,que sóa de ls que, en \;riadú salva, t16 m esth bé parlar ai:JI!,

~p~r~ són tan pocsels estimuls que~ coro a escriptor catal~, tinc a
Mexie, que el fet que celebri tant aques t espera que em- sigui perdo-
nat.M'agradaria que em digués, pare, quins son als quatre contes re-
copf.La ts , ja que apart de "La ratlla i el de sí.g" ignoro el titol deLs
al tre s tre s •. ' .' ,

El sistema de rotulació p~l qual s'interessa (encara que tambe m~s-
tigui malament el dir-ho), es rea.lment intere ssant , Amo matrius· foto-
gr~fiques sobre pel-¡loula d'alt contrast, reprodulnt alfabets, nume-
racions, signes especLa Ls i f11e..ta.t:ge""ivalent-me d'uns, componedprs
especial~ de~la meva invenció,.pue componclre (i compopcl) tex~os a
q9alsevól tamany, en. pos í,tiu o en negatiu i amn una comef.nacd ó gaire-
be il-limitaua de trames. Actualment, treballo amb 300. tipus.de lletra
diferents .tots els tipus cl~ssics i els més boaics deIs moderns- a
.qualsévoj, tamal}Y (PUtc t'er-lletres de sis centfmetres d 'al~ada ó nÍes ,
grans), tine mes de cent"models distints'de filetatge, i signes espe-
eaa la per a...'matem~t·iques,.qudmí ca , astronomía etc. Li adjunto unes mos-
tr~s~ i 11~pr-ego que em digui tot el que li intere ss" del procediment

, par a explicar-li. He d'afegir que el procediment és molt senzill i r~
pid, que els.textos poden donar~se sobre paper (per a enganxar damunt
d 'originals) o' sobre pel-l:Ícula."aodaÍi tn", que permet el transpo rt
directe damunt de les plaques li togr~t·iques. El que em f'aIta es esperi t
i visió Gomerciai per,treure tot el partit possible del sistema, i evi-
tar- que -em-pa snf el:. ue em va pa saar- amb el srstema de tramat que TOS-
t~ va trobar tan interessant: la "aodaK", després de dir-me que lame~. . ,tava que JO no nagues pogut,assegurar ele drets de la patent per als
E.E.U.U., resulta'que ara ha ii.,atxax llen9at ~l mercat un procediment
que sembla calcat,de la.suggestia que jo, c~ndidament, vai~ fer-los.
Si e~ pot donar un consell que'asseguri treure:un bon rendiment del,proced!ment pér a rotular, 1i agraire, pare. ,

Aoabo aq~i per poder cursar lall~tra de seguida. La Rosa~escriura
, apart (ámb les fotos prQmeses i notlGtas familiars) tot seguit.

Una abra~ada ben forta pel ~oan (no em fa res que no vulgui ser met-
gen, pet.ons a la mar-e~i records a tots.


