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ciiiables comunistas". El reportatge acaba així: "Si lau .~
mayor urrí.dad, ni mejores jf3:f.és,]'ranco no tendrá que preoc '~ea 0:¡'Jt)tUt~ Es
innecesari dir que la policia va retirar de circulaci6 aquesta edidi6 de
bIFE, l'exemplar de la qual he pogut fullejar, per pur atzar, i comsi el
qu~ va deixar-me'l,i jo 'que el llegia, o.ometessimuna malifeta.

1)e1deute que ha deixat el nostre malaguanyat Janés, se'n diuen de
totes: h1 ha 'l~i el fa pujar a quaranta milions i 'lui s'acontenta ambvuit

'0 <teli.. Él terma mig de oatorze, que assenyala el senyor Gonzalez orto, no
s~rrl.blafora. de seny, i ell deu tenir informaci6 responsáble per a creure-ho
així·~ ..cal; pere, tenir en compte la contr ar-t.í.dad 1 'stock, del volum

J ¿,del qual se'n f-a:n.cabales· igual.riJ.entdesbaratades, i les 'no menys importanta
,..v.-~(üussi ves i deIs títols de reedioi6 constant. Tot ambtot, la ca-

1'a0.1tat que es n~cessi ta per a mantenir l' equili bri de la ba'Lancá, el dea-
,nivell de la qual ea produeix parque el pes deIs deutes es formal i exigi-
bl~ ,'i el de les ,cosespermutables insegur i aleatorí, no sé si la posseeix
la ,vidua ni cap deIs seUs assessors. Aquest dubte, que oscil.la entre la
C.ql;lcf'ianq·ai 1a-por, parali tza la decissió deIs credi torso
o , ·'De,la".Carríl~M:;i:.lla no :xa'hesabut res. Encara que .jo no podrd.a asse-
gur~~li~eina ~ficient 'per am~tenir-se'n, perque la fotocolor i les
:'aportaoi.6ns de fotolits-· de Toulouse cobreixen el 90 % de les nostres neces-
·si.tats. artistiques, queLcompodria encarregar-l~. bs cert que tr"",vessemuna
..or,issi molt aguda.; j9~c~ec, pe.ro, que si encerta el cami pot trobar la ma-
nera de re'eixir; ele dibuixants no abunden. El seu pessimisme pot derivar
"me's.11#de la seva Lncapácí.tat d ' adap'tací.é , comdius tu, que no pas erqu~
totesles portes 11 si in barrades.

. . L~;.te'Vacol.laboraciÓ en el volum d'Jiomenatge a en Carner, tianíbé
.·;va iiu,.siónar ....memoI~.Elli que emdius del seu fill, m'entristeix, pensant
~-que~ot .passar el matred.x .~b els teus, que siguin catalana que no hagin

~,.·trepitjat,.mai la seva patria. uéu vulgul que no sigu,i: a.:tf i ens doni a tots
.s.alud~ forga i la il,.lusi6 de poguer-ho comprovar.
. " : .e;l.sguants de Beisbol, al' exér-c í t, no eJ.:snecessita a. Pero tata
\r,egadÍ3:'que' per' eorreu, sota etiqueta verda, si el seu pes permet trametre '15
e , ~ . )

. ' :peF .,semblant'couduc.te t t,ardaran en arribar mes de dos mesos , queda temps
": 'p$r 'e'sperar si a.Lgunvinent es despla<)!;;l.a Barcelona, i I de retorn a Mexic
us/ dur-í.a els presents p.9T ,fii les l\Jenes, en record de llur !-TimeraComuni6.
~.', Sé"m 'ha acabat a; corda! .lnns diumengevinent. 1 una, abragada ben
'tort.¡:t'par a tp. i ,l,a liosa', i molts petons als menuts, dels vostres
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