
Barcelona, 11 de juny de
Estimat fill:

V. e A LOÉ s A RÚ S L t Universitat Autónoma de Barcelonaa eva carta del dí.a3 ens treu d3Iibli~iaffiJhmlú}ln:Jr~
els motius que ens privaren d'entrevistar-nos amb I
la Zina. 81 dilluns de Pasqua jo era a San Seba -
tian i si vingué a casa ;pél:' la tarda, la mar-e er-a

afer comp¡:m.yiaa la montserrat. No cal repetir que ho hem lamentat t t
perque es difíiliilque es presenti una altra avinentesa. Per acabar-hood~~dO_
bar tampoc reveurem, els IYlesseguer,que a aquestes hores ja deuen estar de
retorno Ens queda 1 esperanga de poguer fer lUla llarga sentada amb els P _
poch, r~cordant temps passats i parlant de vosaltres. )igue-li a l'Angele:i
a la QuJ..meta,ést clar1- u-e tant com hem lamentat no poguer acomiadar-lo
lamentem l~ causa que ho ha impedit i de cor desitjem un guariment rapid ~
total de 1 esgalabrament que va patir.

La probable visita d'en Tisner nel desembre m'ha proa~"l't,nlat . . I s: <" vu. sorpresa
arrt ~ran c~m ~grados,all 70 mes trobo que tardara massa a :fr!f~&3.1~~-

~ ,L_especlalJ..tat def.sfllms ?urt~ publici tar.is, ara tot just comenc a a
explotar-ISe a Espanya, en el Clne l en la TV. Se'n f'an de dibuf,xos -1.. lIt d . ' a ma-jorn a exce • en's.;"¡el mlxtes: dibuixos i :fi:~llll!!l!:l!!E persones¡ i de només fi-
gures humanes, gener~ment actors coneguts. :In camp a explorar és mol taran
p~rQ •.~~~ no~és cone~,~~es,fi~les ~ue es dediquin exclussivament a aque:ts '
afe:-s. bstudl~s MORO Movlerecord. Tenint present, pero, la febre publici,..
tarl.a.~ue pa t í.m, em ?rnso qu~ queda un marge mol t ample ~upar -4J¡ al
tres p~oductores ';s01tetot Sl aporten quelcom original i ben fet. ~lambé ie-
da ~~l~ c~í a corre~ en el ram deIs fiJ~s curts documentals i reportatg s
publJ..cltarls.Aquestanotlcia ha desvetllat altra vegada les nostres es -1"'811c8s, es gICiJ:TS' '¡s:l1JilJ:LJaüi5 quc HZ CLLOJO':" ,,,;, .w __ ~- .... -:¡;- .\o...

segueixi ~ la pa ta deIs nostres desigs. 1 que les families afectadas
s'hi engr esquin , i no hi posin entrebal1cs. Feina, per la gent que val i ea
fer-la, no en falta: 1 qu~ sobra tIspeonatge. Quan als estudis, dificulta"[¡
no en trobara més de es que han d'afrontar els estudiants d'ací i d'altres
patssos. Depen de la preparaci6 que tingui el noi gr811. de l'Arcadi per a su-
.perar-les amb més o meny s facili tats.

En la Pagina. Literaria del r'Correo Catalan" d 'avui s 'hi dona la no-
ticia de l'Antologia d'Humoristes publicada per Paul Neuff. La retallo i te
l'envio. Hauria pogut ésser més extensa i verídica, fent constar que l'Hur-

~- tado ni fu:gura a '"títoId 'autor ~xica. ;1 cae, pero, Efsno perdre cap opor-
tunii;at de fer reclam deIs nostres autors i de llursexi ts. L'..~s'Priu,deia
fa pocs dies a un redactor de "El Noticiero 11 que 1 'in:tirr!9~ava:lllaliteratu-
ra catalana moderna compta amb un equip d'autors~r~~ novel.la, poe-
sia, teatre).molt supeior al que mereix el públic llegidor. 'lS el pot en-
vejar qua.LaevoL país. 1 el fet es més meri tori, per tal com han de produir-
se sense cap deIs estimuls que traben els autors de tot arreu1 La Bibliogra-
fia catalro1~ del més de maig, iinclo~títolS. Gairebé un llibre diario

Amb mOltaJ4.:;-~~E-ai~l~darrerida,t.oqae.aprofito el diumenge per a~ pos~
~ al corrent, l~:-(J)dvui. :En Joan no escriu, per-que este,preparant ~
un treball per a presentar a una important empresa que solicita un bioleg.
De 14 aspirants a la plaga ( set alemanys, dos anglesos, tres francesos, un
italia, i ell) quedar-en finalistes de'Lstests preliminars en Joan i un es-
tudiant alemany. Els hi posaren un tema a desenrot~t.Lari la plaga ser pel
quin ha fassi millor. Almenys així li 11.0han dit.

~ ~~ ~ f.wW- ~I\. (;¡);\ ,-', éÚ.~/ 1./V';V'l~

~ ~tAk ~ (~~~~r~~,:·.g~

Balmes, 1/9,3" 1.°. Te/eFon 28 3467
BARCELONA-8


