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Estimat Rafael: sense esperar resposta a La meya Aarrera carta -a veu-
re siftt decidiras a contestar-la!- insisteixo en el "ram deIs negocie,
on potser troba~em'una vena epistolar més'propicia.

PI'ocura.réenlplear un astil gaire,bé telegJ;'afio,per no estendre'm
masSa.' La situaci6 de "Distr.ibu!.doraSelecta" com a empresa dedicada a
la importaci6 de llibre~és dificil, ja que si bé s'espera par a un
termin:i relativament curt la soluci6 del conflicte sorgit a rel de la
derogació del Conveni, el mal jaesta fet per als negocis petits: des-
prés de quatre mescs de no poder treure material de la duana, obligant
a una¡restriceió en les vendes i a treballe.r amb un magatzem molt re-
du!.t,iens trobem ara qUé ,les expedicions !iicumuladesa correus importen
quant;i..tatsmolt elevadesi ens obliguen a acceptar compromisos que de-
passenel .limitque és prudent'per a nosa1tres. Les empreses que expor-
ten lÜ.b:re mexica a Es.panya. retiren ja amb tota lliberta'c els paquests
de eorreus, cosa que indica la decisió de .les autoritats mexicanes en
el sentit d'assolir más equitat en l'intereanvio

Preveient tot aix~ (1'aprofitant les,.~facilitatsque ene oferia un
.impressor amie) Vam pensar ser.i9sament a iniciar activitats editorials,

com,en9,ant,una ee.L..lecc.;i..6de novel-les universals, de drets d" autor ja
prescrits i d'inter~s permanent.; triant tlt01s esgotats en els paisos
de parla espanyola~ Aixl ha naacu t la 1190l...1ecoi6 SAGITARIVM", de la
qual ja han apuegut t!'es titols; hem fet ·i estem'fent mil equilibris.
N'haure~ de fe!'múlts más, enoara. per a aalvar-nos pero tine la sensa ..ció que' e.stel'l1sobre el cami encertat.

Pelo que fa lA compl"omís cont~et amb tu (pensa. Rafael, que en aquest
plura¡L de '1se,lVal"-nos"sempr-e t'hi compto.)" donant vol tes a la teva si-
tuaci6 i a la nostra, ~e'ns h~ ocorregut la sortida més logica i, fins
on jO'pugui influir, la única possible. En certa manera, serA tornar als
principis, quan prev~iem abana de la cataatl"ofe que tu col-laboraries
des de Barcelona a eonso'lidar·un negoci que circumstanóies adverses t'o-
bligaven a abandonar precipitadament, en una etapa de finanoiaci6 que
deixa::vaa la IIDistribuidoraft en una mena de carrer6 scnse sortida.

Es tli't;\ctt¡l.de donar-te a tu la distribució'dels nostres llibres per
tota la Pen!~sula, servint-te de cada titol ~mensualment- la quantitat
d'e~emplars el Oúst dels quala cobreixi cada un deIs documentsacceptats.
Aixl, no tan soIS veuries emparata amb mercaderia els teus interessos,
sin6 que podrias obtenirancara un sobreguany amb la venda dels llibres i
qui sap si aix~ et permeteria orientar-te en una l~nia,que potser que
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t'ajudaria a sortir de l'aflictiva situació que vas explicar-me.
L'operaci6 s'efectuaria sobre les segtlents bases:
Preu de venda del llibl"e en pesos mexicans ••••
Descompte per a tu, 50% más 17% .
Cost pez- tu en d~larst al canvi de L~1..50 •••••••

$ 21
67%
0.55,44

A.aqu~st cost, pér a cobrir ele 3.500 pesos mensuals, t'enviar1em 505
exemplars de cadat1tol -com t'hedit, n'apareix un cada mes-, quánti-
tat que es pot col-locar b~ en el mercat espanyol~'Es más: si areus que
e+ negooi -que tens actualment no et deixa.temps per a dedicar-te a aques-
ta,nova.,aetivitat, pots trabar a,Hadrid O' a Barcelopa ,d:Lstribu!.dors
que e' encarregarien de resoldre' t el problema. .

.' ". Amb data d.'avui, t"enviem per express-aer! un exemplar de la
"Col-lecció SAGI'1'ARIV'M'.'.En el mercat mexicA, la: col-lecei6 ha estat
ben. acollida i la aeva continu1tat sembla aaseguz-ada¡ espez-e la teva
resposta al. que et propos.em•.'

Molt~ ,reeords,a tots i una abra~ada


