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.Estimats pares~ ,
Contesto la seva lletra del dia primer d'any. Su-

poso que en aquest entremig.Ja hauran,rebut la-meya carta 011
acu sava ~ la trista n0"W-cia de la mor-t de l"~via.

. Comprenc la,seva inquietud per la marxa de la me-
va nova empresa. Els comen~aments sempre ofereixen entrebancs,
pek~ no pas a la manera europeai sinó a l'americana. M'explica_
ré: és costum que el tenir la feina necess~ria, en un neg9ci ai_
xi sigui el peincipal capteniment, per~ en el nostre cas es al' ,reyes, ja que els treballs son per atendre les comandes que tine
en cartera. n'un sol client (!a tan repetidament esmentada i be-
ne1da UTEHA) tinc feina per mes dtun any dedicant-bi dos torns
d 'una de l,s mlquines grans, amb la reproduc'ció de ,la Col-lecció
Gustau Do~e editada en espanyol per Montaner i Simon, d~ Barce-
lona. No es pas, pare, que fac! lioptimi~~ perqu~ vostes esti-
guin contents, ja que no tot son flors i violes. L'haver d'aten_
dre aquest aspecte del negoci,i torejar els vint.i-cinc empleats
que ja bi tinc em dóna més d'un mal de cap i bi ba vegades que
enyoro ~ la pau del dibuixant. Per~ les possibilitats econ~mi~ues
segueixen temptant-me, i la perspectiva del seu viatge a traves
d'una col-laboració Sirven ~al-Fer la trobo m~ravellosa. ~

. ltealment, en metodes de produccio estem una mica mes
avan~ats aqul que a Catalunya. Estreballa~ ~er als transports,
eJclussivament a base de la fant~stica pel-licula "Kodalitb", que
te una quantitat d,avantatges que, per aquell que l'experimenta per
primera ,vegada, li semblen cosa de magia. Es rapid:Íssima, ~é un
alt conj.r-ast absolut, i s 'asse9a 30mb uns quan ts segon s, nome s aire_
jant-Ia am9. les mans. El'proces de revel~t, fixat i rentat Kl~.RKRX
requereix unicament quinze minuts, despres deIs quals ja esta lles-
ta per a ésser tra~sportada damunt de la l~mina de zenc per mitj~
de la premsa Pgeumatica. Aqui ningú no usa ja t~rc~ls per als tran~
ports a pressio, i les,plaques preparades amb la formula americana
"Deep-Etcb" aguanten mes de 100.000 impnessions per cada passada., ., ,Per aixo el paper b1drog~afic va fer una certa sensacio; el ;r,ns-
portista que tenim, que es un xicot molt llest i competent, :x es el
qui més va poder dir-hi de tot el taller: qu~ ell recordava vagamelit
baver sentit parlar d'un paper semblabt, pero que ja feia molt de
t Pe ' i ' , '.emps , ro no es cregu :1 America surt per tot, i al costa t d 'aquest
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, ", '"progres m~terial, es dona el ca~ que les sele~ci~ns fetes a ~cxic
s9rten carissimes pe~ falta de,ma,d1obra espec1a11tzada. El mes fa-
mos s9leccionador que hi ha aquí es U11 alemany que es diu fiau i no
s'enten de feina, de manera que 'quan se li encarrega .Baxi.iBa~ un
treball, cal carregar-se de.paci~nci, i esperar bonament que acabi.
1 cobra el pr~u que vol: una seleccio 13 x 15 cm., a quatre tintes,, ,
150 pesos i els deme s tamanys a proP9rcio. A pa~t dlell, Lnf'er-Lor-s
en c¡"uali,tat,n'hi ha mitja dotzena mes que no donen l.abast. Es per
aixo, pare, que tquest problema de les seleccions és realment un
problema i caldra trobar la manera dtaprofitar les fetes a Barcelo-
na, amb o sense paper- bidrogr~fic. '

EI,pare ie ~a Rosa no ha rebut, encara, la seva
magnlfiea felicitacio. Pe:bo,no cal donar-la per perduda perqub, a
desgrat de tot, el correu te encara, de tant en tant, vel+leitats
de temp~,de guerra. A!X! que ~m comuniqui que l'ba rebuda, ja li
~xplicare la impressio que li ba fet.
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