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Estimats pare~: hem rebut la seTa lletra del
dia 2g de marf. Efe etiTament, en rebre.la ja
estaTa en cam1 la nostra sarta llarga, i su-
posem que ja la deuen'haver rebuta

, No conee cap revista americana dtarts
gr~fiques que s'editl en espanyol. Aqul ens
embadallm contemplant Le s que ens arriben de
Sl:iissai d tAlemanya. El que ~ón les 89ses t . ,.
De totes maneres, m'informare millar; de mo-
ment, he tet preguntes a uns quants llibre-
ters i cap dtells no m"ha sabut,donar rao' ,
d'una publicacio semblan~. N!bi ha una de molt
Dona (per~ amb text angl~s, unicament) dedi.
cada espeeialment als envoltoris i sthi poden
trobar unes tll-ligranes, en litogra~ia, re-
lleas i tota mena de procediments a'impressió
que et deixen amla.laboca ob~rta~ setlldiu
"Modern Paekagin~". Su~oso, pare, que deu es-
tar-ne al eorrent, pero a criteri mea, els mi-
llors treballs litog~arics (~es del punt de
vista t~cnie) que he vist.en la meva vida J' son
rets'a Suissa.A mé.s,Taig parlar r~centment'
amb un distribuidor' de maqu:l.nariai em va par-
lar dtanes prems~s suiss~~ qq~ segons sembl~
superen de molt tot el que s'h~.fet rins.a~a.

De Franta, he vist coses veritablement
notables. 1 de Barcelona (áhir, a les Tui~ del
vespre en par-Lavadavant d '.ungr-upd~ mexicans.
eoneixedors) he vist les portades que la easa
B Sirven ha ret per UBa eolIa de llibres i tat-• . litathom va estar d tacllrdque, 'tant per la qua
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, .'artistica com per la 1mpressi~, eren tan bo-
bes eom les millors de qualsevol lloe del, . "'"moa , La eonv~rs~ ti.nguel~oo en,una de les
llibreries me sxgr-ans de Me;xie, tenint a la
vista exempl.az-svamer-Lcans, ang'lesos, f:sance-
sOs, etc, ete,. Vaig estar molt orgullos de
poder dir que iesportades eren'retes en un
taller que diri~eix el men pare, el qual ha
de vencer ditieultats materials~inimaginables
en aqueates ~atituds. .. ~,El P re Art1s te una llibreria a l'a-
vinglJd~Insurgent.e_s,per~ no m lhe fixat mal amb
el numero. Me n'intormare i ja li trametere
lia~e,~. Ara 90 ens veiem amb la freqü~ncia
d'~ban~; despres,d'una llarga temporada de se-
paraeio,s'ha tornat a ajuntar amb la Lola Pe-
ris~(senyora de llarg ~istorial i de poc'grata
memoria pels tills Art1s) i aix~ fa que ens
veiem molt,menys,sovi~t. .,

. He 11eg~t la'eonvQe~or-ia del "Joanot
Martore~l", Tantdebo'que ti~gué~ temps de tra-
wetre-h1 alguna cosa, per~ Ja se des d'ara queerosera i~possible.

Be, par.e.Li tr~meto aquesta carta 'al
despatx i li eserie des·del despatx. Per ai.

x~ la Rosa no hi eseriu, ~i ser~ d'aquelles poe
grates a la maree Abraci-la ben afeetuosament
de part meva i taci molts petons al Joan. Re.
cords als oncles i eosins.

I.ce ,'Reñl tota r estlmae:ródel seu
till

Vaig as e~sar una carta-postal felieitant-li
el sant. A veure si haura arribat oportunamentl


