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Estimat pare: en resposta a les preGuntes que em teia relacionades,
amb la possibilitat de crear it "Editorial J.Janés de léxico", tinc,

:. ~,. ,
la satisraccio de comunicar-li que tant la persona que em recolzaria

~en aquest afer com jo veiem unes grans possihilitats en la realitza-
,cio del projecte.

Cree que es podria formalitzar la "José Janés de Béxico" eom a..
societat an~nima o de responsab~litat limitada, segons el car~cter i
el volum que se li vOlgués donar. Aquesta organització actuaria com a
sucuralc,de la casa de Barcelona, a la qua I li seria reservat un 40%
de les utilitats ohtingudes a Mexic.

Podem editar aqui, amb tote~ les ~aranties de qualitat, de lli-
.ertat dtexpressió i dtavantatgeseconomics totes les obres que en
Janés ens indiqui. Comptariem amo tots els mitjans t~cnics i finaneers
que fossia necessaris.

Fa pmcs ~~es que el govern ~exie~ ua acordat subsidiar, en forma
d 'una reclucció d 'impostos, la importacio de paper , de manera que cree
que M~xie és actualment el pats de parla espanTola que ofereix mes
atractius per a la industria edito~ial.

.. ~ -'D1gU1 a n'en Janes que la sucursal mexicana seria establerta amb
tota la dignitat requerida. Cree sincerament que per a ell ofereix un

. te ' t 'gran an res comp ar-ama una organi tzacio que li permeti estendre la
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seva acti~itat editorial sense les traves amb les ~ue s~gurament .a de
comptar ara.

"Espero que em digui tan aviat eom .siguipossf.bl,equin es el critteri
1

d'en Janés, per a convertir en gestions formals les converses que la
ke iniciat o dei~ar-&o córrer defin~tivament.

Doni salutacions hen afectuoses a n'en Janés d~.part meya, i vos-
"te.pare rebi una abra,ada ben forta del seu fill
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