
fiRRBRLUZ

1QP.~HtOb~ H
r:elJ:ita~noma deBarcelona

Biblioteca d'Humanitats

ODLDRE5 0.13. 0.302.303 Y' 304. mUUD. D. F.

;-Lt~

. Estimats pares: dues hores després d'naver
trames la tarja-carta lamentant la seva tardan-
~a; vaie rebre la seva lletra del 25 de gener, la
qual eosa ens tranquili-litz~ del tot.

, Aquests dies ha estat a M~xic un enviat es-
pecial de la' "Distribuidora ver-gar-a(un t.aI se- .
nyor.Esteve), el qual, acompanyat de l'editor bar
celoni Llu1s Miracle na fet una colla de gestions
relaeionades'amb negocis editorials.'L1Agusti Bar
tra, empleat,a la "Llibreria Juárez", orga~itza-
ció BWXX on té grans Ln t.ere ssos el milionari es-
panyol Quera (de "Queromon editores S.A."), va
dir-me que tenia la impressió que,aquesuuperso-
~, en una llarga entrevista que hav~tingut amb
els senyors Quero i Alme~dros, havien. tra~tat (i
9.ui sap si arribat a un acord) 1 afer Janes. No
es més que un pressentiment, per~ si es confirma-
va seria Lamen t.abLe que en Janés tor-né s a confiar
el s seu~ in m re ssos ~ 1 t organi ~zació que ha pira-
tejat, mes sovint i mes impunement els seus titols
dt~xit. Jo~no. sé que' pensar-ne,per~ m textr-anya
que en Janes, (al qua l, fa 22 dzí.es que vaig escr-í.u-
re per corren aeri) no mtbagi contestat. Es bo,
de totes maner es , que v..o'st~conee.~i aquests ante-
cedents, per a tenir-Ios en compte segons quina
sigui la posiCiÓ dten Jané~; si ve a tomo, pot
oferir-li que Jo li envi~re els exemplar~, pir~te-
ja~s, que es venen, pr~c~sament, a la 11~Drer~a
,¡uarez, e í s dependents de la quaL t.enen ord,res de
recomanar-Ios dluna manera especial, per da¡TIUn~~
de les,'edicions orig;inals.(que, sg8°~:~ e~r~::~t~
..0.01 t mexicana "traen lo m:i.smoy s d ' "artra

Per cer t, ara qu.'e parlava en jj . ' ~

t" que la' censura ..ue ahir va donar-me. la no i ~c:il!a.·. t. an-Je Madrid ha autoritzat la publ~cac~o duna
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_tologia de la se va Obra po~tica,. a .t)arcelona.
Feia temps que l'editor pedreira gestionava a-
que st permls. .

Tornant a 1 'afer Janés (em pen so que
no li navia dit encara) l'Arcadi{ que té molts
dine~s, va dir-me que era una llastima que jo •
hagués de fer el negoci amb un altre, i mioferi
de txar--me el. ~ que fés. rat ta per a ell1-, '

pr-endr-e el negocl.~ 'Ell "esta as'soc t.rrt"amb el fa-
bulos milionari suec Dr.Axel Grenn, amo deIs te-
l~fons de li~xic i d'alguns deIs negocis méE¡ grans
que hi ha en aquests pats de grans negocis. Com
qye JO ja n'havia parlat amb en ~r~jalbp, per
be que en pla de sondeig (en el fons, sempf(:ebe, ,tingut la· sensacio, que _ en Janes no acalJ ia de
decidir-se) si es presentava el,eas hauria de
triar entre f'e r- el -me go cL segons em suggereix-, , "l'Arcadi o. Bgaaznb en urijalbo. Voste que m'a-
consellaria, pare?

1 ara deixem els negocis i parlem de la
-ramr-lia. El d.Lmecr-é s. dia 6, el Ha Imon comen{a-

r~, si Déu vol, la seva vida escolar. Ja esta
inscri t,en el ,"Liceo lt'ranco-lI~xicano",00 1II~van
de fa'temps els seus cosins més grans, i esta. ,que no cap a la pell de contente La GJoria, quan
li vam dir que ella encara no ni aniria, va fer
un drama~ue ens cost~ déu i aiu~ d '~cDnhortar ...t.,

-Nosaltres,seguimtots bé. Es~erem que
lthivernA sigui mes benigne per vostes i que ja
es trohin tots ben bé,. Van r-ebr-e la foto gran
que els v~rem·trame..tre del Haimon i la Gloria?
'I'errí.mmol tes gane-a,de saber I.' efecte que el s na .
fet i la Rosa espera els comentaris de la maree

1 els' pr-o jeobes de-Ls qua Ls va pa-r~ar_me
en quin estat es troben, pare? :?ensa, encara, en
lél:~~.va possib,le editorial? ]?el" favor, no s 'obli_
c:i. ClI '" t"frlM'lr -1M t'. .

Miac~miado per n~ entretenir més aquesta
lletra, que Ja Jl9rtaretard (escrie a dimartsen comptes del dl.ssabbe).
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