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Estimats pares: hem rebut la seva carta del
dia 22 de mar~, en la qual ens reconeix~n le n08-
tra const~n9iaten marreenir la regularitat epis,
tolar. Si D~u~eguirem aixl i esperem que,vostes
puguin fer el mateix. contestaré per par~grats., . ,al~uns deIs extrems mes imporLants de la seva car-
ta: .

a).- sI que és possible adqulriraqul transpa-
par~ncies a tot'color de figures addients per
a caLendar-Ls , Els tam~n'ys...de positigs que po-
drieo acol1seguir-se mes racilment son: 6x6 om,4-"X5" i SlIx7" (aquests dos darrers tamanys en
polzades). lUs pr-eus aproximats serien els se-
gllents (susceptií:)lesde variació segons els mo-
tius i el.s canvis f.mposat.s peI.s i'anr-Lcan t.sj ¡
6*6 cm= 12 pesos me xí.canaj 4-"xS"#'~O pesos mexi-
cans; 5"x7"-SO pesos mexicans. ~quests preus ,

-s~n, r-epeteí.xo, aproximats, nome s li!ei'quE!voste
pugui calcular més o menys l'interes que pu-
gui mereixer-li l'assurnpte~ Caldria precisar
quins. temes li interessarien per ajustar-me mé
a la veritat. .
oJ El lit~grar santiago Galas, establert a Es-
panya , pot ésse~ ulJ co~'peti~o,r~r~alI?en~temliJl
Es un deIs Domes mes r1CS de Mex1C 1 te aqu1
un de t s taLler-s foto' li'togdil'icsmés important
de llAm~rica llatina. Duran't la guerra espanyo
la, va a judar- amo propagancla i diuers aIs na cí,
nalistes. Es un~ fil~ntrap, que na donat ~ortes
qua~titats per a oures de~h~p~Iic~nciaf Li dic
aixo perqu~ el senyor Gal~~~~8XBX~. 1 aJu~que vul~ui per part deIs governs esyanyol 1·me-
xic~. c~m que aqU1 pot adquirir el,material ~ue
Vl!.lgui,els,deixar~ en Ullfl. situacjo de compe-
tencia, gaireoé deslleial., ¿No seria possible,
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- . " Bib . teca d'Hutrtañitatspare, que x.SIGue vostese'adquiris~in a ~exie mate-
rial per a la reprOtluceio 1'otomeeauiea? A través
d~ l'Ag~neia' "UI tramar Expres~" .(representant a
I iexí,c de la Company La Trasa t.Lan t.Lca i. ree,entada per
eatalans coneguts meus), no se'ls podria fer encara
que 1'ossin petites trameses? Ignoro si ni oauria di.
cultats per als, pagtments -potser aquest és el nus
de l'o!}stacle-, pero P9tser valuria la pena que no
estudies. Si jo disposes d'una quantitat de diners,
cosa que s'encarrega (i'evitar una ramilia nombrosa
i 1'eli91 m'aI.'ris~aria a fer ,la Wrova • .Per~.com que
aix~ no pot ~sser (el material aodalith" i panero-
¡n'a tic' per- a r-epr-oduecLo t'o t.o lí,togr~rica importa de
seguida quantitats import,ants), ¿'no ~o(iria trobar
la manera d'es'taolir una entesa economica amb la ma.
teixa Companyia Transatla:ntica, amo el senyor Planas
de la "liodak" de üarcelpna, o algun altre mitji? JO
m'encarregaria de lliurar el material a "Ultramar
Express" i de vetllar perqu~ els seus enc~rrecs ros.
sin Den interpretats. Aqui estic en Dones relacions
amb alt pers9nal de la ".n.odak"i podria ooténir el

~ue_llecessites._ED-fL, estudii_1AaBsumptB~~iguim
alguna cosa.

e J M'ha .satisre:t que el';J~an nagf di t el' que v~
dir. eontemplabt la meya foto amo els nens. Aixo
em fa pensar que Ja ·sap alguna cosa de la nostra
si tuació, i mi no estimo més perqu~, a la seva e.
dat iamiJ la seva intel-lig~n~ia, es pr-e t'er-Ln Le
que no se l'enganyi e~ cap sentit.

BRm&
D~~ ~scriur~ a n'e9 ~anés, dient.li que no

m'interessa editar, nomes, les seves oDres que no
poden ésser ¡nii?licadesa Espanya, La dis'tribuc:!-b
del que Ja te es mol t Ln t.ere ssant , L 'altra pr-oposf,-., ,,, ~ ,cié no no es gaire. Procurare no trencar rodona.
ment les negoc Iaca ons ner- si els,l.ligªIDs~aml:fla U'--Yergal"a""-s-'afTuixen, pero sen se fer-me cap. .,1.1.1us1.0. ,". \

Tanco ~qui per no interrompr~ el bon, ritme de
la eorrespond~neia. Incloe rotps. .'

Una a'ar-aeada nen 1'orta de~ vos ta-es


