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BALME5,119,3.°l.'.THL.83467 Estimats fills: .Aquesta vegáda he .fallaP~'fl!~~~a°f.~l\1:~elona
; 'BA~CELO~A per abans del 24, no he pogut escriure-la fins avui. He de

. * comencar , dones t amb excuses i pretextos, no per certs i jus-
tificables menys .empipadors. He tingut, aquests dies, la visita del director gene-

Ii:;;¡= _ ral de tallers i fabriques de la casa de Toulouse i ara mateix es tic esperant la
visl ta d 'un deIs gerents admírrí.e tra ttus , El rniralleig de .cosa rara que als estran-
gers ela deu semblar Espanya desde llurs paissos, atrau molts touristes, i entre
ells aques ts que acabo d "esmen tar , tan lligats a les meves activi tats.

- . De totes maneres 1 'entrevista amb en Janéa vaig poguer efectuar-la el dia
prevista 1 dic poguer, perqu~ no es Gosa facil, particularment a l'estiu, que ell
va al o.espatx només'a les tardes i jo només als dematins. En Janés va dir-me que
ja havia assajat afers a Mexic, per cert no pas amb exit, tota vegada que les perso
nes que se n'ocuparen, pel que va deixar-me entendre, no es comportaren com cal. -
Es re feria a la part administrativa. Aquesta circumstancia feu que, en Bonet, el
linotipis ta que deus recordar del temps de l' 1.1 Esquella" i que s 'ocupa de la part
tecnica 'de totes les ediciona d'en Janés'em parlés de la possibilitat de que fos-
sis tu el que assumissis la representaci6 i em feu la proposici6 com parlant en
nom a'en Janés.Es veu, pero, que fou una actitud espontania, insp~rada p~ gran
ínterés que te posat en l'Editorial. Aixo' ho vaig aclarir,i precisar en l'entre-
vista de que et faig esment. Per~ en Janés va dir-me,d'antuvi que, en principi, la
cosa li oferia el més gran interés, perbe q~e es trobava en un moment molt, avan-

'gat depertes negociacions amb la casa Vergara, que sembla que li absorveix gran
_~~-"'-,.:J::TI:arJ=de.,les.edici9ns~!l.u.Qrt.? a terme, avencanji-Lí.pesse tes , tota v egada que, en

aques t aspec te en Janés ha passat per si tuacJ.ons dificil.i'ssimes, que ja ha superatr
- en gtan part, encara que no totalment donada la envergadura veritablement geganti-

na que ha assolit la seva empres?
Degu t, doncs , a combinacions amb I.'esmentada casa Vergara ~ i cree que

també en combinaci6 amb l'Argos, es tracta de crear un triangle BarcelonayBuenos
Ayres-Mexic.En quan a'Buenos ayres els tractes ja astan conclosos, no aixis amb
Mexi.c i la meva entrevista va ésser oportuna per a diferir un pacte ja mol t avari-
gat, per tal de veure com i de quina manera la teva cooperaci6 podria ésser mútua-
men t valiosa en tot afer que e s pogués concl.oure . El sis tema de represen taci6
queda e.xcLóa par tal de que, com di e abans, va de íaar-ne en tendre que el que havia
tingut com a representat, catala, amic de tots -el nom del qual silencia discreta-
ment- no havia respost a l'hora de les liquidacions.

D'aquesta entrevista vaig deduir que a en Janés li plauria resoldre
l'af~r de Mexic amb,més independencia de la que ha tingut al resoldre el de Bue-
nos Ayres. Es per alxo que vIdria cOlleixer amb quines col.laboracions o elements



comptes o creus poguer arbitrar per a crear quelcom seri6s i d'im tanc·
que ara li passa es que per la necessitat de no aturar l'~m~rsRWA ~ id ~
empresa, i mancat de capital proprt per a tal fi, es veu obliga i ·~€eiftJ.QllR . ~l.la-
boraci'ons de gent poderosa, que S011 els que s'emporten la part del lle6. Aixo no
mlho va r.evelar ell, sino en Bonet. .

Re comprés que el que li plauria es crear casa a M xic, comptant amb person
idonaa en els aspectes de tecnica el Ll.Lbre , li terari i, es elar , comercial í
creu que aixo es"pot assolir amb el cor curs de'persones de Mexic i de Barcelona.
Per altra banda ,tRxa et te en elevat concepte meral, puix convengut de que reu-
n~íxestdtes les condicions esmentades en aquest mateix 'paragraf, també les reu-
nia el que abans s'ha cuidat deIs seus afers, perq han fallat les qualitats de
moralitat que en tu reconeix molt elevada.

No se pas si de tot plegat pot sorgir la soluci6 que esperes i que segons
em dius en la postal del dia 17 "per una cirumstancia especial!! t'interessa molt.
Aquesta circumpstancia no voldría que fos de naturalesa a haver-me de preocupar,
encara que el,seu esment ja m'hi ha deixat'una mica.

La se tmana entrant, si'Déu vol, ja ens reintegrarem a Barcelona. Ara ho
desitjo i hi neQessito, puix que la fe~na se m'ha agombolat de manera impresío-

, nant. Desde Barce Lona el meu rendimen t es el doble, ,perque 'els desp lacaaen ts per
be t.J..~e-curts , ,kilom~tricament comp tats , fan perdre-molt temps par la proocupaoi6
de ,no perdre el t~en., ,

Nosaltres també be. Ahir vaig anar a mátricular a en Joan pel 5é. de Batxi-
ller~t i em v~ig trobar amb l'agradable sorpresa de que per haver obtingut Uatri-
cula d'Ronor els drets d~ matricula li eren condonats. Ade~es de la satisfacci6

~"""""",~ral..,@_es;tqlvi~de ptes. 235.::- es e,bon aprof'í tar , Li duré aquestes pessetes
a la caixa d'Estalvis.

,Records a la Rosa, petons als nens i dfara endavant ja us escriura també
la mare q~e, desde casa li sera de millor fer. Enguany lfestiueig li ha probat
forga. A veure si pa~sara un bon hivern.

, Una abragada ben forta de tots per tots.
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