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Benvolgut amic:

La teva carta del dia 21 de setembre, i el contracte que
l'acompanya, m'han causat una profunda estupefacció. Que dos
editors amb experiencia considerin validesa a unes clausules tan
insolites em sembla extraordinario

"Editorial Laia, S.A.", segons consta, textualment, a la
pagina de copyright de la primera edició del meu llibre "De teves
a meves", té la "Propietat d'aquesta edició c í ncLo e el disseny
de coberta) ", o sigui que es refereix a una edició concreta que,
en tot cas, i EXACTAMENT igual podria cedir a un altre editor.
Pero els drets d'autor em pertanyen a mi, com és logic, i no es
pot fer cap transacció sobre textos meus sense que jo ho
autoritzi. Aixo contradiu d'una manera flagrant la clausula 11),
que diu: Afirma el PROPIETARIO bajo su responsabilidad que
ninguna otra persona, natural o j urídica, posee sobre la obra
derechos que pudieran anular o perturbar los que cederá..en este
contrato.

1 sí, amic, existeixen uns drets d'autor inalienables que
em corresponen plenament. Hi ha, aquí, un altre aspecte que em
sorpren: vosaltres em vareu parlar d'un acompte de 5.000 pessetes
que j o no vaig ni discutir perque no podia autoritzar -per les
raons que us vaig exposar personalment a tu i al senyor Galofré-
el llibre que projectaveu. Ara comprovo, sense saber-me'n avenir,
que sou més generosos amb l'anomenat PROPIETARIO, al qual "en
concepto de anticipo y a cuenta" destineu la quantitat de 150.000
pessetes. No puc evitar la sensació que se m'ha reservat un paper



Deixant de banda aquesta enutjbsa qtiesti6,
d'expressar-te una vegada més el meu afecte.

em plau
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de comparsa, que es pot comprar al baix preu d'uns drets d'autor
del 7%, durant 15 anys i a liquidar a comoditat d'un PROPIETARIO
que ja ha amortitzat amb escreix la inversi6 que va fer en els
meus originals.

M'hauria semblat d'una correcci6 elemental que se m'hagués
consultat a mi abans de signar el contracte. Us hauria pogut
assabentar a temps que jo no hi estic d'acord, estalviant-me de
veure'm obligat a exercir una acci6 que em desagrada, pero que
considero imprescindible en defensa deIs meus legítims
interessos.

A finals del present mes de setembre m'he d'entrevistar
amb el senyor Pagés, d'..Editorial La t a? , per procedir a unes
liquidacions pendents. Espero rebre abans, de BARCANOVA, una
proposta de soluci6 que ens eviti contratemps i molésties.

Pere Calders

Barcelona 23 de setembre de 1989


