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Data doc. Ordenat
cronològicament

Autor

Lloc

Corresponsal

Incipit

Descripció física

Amic feliç,
obra,Reus, Els
singulars
anecdòtics, llibre,
novel·la
Joan Sallarès, "Jone
Atlàntida",
conferència,
Sabadell, "Els
singulars
anecdótics"
Jane Atlántida,
Constantí, Impres,
Reus

Observacions

Topogràfic

1923.08.14

VIDAL, Plácid

Reus

VIDAL, Plácid

Benvolgut amic Joan Sallarès: la vostra carta
m'ha emocionat.

1923.09.14

VIDAL, Plácid

Reus

VIDAL, Plácid

Molt estimat amic Joan Sallarès, germà
espirirtual: amb goig acepto la vostra proposta Carta.
de venir jo a Sabadell.

1923.09.03

VIDAL, Plácid

Reus

VIDAL, Plácid

Benvolgut amic Sallarès : vaig rebre la vostra
carta i l'imprés de la Jane Atlàntida

Josep Maria
Constantí, El tribut,
Cap manca de text. Als costats presenta petits troços trencats del full. No afecta a la lectura, però hi
Els singulars
han zones del document que presenten taques d'humitat.
anecdòtics, Flames
d'amor pietat.

A 003/42/4

Tragedia, desgracia, Bon estat de conservació. Hi han parts del text que no s'acaben d'entendre a causa de l'escriptura.
autor, esposa
Moltes paraules seguides juntes sense un espai entre cada paraula.

A 003/42/5

Carta.

1

2

3

Tarjeta Postal de Setembre de 1923.

1923.06.23

VIDAL, Plácid

Reus

VIDAL, Plácid

Bon amic Joan Sallarès: com ja li vaig avançar
en una postal, vaig rebre el llibre de vostè, que Carta del dia de Sant Joan. Full doblegat per la
me'l va fer a mans el nostre el nostre estimat meitat en forma de díptic.
Josep Maria Constantí.

1923.02.2

CATALÀ, Víctor

Barna

CATALÀ, Víctor

Senyor: la seva tragedia, quina ombra (-)
m'arriva ab la seva lletra,

Carta.

1923.02.6

CATALÀ, Víctor

Barna

CATALÀ, Víctor

Senyor escriptor, He trigat cues de degut en
acusar rebuda de sou llibre.

Carta.

1923.10.29

VIDAL, Plácid

Reus

VIDAL, Plácid

Benvolgut amic Joan Sallarès: ahir el nostre
amic Constantí Zamora va portar-me la vostra Carta.
carta.

1924.09.17

VIDAL, Plácid

Reus

VIDAL, Plácid

Benvolgut Amic Joan Sallarès: trobant-me
aquests dies a Reus,

VIDAL, Plácid

Benvolgut Amic Joan Sallarès: el vostre
confraternal Josep Maria Constantí Zamora

Carta

Carta

4

5

6

7

8

1924.05.5

VIDAL, Plácid

Reus

Tarjeta postal.

Carta.

9

1924.12.15

DEGUIBER, Ed

Clichy

DEUGUIBER, Ed

Mon cher amí Sellarès jou escrit dimanche a
moy ami Vilatobá

1924.01.24

DEUGUIBER, Ed

Clichy

DEUGUIBER, Ed

Mon cher Sallarès jou ete tres ficureuxen
lisand

1924.09

PARADIS, Caterina Albert

La Escala

PARADIS, Caterina Albert

Senyor y amic: m'anira, recuperat des del camí
de Valencia, la seva penyora de dolorosa
Carta
viudesa

1925.01.10

DEGUIBER, Ed

Clichy

DEUGUIBER, Ed

Mon cher Sellarès, je relio una fois de plus
votre lettre

1926.10.30

PELISSER, Jaume

Barcelona

PELISSER, Jaume

Senyor Jon Sellarès, us desitjo profundament la
vostra carta i el vostre article plens de
Carta
cognoms.

1928.01.12

SREDIVES, Carles

Barcelona

SREDIVES, Carles

Amic Sallarès; realment fa dies que he recullit
Carta
el vostre llibre "Animes i accions".

10

11

12

13

14

Carta

15

El tribut, novell
escriptor,
enhorabona
Constantí Zamora,
conferència,
"Novel·la nova",
tancament, Jane
Atlantida
mort, esposa,
adreça, Barcelona,
amic

EMUNATS, Mijar

Roma

EMUNATS, Mijar

Excelentisimo signore e pervenuta a questa
Biblioteca Apostolicala pubblicaione

1929.04.1

JAUMER, J.S.

Sabadell

JAUMER, J.S.

Estimat amic Sallarès: He rebut el vostra llibre
Carta
que us agraeixo moltíssim.

Carta de Plácid Vidal a Joan Sallarès. No hi ha problemes de llegibilitat. Presenta uns únics mots
subrratllats: Els singulars anecdòtics i Infinit (Posibles títols d'obres de Vidal).

A 003/42/1

Cap problema de llegibilitat. Vidal accepta la propsta de Sallarès de fer una conferència a Sabadell.

A 003/42/2

Paraules sobreposades les unes sobre les altres. No és il·legible, però marca la fluidesa de lectura del
document. L'andvers porta l'escut d'armes de la casa reial d'Espanya.

A 003/42/3

Taca d'humitat a la capçalera de la carta. Es conserva en bon estat. Difucultat en entendre certes
paraules. Esta presentada en forma de díptic.

A 003/42/6

Carta en dos fulls. Ambdós presneten retallats els costats. Bona conservació.

A 003/42/7

Bon estat de conservació. La correspondència esta fet des d'una mateixa tarjeta del propi
corresponsal.

A 003/42/8

muller, salut,
traslladant,
Presenta alguna petita taca d'humitat. No hi ha cap problema per llegir-lo. Poques paraules ratllades. A 003/42/9
Barcelona, industria
de sobres, Sabadell
Cervantes libraire,
messorgeries
Florchette rue
Reiaumur Paris,
Vilatola Figuers
Primo de Rivera,
Barcelona,
Revolutionés,
Vilatoba
dolorós, viudesa,
vostres tortures,

Carta escrita en francès. No ha ha cap problema de llegibilitat. Esta presentada en forma de díptic. Pel
A 003/42/10
propi plec de la carta, hi ha una part mig trencada verticalment.

Escrita en francès. No presenta cap tipus de problema alhora de llegir. Hi ha un trencament parcial de
A 003/42/11
la carta en horitzontal, produït pel propi plec del document.

Bon estat de conservació. Ilegible algunes troços de la carta.

Clichy, Blasco
El document esta en bones condicions. Escrit en francès. Tant a la primera plana com a l'anvers de la
Ibañez, Vilatoba,
carta, esta segellat el nom del corresponsal i l'adreça, respectivament.
Aragay et Duron
Ateneu Barcelonés,
carta, agraiment,
Carta en forma de díptic. No hi ha cap mancaça de text. Es totalment llegible.
article
Animes i accions,
moviment
Document en bones condicoins. No hi ha dificultat en llegir-lo.
estranger, Minguez

Biblioteca
apostolocia,
Carpeta de presentació d'un llibre d'en Joan Sallarès. pubblicazione, Veu
de Catalunya, J.
Costa Deu

1928.12.3
16

17

Paraula clau

Un portafolis o carpeta de paper on porta grabat l'escut de la Biblioteca Apostolica Vaticana .
Presenta taques d'humitat a l'anvers.

llibre, "Marc", "La
Carta entenedora. Es troba en bon estat. Com a consecuencia de la manca d'espai, la firma del
solució", Shakespirià corresponsal no s'entèn gaire bé, fet que dificuta saber el nom i cognom complets.

A 003/42/12

A 003/42/13

A 003/42/14

A 003/42/15

A 003/42/16

A 003/42/17
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1929.10.21

FRANCÉS, José

Barcelona

FRANCÉS, José

Estimado amigo y compañero : muchas gracias
Tarjeta postal
por su libro Animes y accions

Animes i accions,
Tarjeta postal de Real academia de Bellas artes de San Fernando. Diversese parts del text es fa difícil
lecturas, Hotel,
entendre les paraules que contenten algunes frases.
Sabadell, academia

A 003/42/18

1931.11.4

BRACONS, Feliu Elias

Barcelona

BRACONS, Feliu Elias

Amic Sellarès: He llegit el llibret sobre el teatre
Carta
català d'avui,

llibret, teatre català,
Bona cosnervació. No hi ha problemes alhora de llegir.
Sallents

A 003/42/19

1931.11.25

DALMAU, Delfí

Barcelona

DALMAU, Delfí

Benvolgut amic, Gracies per la vostra gentils ia
Carta
gudes observacions sobre el modest llibre

Dalmau Liceo, llibre,
Presenta en horitzontal una esquerda.
agraiment

A 003/42/20

1932.05.2

COLOM, S.

Sabadell

COLOM, S.

Benvolgut senyor: he sapigut per l'amic Mates
la bella conferencia que l'Ateneu vos
Carta
encomana.

Mateu, conferencia, A la capçalera del document hi ha un enfosquiment del propi full. Lletra entenedora. El nom del
Ateneu, Barcelona, corresponsal no acaba de ser del tot llegible.

A 003/42/21

Carta

Joan Arús,
Bartomeu Baarceló,
Es troba en bon estat de conservació. Esta mecanografiat.
Ressorgiment,
Talem

A 003/42/22

Tarjeta Postal

Ressorgiment,
Buenos aires,
Girona, revista

Tarjeta postal en bon estat de conservació.

A 003/42/23

No hi ha mostres de cap trencament del document.

A 003/42/24

18
19

20

21

1934.12.21

TARRATS, C.

Girona

TARRATS, C.

Rebo, intl·ligent amic, les vostres belles
paraules que us agraeixo vivament.

1934.01.17

TARRATS, C.

Barcelona

TARRATS, C.

Ahir vaig rebre "Resorgiment" de Buenos
aires, excel·lent amic.

1935.01.30

BRACONS, Feliu Elias

Barcelona

BRACONS, Feliu Elias

Amic Sellarès: Moltes gracies per la vostra
carta del dia 28 del corrent i particularment pel Carta
retall del Diari de Sabadell

Diari de Sabadell,
retall, pintura

1935.03.31

CREUS, Lluis

Sabadell

CREUS, Lluis

En aquest memorable decennari del nostre
Belletí que coincideix amb el de la vostra
col·laboració

Carta

Soci Honorari,
Document escrit per les dues bandes. Presenta el segell a l'anvers del Centre Excursionista de
Centre excursionista
Sabadell.
Sabadell,

A 003/42/25

1936.11.28

TEIXIDO, Domingo

Sabadell

TEIXIDO, Domingo

Benvolgut amic, Encare que haigi passat molt
temps sense donar senyals de vida no pas per
això he oblidat els bons amics de Sabadell.

Carta

Sabadell, Academia
El capçal del document esta doblegat i una mica trencat. No presenta cap canvi. Presenta petites
de Belles arts,
taques d'humitat.
industria textil

A 003/42/26

1937.03.12

TEIXIDO, Domingo

Sabadell

TEIXIDO, Domingo

Apreciat amic Sallares: Oprotunament vareix
rebre la teva carta 5 febrer ultim, encare que
amb un xic de retard

Carta

Academia de Belles
En bon estat. Les puntes del document estan plegades.
arts, Exercit Popular

A 003/42/27

1937.10.16

(-)

Paris

(-)

Amic Sellarès: Vaig rebre oportunament la teva
Carta
carta.

1938.11.4

RALIOLA, Carles

Girona

RALIOLA, Carles

Estimat amic Joan Sellarès, de Sabadell:
Dispensen-me que no us hagi refraciat abans
de reifament

1938.01.19

PI I SUNYER, Carles

Barcelona

PI I SUNYER, Carles

1939.01.16

RALIOLA, Carles

Girona

RALIOLA, Carles

1942.10.

ARRUFAT, Nita

Sant Sebastià de
Montmajor

ARRUFAT, Nita

1942.07.22

SALVANS BADIA, Maria

Berga

SALVANS BADIA, Maria

1944.6.10

LAMOTE GIS, Ricard

Valencia

LAMOTE GIS, Ricard

22

23

24

25

26

27

28

Carta

29

30

31

32
33

34

Distingit Senyor: He llegit la vostra carta en la
qual em parleu del concurs literari per a
l'obtenció del Premi Igansi Iglesias
M'ha afectat profundament, car amic Joan
Sellares, la vostra lletra assabentant-me la
mort del vostre entranyable fill al Front de
l'Ebre
Distingit amic: En la quietud del meu refugi de
Sant Sebastià, rellegeixo aquests dies les
cartes.
Benvolguts amics: Permetim que encapçali
amb aquests mots breus i sinceres lletres.
Amic Sellarès: He llegit i rellegit el vostre
"Grisostomo", i lamento haver de dir-vos que
no és el llibret que cerco per a fer una òpera

Comunicat

Carta

Carta
Carta

mort, fill, Front de
l'Ebre, Catalunya,
net, destí millor
San Sebastià de
Montmajor, Belles
arts de Barcelona,
amistat, Animes i
accions, el meu fill

A 003/42/28

A 003/42/29

A 003/42/30

El document presenta taques d'humitat en ambdues bandes del full.

A 003/42/31

Taques d'humitat a un extrem del document

A 003/42/32

Problemes alhora d definir el Corresponsal

A 003/42/33

Carta

"Grisostomo",
òpera, partitura,
òpera moderna

Dificultats en reconèixer el corresponsal de la carta

A 003/42/34

A 003/42/35

A 003/42/36

1944.05.17

LAMOTE GIS, Ricard

Valencia

LAMOTE GIS, Ricard

Al meu retorn de Barcelona, on he estat més
d'una quinzena vaig trobar la vostra primera
lletra,

Carta

Velencia, llibre,
òpera, original,
aiguaforts de Gorja,
"Enigmes", Don
Dificultats en reconèixer el corresponsal de la carta
Ramon del Valle, La
cabeza del dragon,
"Grisostomo"

1944.05.21

SALLARÈS, Joan

Sabadell

SALLARÈS, Joan

Al meu davant la vostra explícita carta del dia
17 de la cual em faig càrrec en tots els seus
extrems.

Carta

Ricard Lamote,
òpera, València,
"Grisostomo"

35

36

penúries, moment
francés, crisi, terra Document en bon estat de conservació. Mecanografiat.
del Valles,
Crusafont,
Diplomàcia,
esdeveniments,
Bon estat. No hi ha dificultat en la lectura.
internacionals, Jocs
Florals de Sabadell,
tenebra
Premi "Ignasi
Iglesias", desert,
En bon estat. Cap mancaça de text.
nou concurs

Una part prsenta un extrem humit. El propi document on esta escrita la Carta correspon a un full de
propaganda de la Editorial Labor.
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1944.05.15

SALLARÈS, Joan

Sabadell

SALLARÈS, Joan

Dintre de tres dies farà un mes que us vaig
remetre una carta per la qual us oferia un
llibret per a comunicar,

SALLARÈS, Joan

Sense cap coneixença personal amb vós, però
en canvi sincer admirador vostre, aquesta
carta és missatgera d'una proposició la cual,
acceptar-la no confio,

PARK, Nelson R.

Muy señor mio: Me complazco en acusar
recibo a su atenta carta y anexos

Comunicat

Carta

37

1944.04.18

SALLARÈS, Joan

Sabadell

Carta

Ricard Lamote,
llibret, prou gentil

Carta

Ricard Lamote, Jocs
Florals, Adolf
Dos fulls, El primer escrit (en forma d'esbós) sobre una carta de Hogar del Libro i l'altre un comunicat
Cabané, obra,
A 003/42/38
de la Editorial Arco.
"Quijote", Capítols
XI-XIII, "Grisostomo"

Comunicat

The foreign service
of the United States
of America, Cónsul Carta amb el segell del Deparatament d'Estat Americà.
General, Estados
Unidos de America

38

1945.09.24

PARK, Nelson R.

Barcelona

39
1945.09.21

(-)

Barcelona

(-)

Muy señor mío: Acuso recibo de su atenta
carta fecha 21 del correinte

1947.07

RUGELI, Carles

(-)

RUGELI, Carles

He llgit amb la més gran atenció- com es
mereix- el seu llibre

40

41

A 003/42/39

Carta amb el segell de la casa reial Britanica

A 003/42/40

Document conservat en bon estat. Difucltat el la llegibilitat del text. El corresponsal no acaba de ser
del tot clar quí és.

A 003/42/41

Document en bon estat de conservació. Presenta el segell del Comité Cultural Argentino en vermell.

A 003/42/42

1948.12.22

DE LARA, Francisco Rodrigo Buenos aires

DE LARA, Francisco Rodrigo

1948.01.22

DE LARA, Francisco Rodrigo Buenos aires

DE LARA, Francisco Rodrigo

Ilustre colega: De acuerdo con la gentil
Comité Cultural Argentino (de relaciones
promesa que hicísteis, se han recibido vuestra
intelectuales e interamericanas).Carta
"Diplomacia"

"Diplomacia", ValleDocument en bon estat de conservació. Es llegible.
Inclán,

BUSQUÉ, Joan, FIGUERAS,
Serafín

Sr. i amic: En nom d'aquesta Junta Directiva
que ens honorem en representar, ens plau
traslladar-vos la nostra més sincera felicitació

Orfeo de Sabadell..Carta

La trilogia de l'amor
i el mar", Ginesta,
Presenta en un cantó del full com si hagués estat estripat. Esta ben conservat. Presenta en vermell el
Adolf Cabané,
A 003/42/44
segel de l'Orfeó de Sabadell.
Agustí Borguñó,
concert

Comité Cultural Argentino (de relaciones
intelectuales e interamericanas.Carta

Andhra Research
University,
Academia
Internacional
Document en bon estat de conservació. Es llegible.
Literaria, Cientifica y
Artística, vigilistas,
Dr. Schaub-Koch

43

1949.07.11

BUSQUÉ, Joan, FIGUERAS,
Serafín

Sabadell

44

1949.01.31

DE LARA, Francisco Rodrigo Buenos aires

DE LARA, Francisco Rodrigo

Ilustre colega amigo: Es usted un espíritu
privilegiado.

1949. 02.20

CASSADÓ y MAS,Manuel

Lima

CASSADÓ y MAS,Manuel

Estimados primos.: He tenido una verdadera
alegria al recibir vuestra apreciada del 29 de
enero pasado.

1949.05.24

BORRÀS DE QUADRAS,
Miquel

Barcelona

BORRÀS DE QUADRAS, Miquel

Distingit amic: Al finalitzar els actes de les
Noces d'Argent,

1949. 10.27

MAS, Jaume

Barcelona

MAS, Jaume

Amic benvolgut: Rebuda la vostra carta de 19
del corrent, amb la de prendent del Centre
excursionista

Editorial Barcino. Carta

1950.09.15

(-)

(-)

(-)

Molt estimat amic Joan: He rebut la vostra
lletra que sense voler m'ha causat un
llampagueig de goig.

Carta

1950.09.17

CORREDOR, Josep Maria

Perpinya

CORREDOR, Josep Maria

Benvolgut compatriota: Em plau comunicarvos que el Consistori dels "XCII Jocs Florals de
la Llengua Cataana"

Jocs Florals de la Llengua Catalana.Comunicat

1950.11.10

(-)

Barcelona

(-)

Benvolgut Senyor: Havent de sortir cap a París
Carta
dintre de deu dies

1951.10.29

MAS, Pere

Barcelona

MAS, Pere

Muy Señor mio: Por unanime acuerdo de la
Junta Directiva tengo el honor de enviarle
nuestras más expresivas gracias.

1953. 09.30

MUÑOZ GARCIA, Juan

Sabadell

MUÑOZ GARCIA, Juan

Querido amigo: Esta carta es como
contínuación de a que le dirigí con fecha 18 del Carta a més de prosa del Poema Rura
actual.

45

46

Fidel Sanlleí, España,
Fabricas de puertas de fierro enrollables y tejidos de familiares, nietos,
alambre.Carta
Republica de Chile,
Perú
"Noces d'Argent",
Casa del libro.Comunicat
Sonet, efeméride

48

49

50

51

52

53

A 003/42/37

Ilustre colega: Su carta, el 16 del corriente, nos
ha impresionado hondamente, más por lo que Comité Cultural Argentino (de relaciones
calla que por lo que con la grandeza de su
intelectuales e interamericanas).Carta
corazón

42

47

Consulado General
Británico,
interesante
contenido
"Duidostomo",
llenguatge. Versos,
Sortida de Milla,
Dàtric
Comité Cultural
argentino,
"apostolado
vigilista", "El Erial",
Vigil, Dr. Schaub
Koch

Escrit en un full on l'anvers correspon a una salutació des de Instituto Nacional del libro Español .

Comunicat

A 003/42/43

A 003/42/45

Falta una part de la carta ja que falta la cloenda i el text queda a la meitat per l'enumeració anual que
inicía tan bon punt acaba el full. El nom del corresponsal es sabut gràcies a què es mencionat ell
A 003/42/46
mateix en l'escrit.
El document presenta un tros trencat i enganxat amb cinta adesiva.

A 003/42/47

Centre excursionista
de Sabadell,
El document esta mig doblegat per darrera. El nom i congnoms del corresponsal no acaben de quedar
A 003/42/48
vendapresians, Sr
del tot clars.
Fabra,
vostra lletra, Mari
Sol, "El clero",
paràlisis infantil
ascendent
Consistoria, XCII
Jocs Florals de la
Llengua Catalana,
"La Muntanya"
Jocs Florals,
Perpinyà,
guanyador, Tasis
Junta Directiva,
Diputación,
Conferencia

La signatura no acalreix qui es el corresponsal del document.

A 003/42/49

Segell dels Jocs Florals de Llengua Catalana. El document es presentat en paper vegetal.

A 003/42/50

El nom del corresponsal es il·legible.

A 003/42/51

El nom del corresponsal no es llegeix gaire bé.

A 003/42/52

Rura, Adolfo
Cabané, descripción La carta acompanya una descripció fet pel propi corresponsal del poema Rura de l'autor Joan Sallarès. A 003/42/53
campestre

Fons Joan Sallarés. 04 Relacions externes. Gener-Juny 2019
"Bretagne", Sant
Sebastià, America,
Tres documents. En bon estat de conservació. El nom del corresponsal no s'acaba de llegir bé.
diners, carta, Hotel
Rits,
Vida Nova,
exemplars, França, Document en perfecte estat de conservació. Es legible tot el text.
compatriota

1954.10.14

VILA ARRUFAT, A.

Sabadell

VILA ARRUFAT, A.

Estimat amic: torno a llegir, a rellegir, la teva
admirable carta del 14 abril del 1954.

1956. 08.26

SUMIRAT, Miquel

Sabadell

SUIMAROS, Miquel

Benvolgut Senyor: Per correu a part, me
permeto enviar-vos un paquet que conté5
exemplars

Carta

Difusoras de Uruguay. Carta i programació
d'espectacles

Josep Rosell, lletres,
programa, recital,
Papell, Joana
Carta que porta adjunt un progrma de sesions artístiques i una composició.
d'Ibarbourou,
Margarida Xirgu

Comunicat

museo de la ciudad
de Sabadell, Junta Presenta el logotip del Museo de la ciudad de Sabadell . I en recuadre amb el títol de "sortida" amb el
A 003/42/57
directiva, donativo, número 439.
fósiles y minerales

Carta

54

55

A 003/42/54

A 003/42/55

1956.08.09

BELLAMOR, Gerard

Montevideo

BELLAMOR, Gerard

Bon amic: Aci em teniu. No, no soc tan
desagrait com per ver-me oblidat de vos, no.

1957.05.11

MAS GOMIS, Luís

Sabadell

MAS GOMIS, Luís

Distinguido señor y amigo: En nombra de la
Junta Directiva y propio

1957.02.10

SUIMAROS, Miquel

Montpeller

SUIMAROS, Miquel

Distingit senyor: Li hem enviat un paquet de 5
Carta
exemplars del número 9 de la nostra Revista

Revista, Vida Nova,
El document és de mig full. L'extrem inferior mostra el full retallat.
preus, exemplars,

A 003/42/58

1957.05.23

(-)

Barcelona

(-)

cartell, Jocs Florals, Document escrit en un full que porta imprés la Editorial Albor. El corresponsal és difícil de definir
viatge
perquè la firma és il·legible.

A 003/42/59

1957.10.26

(-)

Barcelona

(-)

AmicSellarès: aquí va el cartell dels Jocs Florals
Carta
d'enguany
Bon amic Sellarès: Perdoneu el meu retard en
enviar-vos les bones del concurs "Premi
Carta
Claramunt"

"Premi Claramunt", Document escrit en un full que porta imprés la Editorial Albor. El corresponsal és difícil de definir
llibreria,
perquè la firma és il·legible.

A 003/42/60

1957.12.13

GUTIÉRREZ SEMPRÚN, JoséValladolid
Luis

A 003/42/61

56

A 003/42/56

57

58
59

60
GUTIÉRREZ SEMPRÚN, JoséLuis

Mi distinguido señor: Con sumo gusto acuso a
Carta
usted recibo de los diez daguerreotipos.

daguerreotipos,
Ciudad,
Corporación,
Archivo Municipal

Comisión Municipal,
Santander, Museo Document amb el logotip de l'ajuntament de Santander. El corresponsal és el secretari de
Municipal de
l'ajuntament, però no hi figura cap nom només la firma que roman il·legible.
Pinturas, donación

A 003/42/62

congestió pulmonar,
Document en bon estat. Disposa d'un segell d'un arbre a la part superior esquerra del document. El
Serra Vella, llibreria
nom del corresponsal no es distingeix a la firma, però surt la direcció a la part superior dreta.
Vergara

A 003/42/63

61

1957.12.30

(-)

Santander

(-)

Tengo el gusto de participarle que en la sesion
celebrada por la Comisión Municipal
Carta
Permanente de este.

1957.03.22

AMADES, Jaume

Barcelona

AMADES, Jaume

Distingit i car amic: La vostra tarja em trobè al
Carta
llit atuit per una congestió aguda.

62

63

1957.02.14

BATISTA I ROCA, Josep
Maria

Cambridge

BATISTA I ROCA, Josep Maria

Car senyor i compatriota, Us escric per a
recomenar-vos ben cordialment la revista VIDA Carta
NOVA.

1958.12.15

VILA, Jaume

Mèxic

VILA, Jaume

Sr. Sellarés: volgut conciutadà, per el present
me he volgut fer present per el motiu del
vostre exit en els Jocs Florals de Mnedoza.

Carta

1958.02.1

TASIS, Rafael

Barcelona

TASIS, Rafael

Benvolgut amic: Moltes gracies pels vostres
amables mots sobre el Volpere

Carta

1958.05.17

VALLS, José

Barcelona

VALLS, José

Muy señor mio: le ruego que a su más breve
comodidad, se sirva mandar retirar los tres
dibujos de su propiedad

Comunicat

1958.05.12

PÉREZ-TEROL, Mariano

Barcelona

PÉREZ-TEROL, Mariano

La Junta de Gobierno de este "Real Círculo
artístico" ha acordado agradecer a UD.

Comunicat

1958.10.22

(-)

Barcelona

(-)

Muy señor nuestro: Su trabajo Crepuscle no ha
sido premiado pero si seleccionado para su
Comunicat
publicación.

64

65

66

67

68

69

Vida Nova,Carta
d'Occitània, Pere
Calders, Leandre
Cervera, Xavier
Casp, Crusafont
Pairó, Serra i Janer,
Rafael Tasis, Josep
Trueta
Francesc Macià,
Sabadell, llibreria,
exili, camps de
concentració, sr.
Sales," tatxé" ,
trinxeres
Raixa, Volperre,
Llaunes, Crónica de
Jaume I, Jocs Florals,
"Cataluña y los
catalanes".
Real circulo
artístico,
Centenario,
Francisco Gimeno,

Carta de l'alcalde de Valladolid. És llegible.

Document en bon estat de conservació.

A 003/42/64

Document en bons estat. El suport en paper és massa delicat i fi.

A 003/42/65

El nom del corresponsal es ditingeix perquè a la part superior esquerra del document hi ha el nom,
però la firma no correspon del tot.

A 003/42/66

Segell del Real Circulo artístico.

A 003/42/67

Real circulo
Els corresponsals serien el que hi figura, com a secretari a més del Vizconde de Güell en títol de
artístico, Exposición
President. Segell del Real Circulo artístico.
Gimeno, dibujos

A 003/42/68

Otro cine,
"Crepuscle",
publicación

A 003/42/69

Al marge esquerra del document hi ha les organitzacions associades a la revista, a més del president.
La firma no acalreix el corresponsal.
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1958.06.14

UYÀ MOLINS, Anselm

Sabadell

UYÀ MOLINS, Anselm

70

1958.11.14

ROIG MATONS, Fidel

Mendoza

Distingit Sr. : En la darrera reunió tinguda el
prop passat dijous, aquesta Junta Directiva
acorda fer-li palesa la mes sincera i sentida
felicitació de tot l'Orfeó de Sabadell

Carta

ALCÁNTARA GUSART, M.

Mexic D.F

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

A 003/42/70

A 003/42/71

ROIG MATONS, Fidel

Dilecte Compatrici: En nom i representació del
Consistori dels Jocs Florals de la Llengua
Comunicat
Catalana,

ALCÁNTARA GUSART, M.

Estimat compatriota: Per encàrrec de la
Comissió Organitzadora dels J.F. celebrats a la Carta
ciutata de Mendoza

Mendoza, Premi
Popeu Fabra, Banco
Encapçalat per l'emblema del Patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana. Anotacions al marge
de Santander,
esquerra amb rotulador.
"Banco de
Comercio", Mèxic

A 003/42/72

Amic Sallarès: La vostra carta del juny no fou
contestada, pero mentrestant no ho feia vivia
plena del vostre record

Carta

Pau Vila, Sabadell,
Institut Pedagogic,
advocat Marc
Aureli, Centre
Un sol document en forma de díptic units amb cinta adesiva. La firma correspon al nom de Maria.
Català," Diccionari
Cognoms i noms s'han sabut mitjançant la recerca del corresopnsal. En cas de cada carta no hi figura
Català
mai els cognoms.
d'Excursionisme",
Ombres i llum
d'esperit, Company,
cosí d'Antoni Verdú,

A 003/42/73

Carta

Pau Vila, Lluis Mimó,
Maria Burgés,
Esperanto,
Diccionari
Dos suports en paper. Presenta algunes aclaracions i correcions en bolígraf.
d'Excursionisme,
Centre Català, Pi i
Sunyer, Jocs Florals
de Mendoza,

A 003/42/74

A 003/42/75

72

1958.09.10

Document escrit en un suport en paper amb el logotip d'Orfeó de Sabadell

Consistori dels Jocs
Florals de la Llengua
Catalana, Mendoza,
"De política
Encapçalant el document hi ha l'emblema del Consistori dels Jocs Florals de la Llengua Catalana.
lingüística", premi
Francesc Macià,
"Bellessa de
Catalunya"

71

1958.12.24

Orfeó Català, Jocs
Florals, Circulo
Catalan de Madrid,

GISPERT I COLL, Maria

73

1958.11.15

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimats amics Sellarès: Molt bé, per aquest
planço que us estova el sentiment i l'orgull!

1958.02.11

(-)

Sabadell

(-)

Sr. Dn. Joan Sallarès: Desde que vaig arribar de
Carta
Londres

Londres, estampes, Document quadriculat. Encapçalat per una creu cristiana dibuixada seguit de la paraula llatina: PAX.
"Hogar del libro"
No es distingeix massa bé el firmant.

(-)

Sr. Joan Sellarès: Apreciat sr. Sellarès en el (-)
Sant Francesc: He trobat a la biblioteca del
mariscal un llibre

biblioteca del
Maricial, "Confessió Document cuadriculat. La signatura es il·legible. Presenta unes oracions cristianes en l'encapçalament
A 003/42/76
a Francesc", "cel
del document: ¡Ave Maria! ¡Pan i dé!
ben blau"

74

75

1958.11.4

(-)

Sabadell

1958.10.30

GALLEGO, Romulo; YEPEZ,
Luis; MORALES, Carlos;
Caracas
COROMINAS, Joan

Carta

76

Nosotros, escritores e intelectuales
GALLEGO, Romulo; YEPEZ, Luis;
venezolanos, conocedores de la historia y de la
MORALES, Carlos;
Carta
situación de los diversos idiomas en la
COROMINAS, Joan
Península Ibèrica.

UNESCO, Cataluña,
lengua catalana,
imposiciones
Document doblegat en quatre parts. La llista de signants del document son ttos personalitats de les
innecesarias, Pablo lletres Venezolanes.
Casals, Guimera,
Maragall, New Delhi

A 003/42/77

77

1958.06.12

COROMINES, Joan

(-)

COROMINES, Joan

El diccionari d'Excursionisme del senyor Joan
Sellarès no és l'obra d'un filòleg ni d'un
lingüista professional.

1958.09.8

COROMINES, Joan

Chicago

COROMINES, Joan

Benvolgut amic: Jo ja li vaig dir que em
semblava molt bé que vosté no publiqués la
nota preliminar que li preparava.

Carta

1958.05.19

COROMINES, Joan

Chicago

COROMINES, Joan

Molt senyor meu: La Secció Filològica de
l'institut d'Estudis Catalans, de la qual sóc
membre, em demana d'examinar.

Carta

1958.04.18

DOMENECH MIRÓ, Manuel Madrid

DOMENECH MIRÓ, Manuel

Muy apreciado y distinguido señor: El Jurado
Calificador de los "Juegos Floreales"
organizados por este Circulo

Carta

Carta

78

79

80

81

diccionari
d'excursionisme,
filóleg, disciplina
científica, Institut
d'Estudis Catalans
nota, lectura, versió
del llibre, Fabra,
Flum
Institut d'Estudis
Catalans, Diccionari
Català
d'Excursionismes
"Juegos Florales",
Ayuntamiento de
Sabadell, Fiesta
Mayor

Document en bon estat. Presenta al final de la carta una aclariment atapeit del propi signatari.

A 003/42/78

Document escrit en suport de paper on l'encapçalament és de The University of Chicago.

A 003/42/79

Document escrit en suport de paper on l'encapçalament és de The University of Chicago.

A 003/42/80

Emblema del circulo Catalan Madrid.

A 003/42/81
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1958.08.28

CANUDAS, J.B.

Montreal

CANUDAS, J.B.

Benvolgut amic: Moltissimes gràcies per
l'obsequi tan valuós que m'heu ofrenat,

1958.07.14

CANUDAS, J.B.

Montreal

CANUDAS, J.B.

Benvolgut amic: He rebut la segona part de les
Carta
deades que tan amablement heu buscat,

83

Carta

1958.07.15

SALLARÈS, Joan

Sabadell

SALLARÈS, Joan

Benvolgut senyor Joan Coromines: Voldria que
la salt de tosts fos favorable i que les meves
Carta
recerques continuessin a meva satisfacció

1958.06.24

CANUDAS, J.B.

Montreal

CANUDAS, J.B.

Benvolgut amic Sellarès: He rebut la vostra del
Carta
dia 16, que agraeixo molt i contesto.

CANUDAS, J.B.

Benvolgut amic Sellarès: Encara que només
dono fe de vida quan necesito quelcom dels
bons amics, espero que em perdoneu,

Amedie

Amic Joan: Fa uns dies m'ha arribat la teva
carta qual data del present mes no puc aclarir
perque fots una lletra i xifres de vertadader
intelectual.

84

85

1958.04.10

CANUDAS, J.B.

Montreal

Amedie

Mèxic

Document en bon estat de conservació. La firma no acaba de deixar clar el nom complet del signatari. A 003/42/82

segona part, diaris
vells, Sabadell,

Presenta tatxat l'emblema de la International Civil aviation organization

Diccionari
d'excursionisme,
pròleg,
El suport grafic esta malmés una mica. La signatura del corresponsal l'ha modificada. En comparació
inexperiència, bona amb altres documents signats per ell, no hi ha separació entre nom i cognom.
intenció, filòlegs,
memòria
Estat d'ànim, treball
material, dades
Document en bon estat de conservació. Algunes correccions fetes a bolígraf sobre el text.
d'aviació, darrera
revisió

A 003/42/84

A 003/42/85

Carta

A 003/42/86

Carta

novel·la, Victor
Balaguer, Historia
de Sabadell, Orfeò La signatura del corresponsal no acaba de sser massa aclaridora
Català, pistolerisme,
S. Cugat,

A 003/42/87

A 003/42/88

A 003/42/89

87

1959.11.24

VILA ARRUFAT, A.

(-)

VILA ARRUFAT, A.

Molt estimat amic: T'envio el meu dibuix.

Carta

Sampere, dibuix,
Sabadell, Senyors de
El document és legible. Cap problema en seguir la lectura.
Sabadell, perfum
francés, farvalaus,

1959.09.12

VILA ARRUFAT, A.

Barcelona

VILA ARRUFAT, A.

(-) amic Sellarés: He rebut l'anunci de la teva
novel·la que vol dir que jo ja entro en escena.

Carta

novel·la, memoria,
El document és facil de seguir, però hi han cert problemes d'il·legibilitat.
fotografia,

Carta

88

89

A 003/42/83

favors, Catalunya,
aviació, guerra del
36, colecció del Diari Document que presenta moltes correccions a bolígraf. Un suport en paper molt delicat.
de Sabadell, Aero de
Catalunya, aviació

86

1958.09.22

obsequi, llibre,
diners,

dia de Sant Esteve,
Taxis de l'A.B.C.
"Home entre
herois", "Bala
perduda"
"El Joncar", festes,
felicitació,
exemplars
poble de Sabadell,
premis, notícies,
compatriota
primera impressió,
opinat, novel·la
historica, la Caixa,
novel·la d'Història,

1959.01.04

TASIS, Rafael

Barcelona

TASIS, Rafael

Estimat amic: Realment, els impressors son
una genteta sense modos ni vergonya.
Esperant que em donessin el paper de cartes
per a ús nacional.

1959.12.23

SELLARÉS, Joaquin

Sabadell

SELLARÉS, Joaquin

Volgut Joan: Hi estat uns die absent i això ha
motivat el que no em trobesis.

Carta

1959.01.7

ROIG MATONS, Fidel

Mendoza

ROIG MATONS, Fidel

Benvolgut comfratriai: Acabo de rebre de
Farnada la lletra que vos rebrereu.

Carta

1959. 06.23

(-)

(-)

(-)

Amic Joan: Avui que he anat llegint, escrivia la
Carta
primera inpressió en unes notes.

ROSELL, Ricard

Molt estimats compatriotes: per la present ens
plau comunicarvos que el Premi Francesc
Carta
Macia,

Centre català, Premi
Francesc Macià, Jocs La carta és firmada per el tresorer i el secretari general del Centre Català, però hi ha una inicial (R.) en
Florals, Bellesa de
bolígraf que indica que l'autor és el secretari. Porta en diagonal la paraula COPIADO en l'extrem
A 003/42/94
Catalunya, resorgir esquerra del document.
de la Pàtria,
Jocs Florals, Ciutat
de l'Habana, Premi
Francesc Macià,
distinció

Encapçala el document el segell de l'Organització dels Jocs Florals

A 003/42/95

La firma no permet reconèixer l'autor de la carta

A 003/42/96

90

91

92

93

1959.01.7

ROSELL, Ricard

Mendoza

Document en bon estat de conservació.

A 003/42/90

El document es troba en bon estat de conservació. El legible.

A 003/42/91

Segell del Consistori Centenari de la Restauració Mendoza 1958

A 003/42/92

Dificultats en reconèixer el corresponsal de la carta

A 003/42/93

94
1959.01.07

ROSELL, Ricard

Mendoza

ROSELL, Ricard

Estimat i distingit compatrici: aquesta is
incloim cópia de la lletra cursada al Centre
Català de la Ciutat de l'Habana

1959.06.4

(-)

Paris

(-)

Benvolgut Senyor: Per si encara fossiu a temps
de rebre aquestes ratlles heus ací unes adreces Carta
d'hotels, de preus.

adreces d'hotels,
Paris, Festa,

Amic Sallarés: Potser havia d'haver enllestit
una mica la resposta a la vostra carta i així
l'haurien rebuda abans de marxar a París.

París, L'epigrama de
la font i la mar", Jocs
Florals de Perpinyà,
Mossen Geis, la
Bon estat de conservació.
republica,
Universitata de
Mèrida,

95

96

1959.07.1

97

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Comunicat

Carta

A 003/42/97

Fons Joan Sallarés. 04 Relacions externes. Gener-Juny 2019

1959.06.25

FERRER, Miquel

Mexic

FERRER, Miquel

Estimat amic: El Veredicte dels Jocs Florals de
París ens ha portat la bona nova

Carta

1959.08.17

DALMAU, Delfí

Barcelona

DALMAU, Delfí

Benvolgut amic, Si no fossin molt noble i molt
gentil no mí haurien escrit una lletra tan
falaguera

Carta

1959.01.21

MUNTAL BLANCH, Joaquim Habana

MUNTAL BLANCH, Joaquim

Estimat compatriota: La Comissió
Organitzadora dels Jocs Florals de Mnedoza
ens comunica que el Premi Francesc Macia,
establert per nosaltres us fou adjudicat

Carta

1960.09

(-)

(-)

Agraït a la vostra nota bibliografica, sense títol
Carta
apareguda a Pont blau de febre proper passat

cartes, confidències,
La Vanguardia,
La carta ve encapçalada per Academia de Jurispudencia y legislación de Barcelona . La firma del
condecoració
signatari és il·legible
francesa

A 003/42/102

98

99

100
Sabadell

101

A 003/42/99

A 003/42/100

A 003/42/101

1960.11.09

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

1960.09.12

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

Benv. Amic Joan Sellarès: Moltes Gràcies de la
teva carta i del llibre, que llegiré, amb tota
Carta
atenció

llibre, "Poema de
l'amor i la ciutat",

A la part superior esquerra hi ha unes paraules de comemoració a Juan Maragall. La firma del
document no acaba de ser del tot clara.

A 003/42/103

1960.10.25

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

Benv. Joan Sellarès: T'agraeixo molt la teva
Carta
carta del 24 i, tant com ella, l'ofrena de la teva

carta, Miquel
Carreras,

A la part superior esquerra hi ha unes paraules de comemoració a Juan Maragall. La firma del
document no acaba de ser del tot clara.

A 003/42/104

1960.10.21

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

Benv. Amic: agraeixo molt la teva carta del 20,
Carta
que acabo de rebre.

La firma del document no acaba de ser del tot clara.

A 003/42/105

1960.09.7

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

Benv. Sellarès: Efectivament, tal com en deia,
el poema verdagueriá que et retorno

Carta

La firma del document no acaba de ser del tot clara. Carta escrita en una tarjeta de visita a nom
d'Octavi Saltor i Soler.

A 003/42/106

1960.07.4

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

Benv. Sellarés: Com ja degéreu veure, no em
fou possible acudir a Perpinya.

Carta

El document té el segell del Balneario de Cardó.

A 003/42/107

1960.07.2

SELLARÉS, Joaquin

Sabadell

SELLARÉS, Joaquin

Volgut amic: Es possible que si visquessim a
molts kilometres de distància, les nostres
counicacions serien més frequents.

Carta

Document en bons estat de conservació. L'andvers esta una mica trencat pel plegament del
document.

A 003/42/108

GALA BADAL, José

Benvolgut amic: Varen portar-me el vostre
llibre "El Joncar", que he llegit tot seguit.

103

104

105

106

108

1960.01.11

GALA BADAL, José

Barcelona

1960.03.7

MUÑOZ GARCIA, Juan

(-)

MUÑOZ GARCIA, Juan

Querido amigo: es en mi poder su carta de
fecha 16 d febrero proximo pasado

"Poema de l'amor i
la ciutat", Terrassa,
poema
"Nazaret", tríptic
"Jesús-Infant", Mn
Cinto, Vasili de R.
Perpinyà, poeta
Cutxet, Cardó
Sant Joan, Ponéncia
a la Fundació,
Miquel Carreras,
Narcisa Freixas,
Cabané

Carta

"El Joncar", pàgines
antològiques, Laura A la part superior esquerra hi ha el nom del corresponsal acompanyat de les paraules: Libros Atiguos y
A 003/42/109
a la ciutat dels
Modernos.
Sants,

Carta

diario Sabadell, "En
els cent mil
habitants", "Bejar
en Madrid", Miguel Fulls nomerats al marge superior dret. Amb la capçalera introduïda pel nom del corresponsal, més
Carreras, Santiago "Bejar".
Rocamora,
Cooperativa Textil
"El Joncar"

109

110

1960.06.30

MUÑOZ GARCIA, Juan

(-)

MUÑOZ GARCIA, Juan

Querido amigo: Cruzado con mi carta fecha 20
de mayo próximo pasado, llego la copia
Carta
monografada de su ponencia leída

1960.01.20

LLONCH I SALAS, Joan

Sabadell

LLONCH I SALAS, Joan

Amic Sellarès: treia encara la tecla vaig(-)

111

112

Sinceritat, problema
científic, lluita
Paraules sobreposades sobre les altres. Costa en certs moments seguir una lectura detallada.
social,
Centre de Català
Havana, Premi
Francesc Macià,
"Bellesa de
Anotació del propi Joan Sallarés en bolígraf.
Catalunya", Banc
Hispa-americá de
Sabadell,
diccionari,
"Diccionari Català
No hi ha cap corresponsal. No ve signada.
d'Excursionisme"

A 003/42/98

Benv. Amic: rebudes les teves dues cartes, que
Carta
molt agraeixo:

102

107

Jocs Florals de Paris,
Premi "Rovira i
Virgili", C.N.C,
Presenta a la capçalera el segell de Institució de Cultura de Catalunya.
Institució de Cultura
catalana, Club del
llibre català

Carta

Fundación Bosch y
Cardellach, "Dels
trets humans i de la
fesomia moral del
Amb la capçalera introduïda pel nom del corresponsal, més "Bejar".
Poligraf Miguel
Carreras",
"Conceptes y dites
de Martí Rialp"
Roger Mas,
Al marge esquerra del document hi ha escrites el nom i cognoms del corresponsal. Difícl de seguir la
exemplar, "El
lecutra del document
Joncar", premis,

A 003/42/110

A 003/42/111

A 003/42/112
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1960.09.23

LLORENS BASSA, Joan

Buenos aires

LLORENS BASSA, Joan

Distingit compatrici: Ens es plaent de
comuncar-vos que d'acord al veredicte emés
per Consistori ha resultat guanyador.

1960.12.21

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat amic: No deiei, en la vostra del 6 del
corrents, Snata Indignada?

Comunicat

Premi "Marian
Pineda i Tarrés",
"Les veus del cel",
Jocs Florals de la
Llengua Catalana

Carta

despedida, viatge
curt, m'enysprea la Correcions fetes a bolígraf en certes paraules mecanografiades.
pau, Nadal, carta,

A 003/42/114

Carta

personatges, Jordi,
vulgaritat,
escriptora, les
"falles", Pau Vila,

A 003/42/115

113

114

El document es un comunicat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana amb el logotip de la institució
com encapçalament.

A 003/42/113

1960.11.16

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarés: Molt us agraeixo que
m'escrivisiu la carta que esperava tan
depressa.

1960. 09.28

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: Veritablement, teniu una ploma
Carta
que pot envejar-se.

fills, "Pont Blau",
Ombres i llum, Josep El document són dos fulls. El segon presenta al marge esquerra la cloenda escrita a mà per la
Carreras, Pau Vila, corresponsal.
"Destino", Josep Pla,

A 003/42/116

Diari de Barcelona,
Cuba, Universitat,
Pont Blau, Puig
Ferreter

A 003/42/117

115

Correccions amb bolígraf. Paraules marcades en vermell. El document esta compost per tres fulls.

116
1960.10.27

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Veritablement, que la segona
carta ha estata oportuna per a fer-me decidir a Carta
respondre la primera.

1960.09.10

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: U escric només dues ratlles per a
comunicar-vos que el proper dia 17 sera a
Carta
Barcelona l'amic Pau Vila.

Pau Vila, Barcelona,
Carta escrita en mig full. És llegible i es conserva en bon estat.
visita, Sabadell

A 003/42/118

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: Vaig rebre la carta del 13 de
juliol i, abans, la postal des de Paris.

Pobla de Lillet,
retrat, Pont Blau,
Front Nacional,
Miquel Carreras,
Pau Vila

A 003/42/119

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sallarès: Hauria volgut respondre més
aviat la vostra carta de fa un mes, però no
Carta
sabia com complaureus en allò que em
demanàveu, i per això m'he retardat.

Pont Blau, Sabadell
fantasmagòric,
Joncar, Laieta
Document en bon estat. Algunes correcions fetes en bolígraf.
Gambús, Diccionari
d'Excursionisme,

A 003/42/120

remenar armaris, El
Joncar, El Pont Blau,
Anotacions al marge. Document en bon estat.
Canyameres, Simó
Piera, "Sara Llorens"

A 003/42/121

117

118

1960.08.9

GISPERT I COLL, Maria

Cararcas

Carta

119

1960.06.17

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

Document en dos cartes. Correcions fetes a llapis.

Document en dos fulls. Presenten taques d'humitat, però no afecta a la llegibilitat del document.

120

1960.05.3

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: La vostra del dia 3 (un mes just)
Carta
d'abril em va plaure, com totes.

1960.02.16

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: La vostra carta del 9 de gener va
Carta
agradar-me molt i molt més el final.

Joncar, Riera de
Sabadell, Hora
Catalana, Folch i
Torres,

Correccions amb bolígraf.

A 003/42/122

1960.03.1

FONTSERÈ, Eduard

(-)

FONTSERÈ, Eduard

La nostra amistat que amb ocasió del meu 90e
Cata
aniversari heu tingut l'amabilitat d'adreçar-me,

amistat, 90è
aniversari,

Carta d'agraïment escrita en un document en forma de tarjeta de visita.

A 003/42/123

1960.01.1

DALMAU, Rafael

Barcelona

DALMAU, Rafael

Amic Sallarés: Avui he pogut acabar "El Joncar"
i crec que es un deure d'amic el dir-te que
Carta
m'ha plagut de bo a bo.

El Joncar, llibre,
primera part,

Carta amb la icona identificativa del corresopnsal.

A 003/42/124

1960.04.21

CRUSAFONT PARIÓ, Rafael Barcelona

CRUSAFONT PARIÓ, Rafael

Estimat amic: Agraeixo infinitament la vostra
lletra referida al meu petit llibre d'analss.

Carta

llibre, món
prehistòric, novel·la, Document en bon estat de conservació amb el logotip de la Fundació Bosch I Cardellach
enteniment, collita,

A 003/42/125

A 003/42/126

121

122

123

124

125

1960.5.22

CAPMANY, Salvador

Caracas

CAPMANY, Salvador

Estimats Joan i familia: Que la salut sia a tots.

Carta

Rora el Musical, El
Joncar, introducció,
Document en bon estat. Tres fulls. El nom del corresponsal és l'únic que es distingiex: Salvador. El
Bruno, "meu"
cognom és il·legible, però se'n extreu el cognom mínimament.
Sabadell, Rómulo
Betancurt

1960.12.10

CAPMANY, Salvador

Caracas

CAPMANY, Salvador

Apreciadíssims Joan i Família: Ja ens trobem
novament a Nadal i Any nou, les festes de
recolliment familiar i de la tradicional
salutacióa les amistats

Carta

familiars, Bayer,
Document en dos fulls units amb una grapa. La llegibilitat de la firma del corresponsal presenta
Joan Montller, París, problemes.

A 003/42/127

1960.03.25

CASALS GARCIA, Lluis

Sabadell

CASALS GARCIA, Lluis

Amic Sallarès, Em dol molt no poder assistir a
la Sessió d'aquest vespre, per Vos i pel tema.

Comunicat

Sessió, curset
d'Història de
Catalunya, Miquel
Carreras

A 003/42/128

126

127

128

La firma del corresponsal no serveix per identificar-lo. No obstant això, a l'extrem esquerra del
document hi ha el nom i cognoms del corresponsal.
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1960.07.15

GONZALEZ CLOTET, José

Sabadell

GONZALEZ CLOTET, José

El presidente de la asociación de vecinos de
Can feu saluda al Sr. Don Juan Sallarès, y le
C arta
agradece la magnífica interpretación que tuvo
sobre el acto inaugural

1960.01.7

ARÚS COLOMER, Joan

Castelar del Valles

ARÚS COLOMER, Joan

Amic Joan Sellarès: Gràcies per la teva cartacomentari al meu llibre.

Carta

El Joncar, nuclis
industrials, lockout, Document de mitja cara de foli. Esta en bon estat de conservació.
Joaq. Folguera,

A 003/42/130

1960.06.14

ARÚS COLOMER, Joan

Castelar del Valles

ARÚS COLOMER, Joan

Amic Sellarès: Vaig llegir amb gran interes la
teva realció de la vida del gran Miquel
Carreras.

Carta

Miquel Carreras,
Joan Llonch,
Sabadell, Forrellat

A 003/42/131

129

130

131

1960.11.09

(-)

Mexic

(-)

Benvolgut Joan: Avui he rebut la teva del dia 3.
Sento molt hacer-te de dir que la bonasa de la Carta
Leonor durá escassament vuit dies.

132

El document és un agraïment a Sellarés. Esta ben conservat.

Document escrit en mitja cara de foli. A diferencia d'altra correspondència del mateix corresponsal
amb el mateix format de document escrit a mà.

Leonor, Sanatori,
Marcet, Hotel
Horient,
Document en dos fulls. Correccions a bolígraf, a més d'anotacions escrits al marge. Problema per
Ajuntament, les
esbrinar el nom del corresponsal, la firma no és massa acalridora.
castanyes, El pan del
muerto, "fritanges",
Rosari de l'Aurora
llargs dejunis,
progrés material,
lliberalisme i
extremisme, Castro,
Leonor
Leonor, millorant,
l'Orfeó, revelació,
Caudillos,
lliberalisme
El Joncar, Nadal,
vida de Sabadell, la
segona dècada del
XX, figures capdalts,
el meu llibre,
setmanari
Joncar, Sabadell,
Introducció, Farell,
Can Feu,
precisament pel cor,
muntanya,
enhorabona

A 003/42/129

A 003/42/132

1960.10.06

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: En el meu poder la teva del dia 27
del passat.

1960.12.03

(-)

Mèxic

(-)

Apreciat Joan: Suposo en el teu poder la meva
Carta
del dia 9 del passat mes.

1960.05.10

(-)

Barcelona

(-)

Estimat amic: No se com justificar tanmateix, el
meu comportament incorrecte per haver
Carta
deixat passar tant de temps sese parlar-vos.

1961.05.12

VILA ARRUFAT, A.

(-)

VILA ARRUFAT, A.

Molt recordat i estimat amic: Arriba un
moment en uè el ciutadà tot ell es ciutat"

1961.11.18

TASIS, Rafael

Barcelona

TASIS, Rafael

Amic Sallarés: Avui ha vingut un amic de París
Carta
que m'ha dut una estampa laica per vos.

París, casa, dilluns,
calaix

1961.10.19

VALLS, C.

Barcelona

VALLS, C.

Benv. amic: Rebuts carta i poema.

carta i poema, Joan
A. Maragall, Camí
Firma que no permte distingir qui és el correponsal. Al marge superior esquerra hi ha Homenatge a
dels Artistes, premi Joan Maragall.
Alguer

A 003/42/138

1961.12.29

PLANAS, Romà

Seine et Oise

PLANAS, Romà

Apreciat compatriota i amic, Us regracio de la
vostra darrera lletra, sempre es molt plaer que Carta
rebem noticies d'amics com vosté.

poesia, indústria de
Sabadell, París,
Carta en bon estat de conservació.
Ventura Gassol,

A 003/42/139

Carta

R. Tasis, Foc Nou,
Bumerang, Premi,
Segell de la revista Foc Nou. En bon estat de conservació.
Consistori dels Jocs
Florals, Paris

A 003/42/140

Carta

copia parcial,
Ajuntament, Col·legi El document presenta una part escrita mecanografiada i la part final a mà.
de Secretaris, UGT

A 003/42/141

Carta

133

134

135

Carta

136

137

Carta

138

139

El document A 003/42/132 i aquest mateix pertanyen al mateix corresponsal per la coincidència del
traçat de la firma. Per tant, no queda massa aclarida.

A 003/42/133

El document per semblança en la firma, té la mateix firma que els dos documents anteriors. Roman
sense acalrir el nom i cognoms complerts del corresopnsal.

A 003/42/134

L'autoria de la carta és indesxifrable perquè la firma és únicament un signe.

A 003/42/135

Document en tres fulls enumerats en vermell. Units amb una grapa.

A 003/42/136

Document en bon estat de conservació. La lletra es llegible.

A 003/42/137

1961.10.30

PLANAS, Romà

Seine et Oise

PLANAS, Romà

Benvolgut compatriota, Per lletra, el meu
apreciat amic R. Tasis m'ha tramés la vostra
adreça.

1961.10.22

I FELIU, Mercé

Ametlla del Vallès

I FELIU, Mercé

Volgut Joan i demés familiars: Salut! Per ara
tots bé i igual desitgem per a vosaltres.

Alcàntara Gusart,
Pineda Tarres,
Pàtria, Magí Colet

Document en bon estat de conservació.

A 003/42/142

meva memòria,
elogis, Joies,
Catalunya Radio,
Josep Maria Junoy

La firma no acalreix el nom complet del corresponsal.

A 003/42/143

Caixa de
l'administració,
amor per la nostra
institució,

Segell del Museo de la ciudad de Sabadell. En bon estat de conservació.

A 003/42/144

140

141

1961.06.6

PINEDA FARGAS, Josefo

Seva

PINEDA FARGAS, Josefo

Distingit senyor i germà de signe: Acabo de
rebre la nova per mitjà del bon amic Alcantara
Carta
Gusart de Mèxic, que el vostre treball "Les
veus del Cael" fou premiat en els Jocs.

1961.10.23

(-)

Barcelona

(-)

Ben esperat i plaent vostre manifestar-vos, el
qual agraeixo de tot cor.

1961.07.21

MAS GOMIS, Luís

Sabadell

MAS GOMIS, Luís

Distingit senyor i amic: En la reunió
darrerament celebrada es va donar compte de
Comunicat
l'entrega que V. va fer del primer llibre de
Caixa de l'administració del nostre museu.

142

Carta

143

144

magnífica
interpretación,
Fiesta Mayor, Can
Feu
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1961.03.27

MUÑOZ GARCIA, Juan

(-)

MUÑOZ GARCIA, Juan

Estimado amigo : Fue en mi poder su grata 3
del actual ycomo el voto de Vd es de calidad,
me complacen los juicios que en ella leo.

Carta

145

1961.06.06

MÚÑOZ GARCIA, Juan

(-)

MÚÑOZ GARCIA, Juan

Querido amigo: Oportunamente fue en mi
poder su grata 2 de mayo próximo pasado.

1961.03.24

ALCANTARÀ GUSART, M.

Mexic

ALCANTARÀ GUSART, M.

Estimat amic: Corresponc a la vostra lletra del
dia 20 de març per la que reclameu, amb justa Carta
raó, l'import del Premi Marian Pineda i Tarrès.

Carta

146

147

1961.12.17

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: La vostra carta del 6 de
novembre la tinc des de fa un mes.

1961.09.13

(-)

Roma

(-)

Amic Sallarès: Com que no em van dir res, vaig
Carta
manar pensar (-) si us veuria.

Carta

Narraciones
medievales, siglo
XIII, El Carter Hoboll, Carta en bon estat de conservació.
Ripios Geograficos,
Sr. Marlet
Asociacion
politécnica de
Perpignan, Fuente
Santa, Sr. Marlet,
Cartero Hoboll,
Premi Marian
Pineda i Tarrés,
Buenos aires,
Barcelona,
irregularitat,

A 003/42/145

Document en bon estat de conservació.

A 003/42/146

Document enviat pels Jocs Florals de la Llengua Catalana. Patronat dels EE.UU Mexicans.

A 003/42/147

acomiadat de la
feina, causa de
fervor, Catalunya,
recobrava a una
Document en bon estat de conservació. Hi han correccions fetes a bolígraf sobre el mateix text
filla, víctima de la
mecanografiat.
supertinció arterial,
Marc Aureli Vila,
Sabadell, Sr. Pere
Martir, "Bumerang"

A 003/42/148

148

149

1961.02.22

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallares: Tot, Tot ho he rebut. Els retalls
de diari que m'han servit admirablement.

Carta

1961.05.15

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: Rebuda la vostra del 19 d'abril
amb l'adreça d'Alguer.

Carta

1961.11.20

(-)

Oviedo

(-)

Estimat amic: Ja vareu fer-me càrrec del meu
fracàs de poder passar una estona amigable
conversa.

Carta

Carta

150

151

152

darrerament hi
havia trobat més
repós, març, no
tornar a l'oficina,
elecció difícil,
abominable, Josep,
Jocs Florals
l'Hora Catalana,
Marc Aureli Vila,
Josep Maria
Capdevila,
Borgunyó, El Pont
Blau,
el meu francés,
Oviedo, truc licit,
Diari, activitat
literària,

Carta en bon estat. Algunes de les paraules són subrallades en el text.

A 003/42/150

La cloenda de la carta es fa al marge esquerra de la carta. A diferència d'altres documents del mateix
corresponsal, no hi han correccions fetes a mà.

A 003/42/151

Document en bon estat. Presenta en la capçelera la Universidad de Oviedo amb el seu segell. La firma
A 003/42/152
del corresopnsal no permet entendre qui és.

carrer Borrell,
Sabadell,
Catedràtics, colònia Segell de la Universitat d'Oviedo encapçalant el document. La signatura no permet conèixer el
catalana,Avilès,
corresponsal de la carta.
Costajussà, Premi
Martí Preydó

1961.10.23

(-)

Oviedo

(-)

Estimat amic: Us escric, com veieu, des de la
meva nova residència a Oviedo on estic
instal·lat de des de principis de mes.

1961.08.31

(-)

Barcelona

(-)

Caríssim. Us envio vostre treball que rebí per
mediació de Octavia Saltor.

Carta

1961.09

Salvador i Família

Caracas

Salvador i Família

Estimats Joan i Família: Salut de la bona i
abundant es el que volem disfruteu en rebre
aquesta i sempre.

Carta

1961.04.16

Eranz

Perpinyar

Eranz

L'académie du Genét d'Or vient de vous
décerner: medalla d'Art pur votre envoi:
Segon llibre de maravelles

Comunicat

Jeux Floraux,
programme, Séance Escrita en francés. Emésa per la Compagnie Litteraire du Genet D'Or
colennelle, étranger

A 003/42/156

1961.11.25

(-)

Méxic

(-)

Apreciat Joan: M'ha arribat la teva del dia 18
del mes en curs junt amb la copia del poema.

Carta

ambulancia,
caiguda, Acapulco,
De Chápultepec,
"Chueco"

A 003/42/157

153

154

155

156

157

Bumerang, premiat, Document en mig foli. No esta signat, i el corresponsal no es pot esbrinar. La carta mostra també una
A 003/42/149
ganes de rebre,
part escrita als marges com a continuació del text.

treball, Octavia
Saltor, índex,
Criterion
rebre les teves
cartes, llibreria,
allunyat de tanta
conversa, rapit
viatge, Sílvia,
sorprès, Salut,
Ametllers florits

La firma no permet saber quí es el corresponsal.

A 003/42/153

A 003/42/154

Document compost per tres fulls escrits per en Salvador i en nom de la seva família. No hi segueix cap
A 003/42/155
cognom que permeti saber-ne més del corresponsal.

Hi ha correccions fetes a bolígraf. El signatari de la carta no en posa el nom i perjudica desxifrar el
corresponsal de la carta.
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1961.07.06

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: Acabo de rebre la teva carta del dia
2 i com m'ha agafat a les acaballes del dinar,
Carta
em poso a la maquina per avançar-me a la
pesadesa de la digestió.

vell, colesterol,
Anoracions a bolígraf. El signatari de la carta es el mateix corresponsal del document A 003/42/157
fumar, metge, "flirt" perquè la firma té el mateix traç. Però roman illegible.

A 003/42/158

(-)

Amic Joan. En el meu poder la teva del dia 5.
Espero que en rebre aquesta ja et puguis
contemplar el panorama del baix-ventre i que
les cames resisteixin bones caminades.

Carta

Leonor, Orfeó, "La
portera del 16",
papanates,
"Horitzons"

El signatari es el mateix que als anteriors documents on es continua sense identificar-ne el
corresponsal.

A 003/42/159

Carta

Pont, continues
inquietuds, "Portera
del 16"sainetesc,
El signatari es el mateix que als anteriors documents on es continua sense identificar-ne el
R.P Goitia,
corresponsal.
"Horitzons",
Rusinyol

A 003/42/160

Carta

Fundació Bosch i
Cardellach,
Terrassa,
Republique
Romana, VERTOT,
Orfeó Català,
Victimes del Japón

A 003/42/161

158

1961.08.11

(-)

Mèxic

159

1961.09.11

(-)

Méxic

(-)

Amic Joan: Avui he rebut la teva carta del dia
22 i ja em tens de nassos al teclat.

160

1961.10.26

(-)

Mèxic

(-)

En el meu poder la teva del dia 16 del mes en
cars.

161

1961.05.24

(-)

Mèxic

(-)

Estimat amic Joan Sellarès: Aquesta còpia us
posarà en coneixment del cas.

Carta

"Mas Tarrés", Premi
Pineda Tarrés, Joan El document té dos destinataris: la primera part anava dirigda a una persona diferent a Joan Sallarès, i
Sellarès, Les veus
l'altre, escrita en vermell, va dirgida a Sallarès. Totes dues parts en un mateix document. El
A 003/42/162
del cel, Pacífic,
corresponsal de la carta no acaba de concretar-se per la il·legibilitat de la firma.
Catalunya

1961.02.2

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: En el meu poder la teva del dia 25
del passat.

Carta

Dtr. Sardà, auxili,
Hi han fetes a bolígraf correccions. El corresponsal es el mateix que als documents A 003/42/161. El
biopcies,
signatari es ilegible.
inseminació artificial

A 003/42/163

1961.04.20

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan. Estic en deute amb tu, des del 21
de febrer darrer.

Carta

Leonor, metge,
diagnóstic,
democracia,
embrutiment,

El corresponsal no acaba de ser desxifrable, però correspon al signatari del document anterior.

A 003/42/164

1961.05.27

(-)

Mexic

(-)

Aperciat Joan: Oportunament m'arrivá la teva
apreciada carta del dia 5 i els dies s'han anat
escoltantn sense dpnar-me compte.

Carta

gemegar, Leonor,
internada, saantori, El corresponsal no acaba de ser desxifrable, però correspon al signatari del document anterior.
falles físiques

A 003/42/165

1962.06.28

(-)

Balenyà

(-)

Distingit senyor i amic: Acabo de rebre el llibret
dels "aucells", que m'ha plagut d'una manera Carta
extraordinària.

1962.09.4

TASIS, Rafael

Barcelona

TASIS, Rafael

Els Llibres. "Jardí de nois i noies", 25 contes per
a ells i elles, per Joan Sellarès, il·lustracions de Carta
Jordi Roca- R. Dalmau, editor, Barcelona

1962.09.03

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

Benv. Amic: Acabo de rebre la teva sense data,
Carta
que m'apresso a contestar.

1962.09.7

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

Afectuosament, i per si no te n'havies enterat. Felicitació

1962.10.04

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

Benv. Amic Joan Sallarès: Rep l'expressió més
cordial d'amistat i adhesió, en la triblació
ciutadana que heu passat i esteu passant, de
part meva i dels meus.

162

163

164

165

166

167

168
169

170

"aucells", vàlua,
Torrellebreta,
familiars,
Josep M. Folch i
Torres, Josep
Vallverdú, "Cavall
Fort", joves lectors,
Pont Blau
"Criterion", posa,
filmada,
infantívoles, lletres
catalanes
Salutacions, Octavi
Saltor Soler

El document el signatari es il·legible. Al marge esquerra hi ha un dibuix amb la representació d'una
torre i una llebre corrents (Torrellebreta).

A 003/42/166

Document amb dos fulls. Una part artícle i l'altre una correspondència.

A 003/42/167

Carta escrita en mig full. Es troba en bon estat de conservació.

A 003/42/168

Felicitació dirigida a Joan Sallarès i escrita en una tarjeta de visita del mateix corresponsal.

A 003/42/169

Carta

amistat, article,
edició, "Cuerpo i
alma de Cataluña",
Sabadell,

Documetn en bon estat de conservació i es llegible.

A 003/42/170

Carta

Pr. Martí Peyró,
"Cantor de la
Muga", Sabadell,
Triadú, novel·la, C.
Laforet

Carta escrita en mig document. Es conserva en bon estat.

A 003/42/171

"Jardí de Nois i
Noies", avi-cola,

Document presentat a mig full. Es troba en bon estat de conservació.

A 003/42/172

1962.11.14

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

Benv. Amic Joan Sellarès: Un amic poeta,
probablement més poca-solta que el jurat
actual del Pr. Martí Peydró, va escriure el
seguent epigrama.

1962.06.04

SALLARÈS, Joaquim

Sabadell

SALLARÈS, Joaquim

Amic Joan: Perdone'm el retràs en acusar rebut
del exemplar del teu llibre "Jardí de Nois i
Carta
Noies".

171

172

El signatari es el mateix que als anteriors documents on es continua sense identificar-ne el
corresponsal.
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1962.11.

SALLARÈS, Joan

Sabadell

SALLARÈS, Joan

1962.09.19

OLIVER, Joan

Sabadell

VEIVER, Joan

Estimat amic i company: Suposo i desitjo que
et trobis bo i sà i disposat a fer el que vaig a
demanar-te.

OLIVER, Joan

Estimat Sellarès: Enfeinadíssim, embrutit
embutit en treballs estúpids, ni temps no tinc
per contestar les cartes dels amics.

MÚÑOZ GARCIA, Juan

Querido amigo: Su carta 5 del actual fue en mi
poder y antes hubiera querido corresponder a Carta
la misma, pero hasta hoy no me ha sido dable.

"Literatura
Catalana", Jardi dels
Carta escrita en mig full. Esta en perfectes condicions de conservació.
nois y de Noies,
Valentín Viñas,

A 003/42/176

MARLET, Ricard

Caríssim Joan: Acabo de rebre les teves (-) i
veritablement m'ha sorprés el que
m'expliques;

tant rendiment,
Múñoz, quatre
lletres,
testimoniatge

A 003/42/177

Muñoz, llibre,
respondre, probable
Document en bon estat de conservació. Es díficl fer una lectura acurada del document.
venda, Bellas Artes
de Matadepera

A 003/42/178

A 003/42/179

173

174

1962.01.28

OLIVER, Joan

(-)

Carta

Carta

175

1962.08.27

MÚÑOZ GARCIA, Juan

(-)

176
1962.02.06

MARLET, Ricard

(-)

177

Carta

treballs, amics, teu
llibre, pintoresc,
arrels catalanes,
llurs fills,
Casablanques.

Document en bon estat de conservació. No hi ha problemes per seguir la lectura.

En bon estat de conservació. La lletra és dificl de seguir.

A 003/42/173

A 003/42/174

A 003/42/175

1962.05.15

MARLET, Ricard

(-)

MARLET, Ricard

Benvolgut. Fa un mes que vaig rebre els teus (Carta
).

1962.06.15

LLONCH I SALES, Joan

Sabadell

LLONCH I SALAS, Joan

Amic Sallarès. Gracies pel llibre i la dedicatoria,
encara que el primer ja contava en els meus
Carta
registres.

llibre, El cel Lagar,
Carta en bon estat de conservació. La llera presenta una mida força gran, però no permet llegir
16, el vaig comprar,
algunes parts del missatge.
col·lecció

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Fa quasi dos mesos que tinc la
vostra carta del 6 d'agost i quinze dies justos el
Carta
vostre llibre de contes, que esperava per
respondre.

Terrassa, llibrets de
televisió, Josep,
Document en tres fulls. La firma del document es troba fet en bolígraf al marge inferior esquerra, molt
Sabadell, llibre,
A 003/42/180
petit, en el tecer full.
Linus Moulines, Jocs
Florals de Perpinyá
forces, braç, estada
al llit, menjar,
Document en bon estat de conservació. La llegibilitat de la carta es una mica complicada. És el prmer
"blancs", 6 hores
document que aquest corresponsal escriu a mà. La resta, fins ara s'havien escrit a màquina.
d'operació, prevenir
el pitjor.

A 003/42/181

178

179

1962.10.02

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

180

1962.04.07

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: El 2 de març, dia que escrivia la
nostra carta, ja estava operada.

1962.02.26

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: Estic molt trista i voldria escriure
Carta
poc.

m'hospitalitzen, CollVerdú, "quiste" al
Document en bon estat de conservació.
pit, Jocs Florals de
Xile

A 003/42/182

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: La vostra carta del 28 va
arribar-me després de festes.

Josep, retrobar-nos,
Centre, Sabadell,
turista, democracia Document amb dos fulls. Es troba en bon estat de conservació.
del nord, Serra i
Moret, Bumerang

A 003/42/183

Jardí de Nois i Noies,
català popular, ajudi
Carta en bon estat de conservació. Hi han petites correccions fetes a mà.
a nois i noies,
recomanaré

A 003/42/184

Marcel i Enric, Silvia,
italiá, l'Angelina,
Document amb dos full grapats. En bon estat de conservació.
Sabadell

A 003/42/185

nena, Rosa, fills,
Terrassa,
Rubíambició,
televisió, Emili
Vendrell, Teatre
principal, Amics de
la Música

A 003/42/186

Carta

181

182

1962.01.17

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

Carta

183

1962.06.19

CAMIL GEIS, Mr.

(-)

CAMIL GEIS, Mr

Distingit amic: Com un altre infant, m'he
passejat pel vostre "Jardí de nois i noies", i m'hi Carta
he trobat a pler.

1962.08.24

COMPANY, Amador

Caracas

COMPANY, Amador

Estimat amic i família: Primer que tot, nostre
més profund agraíment per la foto de vostres
Marcel i Enric.

184

185

1962.04.5

186

Josep petit, Primer
diccionari català
d'excursionisme,
El document son dos fulls adjuntats amb una grapa. Presenta una queixa del Corresponsal Joan
Llengua Catalana,
Sallarès contra Josep Petit per les crítiques que ha rebut el seu Diccionari Català d'Excursionisme.
abalçat, borralló,
"Cordada"
biografies populars,
Ferran
Document en bon estat de conservació. No hi ha cap manca de llegibilitat.
Casablanques,
quaderns

Ni amb el ressentiment ni volent ofendre. Des
de la revista "Cortada", el per mi complement
Queixa
desconegut senyor Josep Petit, prova de fer
algunes objecions sobre propietat ortogràfica.

COMPANY, Amador

Caracas

COMPANY, Amador

Carta

Joan, estimat i bon amic: Ja estic davant la
màquina per escriure la carta que fa dies havia Carta
d'haver fet contestant la teva,

Document amb dos fulls. En bon estat de conservació.
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1962.04.22

COMPANY, Amador

Caracas

COMPANY, Amador

Estimats Joan i Família: Hola, que tal amics?
No, no em diguis res; prou sé la raó que tens.

Carta

187

Sabadell, Venezuela,
molt feliç, enyor,
costes del Carib,
Document en tres fulls. Algun canvi fet a mà en la lletra. En bon estat de conservació. Estan units amb
A 003/42/187
Mozart, Bethoven, una grapa.
Textillana, Josep i la
Montserrat

1962.10.1

ARÚS COLOMER, Joan

Castellar del Vallès

ARÚS COLOMER, Joan

Amic Sallarés: Amb natural alegria vaig rebre el
teu llibre, més d'agrair quan no és en
Carta
correspondència del meu darrer, "El vas…"

Ajuntament de
Barcelona,
subvencionar,
consell, "L'home
innoble", "El
captaire"

1962.12.24

CUERQUER, Ramon

(-)

CUERQUER, Ramon

Bon amic: Com us agraeixo la vostra
delicadessa!

vaig conèixer,
temptació, llibre,
Document en bon estats de conservació. No hi ha cap problema en fer una lectura acurada.
traduir, m'atreveixo

(-)

Amic Joan. En el meu poder la teva carta del
dia 2 del corrent em poso a la taleia de
correspondre't sense perdre de vista a la Leo Carta
que en aquest moment esta passant una mala
estona.

Baltasar, consultori,
millorant lentament, Document escrit a màquina i un afegit en bolígraf. La firma no acaba de facilitar qui es el corresponsal.
A 003/42/190
Tequila, "Gaceta
Guarda molta similutud amb els documents A 003/42/165 a endarrera.
ilustrada"

Bon amic Joan: En el meu poder la teva carta
del dia 3 del mes en curs.

organs respiratoris,
Valldeperes, metge,
intoxicar-te, la
Document en bon estat de conservació. Pertany al mateix autor: ja sigui per la firma, el lloc, la manera
burilla, moments de en com comença cada carta o el propi contingut permeten saber que son del mateix corresponsal.
A 003/42/191
passió o exaltació, L'inconveninet es que la firma no acaba de distingir el signatari.
Bumerang, J.F. de
Pont

188
Carta

189

1962.01.7

(-)

Mèxic

190

1962.02.12

(-)

Mèxic

(-)

Carta

Carta escrita per la meitat. Es troba en bones condicions de conservació i no hi ha cap problema per
seguir la lectura.

A 003/42/188

A 003/42/189

191

1962.04.24

(-)

Mèxic

(-)

Apreciat Joan. Fa set o vuit dies que havia
escrit la carta que substitueixo per la present.

1962.06.11

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan. He rebut la teva carta del dia 7 amb
la qual m'has proporcionat una doble
Carta
satisfacció.

1962.08.23

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: En el meu poder la teva apreciada
el dia 5 del mes en curs.

(-)

Amic Joan: En el meu poder la teva del dia 10
del corrent.

Carta

192

193

194

1962.09.21

(-)

Mèxic

Carta

Carta

195

1962.11.13

(-)

Mèxic

(-)

Mèxic

A 003/42/192

Document en bon estat de conservació. Forma part del mateix autor que documents anteriors i porta
A 003/42/193
unes anotacions a mà en vertical.

Document en bon estat de conservació. Forma part del mateix autor que documents anteriors. Una
part de la carta esta escrita a mà.

A 003/42/194

Corder Pascual,
llibre d'anecdotes, , El document presenta una nota feta a mà a banda del document. L'autor continua sent el mateix que
A 003/42/195
"Les mosques", Els en els docuements anteriors.
criats Malavinguts,

(-)

Amic Joan: Comtra la meva costum corresponc
Carta
amb retard la teva carta del 4 d'Octubre.

(-)

Estimat amic Joan: En el meu poder la teva del
dia 6. Em poso a la màquina, malgrat estar
Carta
plena disgestió del dinar nadalenc.

França, Andorra,
"Impressions del
El document té anotacions fetes a mà en l'anvers de la carta.
viatge a Catalunya",
Miquel Farrarel

A 003/42/197

Jardí de nois i noies,
personatges de carn
El corresponsal del document no acaba de determinar-se la seva autoria.
i ossos, Jordi Roca,
Riera Llorca

A 003/42/198

197

1962.09.2

(-)

Barcelona

(-)

1963.12.

Família

Mèxic

Família

198

199

Document en bon estat de conservació. L'autor continua sent el mateix que els anteriors docuemtns
amb manca de corresponsal per no saber de qui es la firma.

L'orfeó Catlà,
encarrec, Abat de
Montserrat, Bullatí, El document pertany al mateix autor. Aquest es divideix en dues parts: la primera per afers privats
Castro, Moscú,
entre Joan Sellarès i el corresponsal, i un post data parlant sobre l'esdevnir polític cubà.
Krushev, Societat de
Nacions

196

1962. 12.25

màquina, crisi
d'atabalament,
errades de tàctica i
orientació, Just´cia i
noblesa
resolució, Sant
Cugat, tornin els
calés,
esquerdament en
alguns edificis, dos
germanets
afecció a les cordes
vocals, l'Ateneo,
enemic

Estimat amic: Podeu ben creure'm. Fa uns
quants dies de la setmana que acaba avui, que
em deia: "Diumenge escriuré a l'amic Sellarès Carta
la meva opinió sobre el se simpàtic llibre "Jardí
de nois i noies"
El bon amic Sellarès, s'haurà preguntat més
d'una vegada que sem far l'amic Maria, que ja Carta
ens té oblidats.

A 003/42/196

Maria, oblidats,
El document no ve signat per una persona en particular. Es felicita l'any nou i es signa en nom de tota
Eduard, seguir amb
A 003/42/199
la família de Sellarès.
la llibreria,
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Historietas
Ejemplares, TBO,
visita, nuestra
redacción,

Molt senyor nostre: Corresponem a la seva
molt preuada del 2 actual.
Benv. Amic Sellarès: En rares estones
vagorosese, he llegit atentament el material
teu que em vas enviar.

Carta

renunciar, abonar-li,
Document en bon estat de conservació. Porta el logotip de la revista TBO.
preu

A 003/42/201

Carta

"Bloc", Ribot i
Freixes,

Document escrit en forma de tarjeta postal.

A 003/42/202

VIÑA, Emilio

Barcelona

VIÑA, Emilio

1963.12.5

VIÑA, Emilio

Barcelona

VIÑA, Emilio

1963.02.03

SALTOR, Octavi

(-)

SALTOR, Octavi

1963.11.08

SALTOR, Octavi

(-)

SALTOR, Octavi

Benv. Joan Sellarès: Acabo de rebre la teva
carta d'ahir, i m'apresso a felictar-te

Carta

"Bloc", Pau Casals,
G.R.E.C., Inst.
Politècnic

Carta escrita en una tarjeta posta d'invitació del Centre Excursionista de Catalunya.

A 003/42/203

1963.06.19

SALTOR, Octavi

(-)

SALTOR, Octavi

Benv. Amic i poeta Joan Sallarès: T'agraeixo
molt la teva carta del 17, que corresponc.

Carta

vigília del Corpus,
calipandria, Cardó

Document escrit en una tarjeta d'invitació de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.

A 003/42/204

1963.06.21

SALLARÈS, Joaquin

Sabadell

SALLARÈS, Joaquim

Plaça de la Llana,
felicitació,
sabadellenc

Carta en bon estat de conservació. Curta en quant a llargada del text i amb una pregunta final escrita
A 003/42/205
a mà.

1963.01.15

PETIT, Josep

Sabadell

PETIT, Josep

CORADA,
refelxionar, meu
comentari, "Fabra"

Contestació, de disculpa, de Josep Petit a Joan Sellarès per uns comentaris que no agradaren gens a
Sellarès sobre la seva manera d'escriure.

A 003/42/206

Orfeó de Sabadell,
Premi Pere Martí
Peydro, Pau casals
d'Estudi, Uruguay,
felicitació,

Carta en bon estat de conservació. Es conserva l'escut de l'Orfeó de Sabadell.

A 003/42/207

Carta

festes, dia del llibre,
biografia del Senyor Carta escrita a mà. Dificil seguir una lecutra constant del document.
Casablancas,

A 003/42/208

Carta

Alcides, Muntaner i
Simon, Aymà, Puig
Carta en bon estat de conservació. Algunes correccions fetes a bolígraf.
Quintana,
Casablanques

A 003/42/209

202

203

204

205

206

Volgut amic: Amb molta satisfacció
m'assabento del premi que has obtingut en els Carta
Jocs de la Plaça de la Llana.
Distingit sr: Acabo de llegir la seva carta
publicada en CORADA d'aquest mes, i em
considero en el deure d'adreçar-li aquestes
Carta
ratlles en desgreuge per la possible
inoportunitat del meu comentari.

1963.12.10

GRAU, Andreu

Sabadell

GRAU, Andreu

Distingit associat i excantaire del nostre Orfeó:
la Junta directiva assabentada dels èxits
Carta
assolits amb els Premis Pere Martí Peydro
1963 de Poesia.

1963.04.18

OLIVER, Joan

(-)

OLIVER, Joan

Benvolgut Sellarès: He aprofitat aquestes
darreres festes per estar malalt.

OLIVER, Joan

Estimat Sellarès, tens la raó. Et devia, temps
ha, una explicació.

SELLES, Antonia

Muy sr. Mío: Mi esposo Juan Muñoz García,
estando enfermo recibió su carta fechada el 9
Carta
de abril proximo pasado que no pudo
contestar.

207

208
1963.10.7

OLIVER, Joan

Barcelona

209

1963.05.20

CELEX, Antonia

Béjar

210
1963.06.28

MÚÑOZ, Antonia

Béjar

MÚÑOZ , Antonia

Estimado amigo a nuestro regreso de Madrid
donde hemos pasado el mes de Junio leemos
su carta.

1963.04.5

MÚÑOZ GARCIA, Juan

Béjar

MÚÑOZ GARCIA, Juan

Estimado amigo: Confirmo mi carta 7 de marzo
Carta
próximo pasado.

211

Carta

212

1963.03.7

MUÑOZ GARCIA, Juan

Béjar

MUÑOZ GARCIA, Juan

Estimado amigo: Tengo su grata 3 del actual y
como mañana, dios mediante, cumplire
ochenta y dos años, he enviado a nombre de Carta
Vd un giro postal número 0556 por la suma de
cien pesetas.

1963.12.09

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Comenceu la vostra carta del
4 de novembre amb una cantarella que a casa Carta
ja es lletania.

1963.01.21

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: Prou que he anat mirant la
vostra carta del desembre, conscient del meu
mancament a donar-hi resposta.

1963.08.18

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sallarès: La vostra carta de 20 d'abril
em parlava de la primavera que ja somreia i del Carta
cru hivern passat.

1963.11.20

CAMIL GEIS, Mr.

(-)

CAMIL GEIS, Mr

No havent pogut venir a felicitar-vos
personalment.

213

214

215

Carta

216

217

Document en bon estat de conservació. Es un oferiment per a col·laborar entre Jan Sellarès i la revista
A 003/42/200
TBO.

1963.08.30
200
201

Muy señor nuestro: Desde hace tiempo
deseabamos publicar en nuestra revista, y con
Carta
carácter fijo, una narración bajo el título
genérico de "Historietas Ejemplares".

tarjeta

Juan Múñoz García,
enfermo, Santos
Carta en bon estat de conservació. Avís d'un retorn de diners que hi havia juntament amb la carta per
A 003/42/210
Sacramentos, Gloria pagar a una persona.
este
Madrid, junio,
Sabadell, falta,
afecto, vacio
iremesolo
enfermo de gripe,
edad avanzada,
Manuel Fraga
Iribarne, El cartero
Holboll
ochenta y dos años,
giro postal,
Fundación Bosch y
Cardellach, José M.
Sanmiquel, Einar
Haböll
malalta, aparell
circulatori, Serra i
Moret, "Jardí",
Catalunya
televisió, Josep,
recuperant-me, Jocs
Florals,
situació del país,
morir, eleccions,
sabre alçat, St.
Llorenç, Sara
Llorens, Vic
felicitats,
personalment, P.
Martí P.

Carta en buen estado. Difícil de llegir algunes paraules. L'autoria de la carta es el mateix que el
corresponsal que signa amb el nom d'Antonia Celex

A 003/42/211

El document presenta un petit plec on amaga una serie d'anotacions que el correponsal va fer a mà.
No tenen res a veure amb el cos del text de la carta.

A 003/42/212

Cata en bon estat de conservació

A 003/42/213

Anotacions fetes a mà. La carta no acaba signada però forma part del conjunt de correpsondencia de
A 003/42/214
Maria Gispert amb Joan Sellarès.

Carta escrita en dos docments. Hi ha correccions fetes a mà.

A 003/42/215

Carta escrita en dos documents. En bon estat de conservació.

A 003/42/216

Document escrit en una troç de paper de la mida d'una tarjeta

A 003/42/217
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A 003/42/218

1963.04.4

PUIG QUINTANA, P.

(-)

PUIG LUISLAÑE, P.

Muy sr- mío: Recibo su atta, del 1 o de abril
corriente, del tema literal siguiente:

1963.10.19

VALLS, E.

Barcelona

VALLS, E.

Distingit senyor: Hem rebut la seva lletra del 16
de l'actual, la qual passem a contestar tot
Carta
seguit.

Ferran Casablancas,
Document en bon estat de conservació.
biografia,

A 003/42/219

Editorial Alcides,
Ferran Casablancas, Document en bon estat de conservació.
Puig Quintana

A 003/42/220

Jardí de Nois i noies,
Carta escrita en mig full.
impressió

A 003/42/221

A 003/42/222

Carta

218

219

1963.11.20

VALLS, E.

Barcelona

VALLS, E.

Distingit senyor: En nom del sr. Puig Quintana,
que aquests es troba accidentalment fora de
Barcelona, li adreço ratlles per a concretar
Carta
alguns punts sobre la biografia feta per vostè,
sobre Ferran Casablancas

1963.01.7

DALMAU, Delfí

Barcelona

DALMAU, Delfí

Benvolgut amic: Moltes gracies pel vostre
escrit del 3. Sí: el vostre "Jardí de nois i noies"
és de lectura agradable i instructiva.

VIII Jocs Florals de
Bellaterra,
l'Englantina,
Document amb el símbol del club Bellaterra.
"L'heroica fermentat
a la terra"
premi M. i P.
novel·la, aplec de
poemes,
Solidaridad
Nacional, Daunis,
Chicanas,
inclemencia del
temps, "Mam", De
Gaulle

220

221

Carta

1963.09.1

(-)

Sabadell

(-)

Distingit Sr. : en nom del Jurat qualificador dels
VIII Jocs Florals de Bellaterra, em plau
moltíssim fer-li saber que V. HA OBTINGUT
Carta
L'Englatna amb la seva poesia "L'heroica
fermetat a la terra".

1963.12.2

ARÚS COLOMER, Joan

Castellar del Vallès

ARÚS COLOMER, Joan

Amic Joan Sellarès: Rep la meva cordial
enhorabona per la part del premi M. i P.
d'aquest any.

1963.01.11

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: Si no m'erro estic en deute amb tu. Carta

1963.02.3

(-)

Mèxic

(-)

Apreciat Joan: En el meu poder la teva carta
del dia 21 del passat mes.

Carta

1963.05.11

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: M'ha arribat la teva carta del dia 3
del mes en curs.

Carta

1963.09.29

(-)

Mèxic

(-)

Amic Joan: No sé si començar per diculpar-se o
tirar endavant i donar per descomptat el teu
Carta
perdó.

(-)

(-)

(-)

(-)

Distingit i car amic: Oportunament vaig rebre
la te- carta del dia 3 del corrent

222

223

Carta

224

225

226

227

228

1964.11.4

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montivideu

Carta

Document en bon estat de conservació, però hi ha es fa difícil fer una lectura de la carta.

A 003/42/223

El corresponsal del document es el mateix que en d'altres on la firma i l'autoria del document
pertanyen al mateix corresponsal.

A 003/42/224

Document escrit per davant i darrere. La firma del document no permet saber qui és l'autor.

A 003/42/225

massa bé de salut,
Li falta la part de cloenda del document. No es signat.
Argentina, Sanatori,
Sanatori, Leonor,
Audiencia, Sant
Cugat, "Veu
Catalana",
Leonor, Acapulco,
Borgunyó, pintor
Puig

A 003/42/226

Carta en bones condicions de conservació. Correccions fetes a mà.

A 003/42/227

Document que porta la mateixa firma que els documents anteriors, però no hi ha data del document
ni hi figura el lloc.

A 003/42/228

Camara de
representantes
Document escrit en base a una paper més rugos i gruixut que un paper normal que porta format amb
Cuerpo de
el propi paper el segell de la institució. No queda clar qui es el corresponsal, , però pot ser Avenir
A 003/42/229
taquigraficos
Rosell Figueras.
dirección, Sismando,
Raimundo, Guies

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Amic Sallarès: Dispenseu: perquè no havia
respost la vostra lletra de 8 de juliol, i perquè
tot just ho faig de la de 24 d'agost.

Vila Plana. JJ.FF.,
Guies, Adlich,
fotografia a
Montjuich

Centre català de
Guadalajara, Mexic,
Document amb un segell dels Jocs Florals de la Llengua catalana
Cent dolars, Premi
Pau Casals,

A 003/42/231

Carta

229
1964.01.29

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montivideu

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Amic Sallarès: fa pocs dies vareg respondre en
idèntic sentit que a vós, a en Vila Plana, que
Carta
s'interessava pel cobrament del premi guanyat
en els JJ.FF.

1964.01.13

ALCANTARA GUSART, M.

Mexic

ALCANTARA GUSART, M.

Estimat amic: Complint instruccions del
"Centre Català de Guadalajara" de Mexic, us
enviem per xec adjunt la quantitat de CENT
DOLARS.

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Espero que les vostres
plagues estiguin del tot curades i que tant vos Carta
com la Mercé pogueu gaudir de l'estiu.

Mercé, Verdú,
Premi Martí Peydro,
Document en bones condicions.
robatoris, Pau Vila,
Rafael Dalmau

A 003/42/232

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: A quasi dos mesos de tenir la
vostra-28 de setembre és la data- trobo un
respir per a respondre-la.

Marc Aureli Vila,
Editorial, Martí
Peydro, Folch i
Torres

A 003/42/233

230

231

1964.08.31

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

Carta

232
1964.11.15
233

Editorial Alcides,
Biografies Populars,
Docuement de l'editorial Alcides que parla sobre les condicions de contracte que Joan Sellares com
Ferran Casablancas,
autor agafa amb l'editorial.
condiciones
siguientes:

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

Carta

El document presenta marques d'humitat a l'anvers de la carta. Presenta un segell fet amb el prpi
paper. Un suport diferent al paper molt més rugós i aspre. No queda clar qui es el corresponsal, ,
però pot ser Avenir Rosell Figueras.

Document en bon estat de conservació. I no hi ha cap problema de legibilitat.

A 003/42/230
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1964.09

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat amic Joan i Familia: Esperant el retorn
a Veneçuela de la sogra del meu fill qui em
duia el teu llibre, anava retardant aquesta
Carta
carta que fa dies havies haver rebut contestant
la teva darrera.

ALUJAS I CORBELLA, Enric

Distingit compatriota: Per comunicació del
Consistori dels Jocs Florals de la llengua
catalana celebrats a Montevideo el dia 20
Carta
d'octubre de 1963 que ens ha estat notificada
pel Vice-President del Patronat.

234

1964.01.10

ALUJAS I CORBELLA, Enric

Guadalajara

235

1964.04.22

ALCANTARÀ GUSART, M.

Mèxic

ALCANTARÀ GUSART, M.

Mèxic

VILA CASAS

Barcelona

Carta

A 003/42/237

ALCANTARÀ GUSART, M.

VILA CASAS

Estimat Joan Castells: Avui recullo a sala Easpar
Carta
el vostre darrer llibre.

238

Barcelona

VILA ARRUFAT, A.

1965.05.24

CASIS, Rafael

Barcelona

CASIS, Rafael

239

240

Molt estimat i recordat Joan Sellarès: En el
Jardí o casi claustre del nostre Museu de la
ciutat , després d'haver entregat els premis de Carta
l'última Bienal, ja de nit, felicita a l'amic Lluis
Mas
Estimat amic, com ja us n'havia amenaçat, avui
us trameto una còpia del capítol referent a la
Carta
premsa sabadellenca(en català) perquè hi
donen una mirada

Fins ara s'havien dirigit, amistats i companys de professió, a Joan fent servir el seu primer cognom:
darrer llibre, bloc de
Sellarès. En aquesta carta, el corresponsal es dirigeix a Joan pel seu cognom. El document esta ben
poemes, pensat en
A 003/42/238
escrit a mà. No hi ha problemes en fer una lectura acurada. Es presenta en un suport molt més rugós i
mi,
aspre que un paper normal.
claustre, Museu de
la ciutat, Lluis Mas,
El document esta unit per una grapa. Porta una enumeració cada full.
Premi Marti y Peydri
1963, BLOC,

A 003/42/239

prems sabadellenca,
octubre, poesia
Porta a la capçalera del document el nom del corresponsal i la llibreria que té al seu nom.
catalana, Lluís

A 003/42/240

Document en bon estat de conservació.

A 003/42/241

A 003/42/242

Carta

Bloc, Xaloc,
"forans",
Noogràfica, Jocs
Florals,

1965.06.8

CASIS, Rafael

Barcelona

CASIS, Rafael

Estimat amic Sellarès: Vós sou un gran home,
un home savi i un home bo, i jo sóc un fumut
egoísta.

1965.06.08

SALTOR, Octavi

(-)

SALTOR, Octavi

Benv. I admirat amic Joan Sellarès: Acabo de
rebre el teu "Bloc", que ja coneixia inèdit per
l'amable consell que me n'havies demanat.

Carta

Pr. Martí Peydró,
Terenci

Document en bon estat de conservació. El corresponsal es el mateix autor que cartes anteriors, però
la firma del document no concorda del tot.

1965.09

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montivideu

ROSELL FIGUERAS, Avenir

"Bloc" de Joan Sellarès. El títol d'aquest aplec
de setantacinc petits poemes fa esment a
estats d'esperit actuals del poeta

Explicació del contingut del llibre de poemes BLOC
escrit per Joan Sellarès

BLOC, Doctor
Il·luminat,

Document en sis fulls. No queda clar qui es el corresponsal, només dues inicials, però pot ser Avenir
Rosell Figueras. Hi han fragments dels poemes que Joan Sellarès ha escrit. Sempre van acompanyades A 003/42/243
d'una explicació.

241

242

243
1965.06.15

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montivideu

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Amic Sellarès: El vostre BLOC - que m'ha vingut
amb altres impresos pels llibreters de la rambla- Carta
l'he llegit d'un tret.

1965.10.11

RIMBLAS, Joan

Manresa

RIMBLAS, Joan

Encara que una mica tard contesto la seva
carta i li agraeixo les seves paraules amables.

Carta

Carta

244

245

1965.04.21

RIMBLAS, Joan

Manresa

RIMBLAS, Joan

Benvolgut amic: Li escric aquestes ratlles des
del meu actual domicili de Manresa doncs el
canvi en la meva vida, que vostè ja sap per els
meus familiars m'hi ha portat.

1965.03.06

OLIVER, Joan

Barcelona

OLIVER, Joan

Benvolgut Sellarès Castells: No cal que et digui
Carta
com lamento el que t'ha passat amb Alcides.

1965.10.08

OLIVER, Joan

Barcelona

OLIVER, Joan

Benvolgut Sellarès: Em va saber greu no poderCarta
te esperar.

(-)

MOIX CUSIDÓ, Ramon

Barcelona

LLONCH I SALAS, Joan

246

247

248
1965 MOIX CUSIDÓ, Ramon

249
250

A 003/42/235

fotos, "Exègesi de
les cançons
El document presenta tota la banda esquerra estripada. En conservació portava una grapa que unia
populars catalanes",
els dos fulls del document. Per aquest motiu es presenta mig estripat també pels cantons.
cançó, vostre
treball, fotos

Molt estimat amic: Estic avergonyit pel
contingut d la vostra lletra del 7 de desembre
que acabo de rebre.

VILA ARRUFAT, A.

Document en bon estat. Presnta l'escut del Centre Català de Guadalajara.

A 003/42/236

Estimat amic: Una mica tard en la resposta,
corresponc a la vostra lletra del 7 de febrer.

1965.07.24

A 003/42/234

Carta

ALCANTARÀ GUSART, M.

237
1965.11.06

Document amb tres fulls. Els dos primers presenten alguna taca d'humitat.

Perpinyà, Premi Pau
Casals, Pedraforca,
Orfeó Catlà de
Document en bon estat de conservació.
Mèxic, Associcació
fotografica de
Mèxic,

236

1964.12.11

Veneçuela,
Salvador, contes,
dedicatoria, Cresta
d'onada, L'home
felic"
Jocs Florals de la
Llengua catalana,
Montevideo,
Exègesi de les
cançons populars
catalanes", Centre
català,

1965.05.11

LLONCH I SALAS, Joan

Estimat Sellarès: He volgut aprofitar (-)
d'aquestes Festes.
Amic Sellarès He retrassat un xic aquestes
ratlles d'agraïment i felicitació.

Postal nadalenca
Carta

Bloc, llibreters,
Ressorgiment,
Pepet, Llbre dels
Jocs del 1963
mecanografia,
operació, treballs
literaris

Document en bon estat. No queda clar qui es el corresponsal, però pot ser Avenir Rosell Figueras.

A 003/42/244

La carta esta retallada, d'aquesta manera queda un full per la meitat.

A 003/42/245

Carta en bon estat de conservació. No hi ha problemes per seguir la lectura.

A 003/42/246

Alcides, empresa,
Escrit en un full de la Biblioteca a Tot vent d'Edicions Proa. Esta escrita a mà.
"Llibre de tothom",

A 003/42/247

domicili, Manresa,
casament,

"proses literàries",
V. Català, "teatredocument", Cas
Oppenheimer
deute de gratitud,
d'amistat,
felicitació, seu llibre,
Poblet,

Document escrit en un full de l'Editorial Proa. A diferència del document anterior, aquest esta escrit a
A 003/42/248
màquina.
Postal nadalenca en forma de díptic. Algunes paraules escrites no es distingueixen massa bé del que
l'autor vol explicar.

A 003/42/249

Document en bon estat de conservació. Hi ha alguns probles alhora de distingir certes paraules.

A 003/42/250
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251
1965.07.13

1965 GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

LLONCH I SALAS, Joan

Sabadell

LLONCH I SALAS, Joan

252

Amic Sellarès : Festes s'apropen que són de
Joan, de germà, nos i bona intenció.
Amic Sallares: vas dir coses molt belles en la
teva carta d'adhesió al acte de l'entrega del
Premi.

Postal de felicitació

Felices Pascuas,
bons signe

Carta

Premi, apreci, afecte Una carta d'agraïment per a Joan Sellarès. Algunes parts de l'escrit es fa difícil seguir la lectura.

1965.01.29

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Em parleu de fred, en la
vostra darrera, i estàveu a mig desembre.

1965.05.26

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: Renoi si passen de pressa: M'ho
dieu en la vostra del març i em dieu també que Carta
fa fred

1965.09.21

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sallarès: La vostra del juliol va restar
esperant l'arribada de Bloc o almenys vaig tenir Carta
l'excusa de no respondre fins a tenir-lo.

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: La vostra carta em va trobar
(parlo de la primera 16-9-65) que acabava
d'escriure la meva 21 del passat.

Carta

253

254

255

1965.10.21

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

Carta

256

Josep, Tarragona,
gran capità,
No esta malmés. Permet seguir una lecutra acurada.
Catalunya, Centre
Català, Jocs Florals,

GARRETA, Antoni

Alcides, Editorial
Spes, El llibre de
tothom, Picasso

teva darrera carta,
conells, ditarámbics,
doctrines den Vigil,
Document en bon estat de conservació. Els marges inferiors i superiors estan doblegats.
la Novena, Sinfonia
de Mozart, Manoi,
Textilana

(-)

1965.06.4

(-)

Méxic

(-)

257

258

Barcelona

Document en bon estat de conservació.

Distingit senyor: Ha arribat a les meves mans la
carta que vosté va adreçar a l'editorial Spes,
demanant un camí de recuperació de les
Carta
fotografíes que vostè havia lliurat a Alcides per
a la biografia de Ferran Casablancas.

Méxic

259

A 003/42/251
A 003/42/252

A 003/42/253

Document escrit en bon estat de conservació. Parlen sobre l'inici com a membre de la Fundació Bosch
A 003/42/254
i Cardellach d'en Pau Vila.

BLOC, premi Martí i
Peydró, Mmeorias
de un Cero, Serra
d'Or,
Méxic, 12 hores,
Sabadell, Teatre
Tívoli, Joan Mora

(-)

GARRETA, Antoni

Document en bon estat de conservació.

Molt estimat amic Sellarès: Ja fa dies que em
va arribar el vostre primfilat obsequi del llibre
Carta
BLOC, que em va fer molt content de poguer
llegir.
Estimat amic Sallarès: Gairebé ja és hora de
correspondre a la vostra afectuosa carta data 7 Carta
juliol de l'any passat.

1965.10.10

1965.07.30

muntanya, EEUU,
temblores, Paradís
de la terra, Premi
Martí Peydró, Moix,
Ibèria, Fidel
Pau Vila, Fundació
Bosch i Cardellach,
Jocs Florals,
Perpinyà,
Bloc, Venezuela,
Casanovas, Jocs
Florals, Pau Vila,
poemes

Postal felicitant Setmana Santa i l'Any Nou tot amb la bandera de Venezuela.

A 003/42/255

A 003/42/256

La firma del corresponsal no permet distingir quí és els signatari. La carta esta escrita en un suport
massa lleuger i fràgil.

A 003/42/257

Document on no queda clar qui es el corresponsal. Presenta una part del document amb taques
d'humitat a la bora.

A 003/42/258

En l'encapçalament del document hi ha el nom del document de l'editorial Alcides.

A 003/42/259

1965.12.10

COMPANY CARME,
Salvador

Caracas

COMPANY CARME, Salvador

Estimat amic Joan i família: En rebre aquesta
volem que us trobi amb la salut que be prou
sabeu us desitgem.

1965.07.23

COMPANY CARME,
Salvador

Caracas

COMPANY CARME, Salvador

Apreciat i sempre amic Joan: Aquí van quatre
ratlles després de masses díes de no haver-te'n Carta
dirigit ni una.

única víctima,
Cadillacs, Els altres
catalans,

1965.09.6

SOLDEVILA,F.

Barcelona

SOLDEVILA, F.

Distingit senyor, El nostre amic Joan Oliver
m'ha comunicat que vós estaríeu disposat a
dreçar una lletra de figures del Vallès, dignes
de constar en el Diccionari biogràfic català.

Joan Oliver,
Document escrit en un full de l'editorial aymà. El suport on esta escrit el document és d'un paper molt
Diccionari Biografic
A 003/42/262
prim i delicat.
català,

1965.08.30

ARÚS, Joan

Castellar del Vallès

ARÚS, Joan

Amic Sallarès: Tens raó de queixar-te. Perdona. Carta

Vall d'Aran,
Andorra, Marc
Villarí, Soler,

Document escrit en mig full. La firma no permet saber qui es el corresponsal, sinó el nom que hi ha
imprés al marge superior esquerra.

A 003/42/263

1965.11.25

de ARAGAY, Leonor Mª

Mexico

de ARAGAY, Leonor Mª

Distinguido amigo Sellarès: després de
saluadar-la con todo el respeto que se merece Carta
passo ha decirle que recibi la suya del 11.

Catalina, mejor
amigo, balsamo de
preocupaciones,

Document escrit en forma de díptic, escrit a mà.

A 003/42/264

Carta

A 003/42/260

260

261

262

Carta

263

264
1966.02.16

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideo

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Benvolgut amic Sallarès: Prou recordava que
tenia varies lletres vostres a respondre; però
l'entamat de la vida, per molt que hom sigui
burocrata.

Carta

Les "Guies",
Uruguai, llibre dels
Jocs,

L'escrit presenta el nom i cognoms dels corresponsal al marge superior esquerra.

A 003/42/265

1966.12.5

VILA ARRUFAT, A.

Barcelona

VILA ARRUFAT, A.

Benvolgut i sempre recordat amic: Aquesta
carta, no es aquella que ha de parlar dels teus Carta
llibres, que gentilment em vas oferir i dedicar.

teus llibres,
ilustració, recull de
dibuixos,

El nom del corresponsal hi és escrit al marge superior esquerra.

A 003/42/266

1966.07.3

THARRATS

Barcelona

THARRATS

He llegit el vostre volum "Bloc", caríssim
Sallarès.

humanitat, branca
de llor,

Document encapçalat pel nom del corresponsal. Una frase a l'extrem inferior del full: VIURE PER
SOBREVIURE A UN MÉS ALT VIURE.

A 003/42/267

265

266
267

Document unit per una grapa. Consta de dos fulls. El corresponsal signa com a Salvador i família, però
A 003/42/261
no deixa de correspondre al mateix firmant que el document anterior.

Carta

Fons Joan Sallarés. 04 Relacions externes. Gener-Juny 2019
1966.10.11

TASIS, Rafael

Barcelona

TASIS, Rafael

1966.08.8

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

1966.12.27

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideo

ROSELL FIGUERAS, Avenir

1966.11.16

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideo

ROSELL FIGUERAS, Avenir

1966.07.2

NICOLAU COSTA, Juan

San Vicente dels Horts

NICOLAU COSTA, Joan

1966.03.2

LLONCH I SALAS, Joan

Sabadell

LLONCH I SALAS, Joan

1966.11.11

GISPERT DE FILELLA, Maria
Caracas
i PI I SUNYER, Carles

GISPERT DE FILELLA, Maria i PI I JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA A
SUNYER, Carles
CARACAS. El Veredicte

1966.01.22

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: No crec tenir carta vostra per a
resopndre.

1966.01.27

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Estic escrivint una resposta a
la vostra del 29 de desembre-quasi un mes
Carta
després- en plena eufòria futbolística.

Carta

268
269

270

271
272

273

274
275

Estimat amic: Us he de felicitar pels dos premis
dels Jocs Florals, i estic segur que, més que un
Carta
accent o una menció, es mereixen dos premis
com dues cases.
Afectuosament, per si no haguessis vist
Carta
aquests fulls.
Amic Sallarès: Ja se sab- al menys en aquest
món de mones on visc-: quan hom es proposa
complir tot seguit set mil coses
Carta
t'entetrabanquen, i et deixen "cheirando", que
diuen aci.
Trobo ara que a la data de les vostres lletras
sotsralleu el de regent del número de l'any;
Efectivament, Sr Sellarès, va arribar el seu
llibret "Bloc" al seu moment oportú.
Amic Sellarès. Moltes Gràcies pel llibre que
m'has enviat i més encara per el teu record
sobre els meus fores de llibres.

Carta
Carta
Carta

Veredicte
Carta

276

Berro García,
"Guies", Nadal i
Mallol, Bartomeu
Soler, "México"
"Guies", "Bloc",
"Resorgiment",
Papini,
"Bloc", Perpinyà,
Jocs Florals,
llibre, Pella,
col·lecció,
Poesia, Prosa,
Música,
Extraordinaris
impostos, llibres,
regal cap d'Any,
Barcelona, parlar
català, Maiquetia,
"Centre", Perpinyà,
Cançó del
Mediterrani, Manel
Guinart,
Pau Casals, Jocs
Florals, "A l'ombra
del campanar",
l'Olivé,
Flor Natural,
L'Englantina i la
Viola, Jordà de
Barcelona,
Flor Natural,
Junyent, El Poder
Polític, Xaloc,
Aurora Bertrana

Escrit en mig full. Presenta alguns plecs al costat dret que no perjudiquen a l'escrit. Esta en bon estat
de conservació, i no hi ha cap problema en fer una lectura seguida del text.

A 003/42/268

Escrit en una targeta de visita. El rcorresponsal n'és el nom que hi figura a la targeta.

A 003/42/269

Document escrit en dos fulls. El corresponsal mitjançant la carta no permet saber-lo, però amb
l'adreça permet saber qui és.

A 003/42/270

Petites taques d'humitat en un extrem de full. Hi han certes correccions fetes a mà.

A 003/42/271

Una carta expedida per suministros Nicolau, agents comercials. A l'extrem esquerra presenta
companyies d'electrodomèstics com Fagor.

A 003/42/272

Hi han certes paraules que costen de llegir.

A 003/42/273

El document son dos fulls on s'hi presenten els guanyadors de la jornada de premis dels Jocs Florals
celebrata a Caracas. Presenta dins de cada categoria (poesia, prosa, música, etc) els diferents premis
que es donen amb les obres i els autors i autores guanyadors/es.
No hi ha cap manca de text, és llegible. Davant tota la correspondència de Maria Gispert, aquesta
carta es força més curta que la resta.

La carta venia adjunta amb bulletins i revistes paralnt dels Jocs i un exemplar del llibre "La Llengua…"

A 003/42/274
A 003/42/275

A 003/42/276

1966.03.29

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Suposo que ja haureu rebut
els Cartells i comprendreu que estigui, com
dieu en la vostra del febrer, preocupada però
optimista.

1966.08.01

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Amb molta pressa vaig a
respondre la vostra del 27 de maig.

Carta

1966.11.4

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: Ahir, a les 9 del vespre, vam
acabar el "veredicte" i passo a fer-vos-en
coneixedor.

Carta

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: L'efecte que us havia de fer, la
nostra consideració als vostres treballs, jo
Carta
m'ho temia i ho sento.

Pi i Sunyer i Granier,
CLAM, SORTS I
Document unit per una grapa. Es llegible i esta en bon estat de conservació.
DESSORTS, Nº 42,
CICLE DE CANÇONS

A 003/42/280

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès. Teniu molta raó en tot el que
dieu en la vostra carta del 24 d'octubre, i ja
sabeu que entre vós i jo no hi ha excusa ni
educació que valgui.

Granier, INTIMUM,
LA REINA
MARGARIDA,
Document unit amb una grapa. En bon esta de conservació i és llegible.
Xuriguera, Lina
Casanovas,

A 003/42/281

Jocs Florals, Pau
Casals, Borgunyó,
Xuriguera, Tasis,
mort,

A 003/42/282

277

278

279

1966.10.12

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

280

1966.11.16

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

Carta

281

Carta escrita amb correccions a mà. No hi ha cap problema de llegibilitat. Esta en bones condicions de
A 003/42/277
conservació.

Document en bon estat de conservació.

A 003/42/278

Hi ha una anotació al marge esquerra de la carta.

A 003/42/279

1966.12.14

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Avui em fa l'efecte que vaig a
Carta
votar, i us escric.

1966.02.4

DURAN CAMPS

Barcelona

DURAN CAMPS

Bon amich Sallarés: cuant en direcció de (-)
hem demaná algun amich de la meva jovenesa Carta
vareig pensá amb tu.

Bartolomeu Soler,
pur realisme,
El document té certes parts del text que són il·legibles. Es conserva en bon estat.
Literatura Castellana

A 003/42/283

1966.04.23

Salvador i Família

Caracas

Salvador i Família

Estimat amic Joan: Aquí va la carta que fa
molts dies et devia. Ja era hora.

Borguñó, tornada a
Carta unida amb una grapa. Son tres fulls. El suport de cada un dels fulls es diferent. El segon es més
la pàtria, foto, net,
aspre al tacte.
Marcel, "Verbena"

A 003/42/284

Salvador i Família

Estimat amic Joan: Em temo que has deixat de
rebre la meva carta que vaig enviar-te fa tres o
quatre mesos enrera i que era en contestació a
Carta
la que tu m'enviares i en la que entre altres
coses em comunicaves que tant tu com els
nets…

nets, estats de salut,
bronquitis, "frequi"
de Monistrol, Orfeó Document unit per una grapa. Es troba en bon estat de conservació.
Català, Venezuela,
moments,

A 003/42/285

282

283

Carta

284

1966.06.25

285

Jocs Florals, Pere
Màrtir Rabossa,
Centre Català,
Caracas, Galeria
Syra,
calendari, gl`roai
literaria

Salvador i Família

Caracas

Document en bon estat de conservació. Es llegible.
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1966.12.12

Salvador i Família

Caracas

Salvador i Família

Estimats amics Joan, Mercé i fills: Molta salut
esigueu disfrutant! Ja veieu, un altre any se'ns
ha posat damunt de tots i el seu pes es fará
Carta
sentir ja, per sempre més, quan menys per
recordar-nos que en va no passarà.

1966.02.02

COLOMINAS I PUIG, Joan

(-)

COLOMINAS I PUIG, Joan

Amic volia dir alguna cosa a Poemes he fet
sortir, ja ho sabem.

VILATOBÀ, Marius

Estimat amic Sellarès. Com pot veure, amb
l'oportunitatque m'es caracteristica, em
decideixo contestar la seva carta tota plena
d'aconteixements.

SALTOR, Octavi

Benv. Amic Joan Sallarès: Rep l'expressió més
cordial d'amistat i adhesió, en la triblació
ciutadana que heu passat i esteu passant, de
part meva i dels meus.

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Amic Sallarès: Temps ha havia rebut la vostra
lletra de 26 de maig passat, i no l'havia respost
totseguit perquè el vostre plantejament
Carta
m'havia destirotat una mica. Ara, però,
m'empeny a fer-ho una comanda d'en Nadal I
Mallol.

Rosario de Santa Fe,
El document són dos fulls que no venen firmats, però en l'encapçalament hi figura el nom i cognoms
Boix, retrobament,
del corresponsal.
"Bloc", "Guies"

Institut d'Estudis
Catalans,
m'agradaria escriure No hi ha cap problema en mantenir una lectura seguida del text. Es troba en bon estat de conservació. A 003/42/291
en català, qualitat
tècnica, "linyera"

286

287

1967.07.15

VILATOBÀ, Marius

Mèxic

288

1967.09.5

SALTOR, Octavi

(-)

289

1967.11.30

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideo

290

Jocs Florals de
Caracas, Sabadell,
Bohemis, Governs,
President, Miró,
París

Carta

poema, d'epigrama,
Carta escrita a mà. Una part del text és difícil de llegir. Es troba en bon estat de conservació.
direcció i solitut.

A 003/42/287

Carta

taller, forta
personalitat, la
Rambla, Silvia,
Eduard, Sabino
Fraga, La Fany

A 003/42/288

Carta

J.F. de Perpinyà,
Maria Castanyer,
La firma no acaba de corresopndre al corresponsal. Poso en dubte la seva autoria. El text no presenta
A 003/42/289
G.R.E.C, Mort Josep- cap problema de llegibilitat i es conserva en bon estat.
Sebastià Pons

Tota la corresopndència fins ara d'aquest corresponsal van units amb grapes. Hi han parts del text
eliminades. Es llegible i es conserva en bon estat.

Escrita a mà. No hi ha problemes alhora de fer una una lectura acurada del text. Hi han certes faltes
d'ortografia a causa, com el corresponsal diu, per la seva llunyania de Catalunya.

A 003/42/286

A 003/42/290

1967.03.01

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideo

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Amic Sallarès: Ahir, amb un estol de llibres
sobre temes lingüístics, i una altra pila de
papers ennovant-me de la vida sabadellenca,
sobre tot en l'ordre cultural, que m'envia el
Pepet…

1967.12.20

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT DE FILELLA, Maria

Estimat Sellarès: Sento no tenir gaire temps i
no poder ben correspondre la vostra carta del Carta
15 de novembre.

obrir, llibreria,
Dalmau, Marsella,
Maria Aurelià,

A 003/42/293

A 003/42/294

291

292

Carta

Escrit en una targeta de la llibreria Mirador a Caracas. El nom del corresopnsal es pot esberinar a
partir dels cognoms que hi figuren a l'anvers de la targeta.

A 003/42/292

1967.08.12

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estiat Sallarès: La vostra darrera carta ha
vingut a remoure'm la conciència.

Carta

plany, terratrèmol,
Bolívar, Medellín,
Cartell de Marsella, Document unit per una grapa i enumerat a l'extrem superior dret. Es troba en bon estat de
Joan Arús, Maria
conservació.
Viñas, família a
Sabadell

1967.01.18

DALMAU, Rafael

Sabadell

DALMAU, Rafael

Estimat amic, Ací t'envio la liquidació de les
teves obres tancada fin el 31 de desembre de
1966.

Carta

liquidació, 1966,
nou any

Salvador i Família

Sempre recordats i volguts amics Joan I família:
Amb nosaltres la teva sempre sabrosa carta,
Carta
que com totes, amb tanta il·lusió llegim.

amic Sallarès,
bronquitis, lletres de Document en bon estat de conservació. Hi ha una petita taca d'humitat. No hi ha problemes per fer
vencimenta anual, una lectura continuada del text.
trionf literari,

A 003/42/295

Caracas

Salvador i Família

Estimats amics Joan, Mercé i fills: Perdoneume no sigui pas gaire extensa aquesta carta
quan molt podria ser-ho dissortadament;

nostres sofriments,
péndol de tot
Document amb tres fulls units amb una grapa. Document en bon estat de conservació. Explica el
l'edific, terratremol,
transcurs del terratremol que el corresponal va viure.
reunida tota la
família, llàgrimes

A 003/42/296

Caracas

REGLÀ, Salvador i GUIX,
Florenci

Benvolguts compatriotes: Ens plau comunicarvos que per correu apart us ha estat enviat el
Comunicat
Bulletí amb la ressenya dels Jocs Florals
celebrats l'onze de setembre de l'any passat.

Jocs Florals,
Assemblea General
Un comunicat per anunciar quins seràn els nous membres de la Junta del Centre Català de Caracas.
Ordinària, Junta
Directiva,

A 003/42/297

Carta

atorgament, Premi
Martí-Peydró,
homenatge,

A 003/42/298

Carta

Joan Capri, elogis,
Carta escrita en una targeta. La lletra és menuda i costa una mica de llegir. Es troba en bon estat de
"El senyor mentre
conservació.
esta malalt", amistat

293

294

1967.12.10

Salvador i Família

Caracas

295

1967.08.6

Salvador i Família

1967.02.2

REGLÀ, Salvador i GUIX,
Florenci

1968.01.07

VIVES-FENNY PLANAS,
Miguel

(-)

VIVES-FENNY PLANAS, Miguel

Estimat amic Sellarès, Em va saber molt de
greu no poguer assistir diumenge abans de
Nadal a la cerimònia d'atorgament del premi
Martí-Peydró…

1968.11.20

VILA CASAS, Joan

Barcelona

VILA CASAS, Joan

Estimat Joan Sellarès, contesto amb retard la
vostra carta. He estat fora i ara començo tot
just a trobar-me de nou a casa.

Carta

Document escrit en mig full. Molt curt el text. En bon estat de conservació.

296

297

298

299

Carta escrita a mà. En bon estat de conservació. Hi ha parts del text que, a causa del traçat de la
grafia, no acaben d'entendres massa.

A 003/42/299
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poesia adjutes, La
rosa dels cinc
sentits, Josep Mº
La carta porta adjunta un poema de Josep Mª Guasch que el corresponsal li fa arribar a Joan Sellarès. A 003/42/300
Guasch, Orfeó
Català, Ginebra,
Obra Cultural Balear

1968.01.25

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

Benvolgut i admirat amic: Et regració la teva
del 23, i vaig tot seguit a contestar-la.

1968.03.28

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

Benv. I admirat amic: M'apresso a
correspondre a la teva amable carta del 26, tot Carta
agraint-te'n la cordial amistat.

Joan Alcover, Ciutat
de Mallorca, trifulga Document en bon estat de conservació.
familiar

1968.07.02

(-)

Barcelona

(-)

Bon amic: m'hauria agradat molt saludar-vos i
aferir-vos personalment - ho faig, ara, per
Carta
compta- la nova atenció que estic segur heu
tingut amb mi.

agrair-vos, noms
nous, Festa, discurs La firma no permet distingir qui es el corresponsal de la carta. Es troba en bon estat de conservació. El
A 003/42/302
del Mantenedor,
text es força il·legible i costa, en certs moments, llegir el document.
català,

1968.05.30

MIRALLES I VALLS, Dolors

Sabadell

MIRALLES I VALLS, Dolors

agraida dincerament al sr. Joan Sallarès, (bon
amic) l'antenció en el cinquantenari de
l'Academia Miralles…

Academia Miralles,
efemèrides,
cinquantenari,

GISPERT I COLL, Maria

Estimat amic Sallarès: Aprofito un moment de
calma, ara que hi ha vacances i les criatures
Carta
deuen sortir de passeig i no passen per la
llibreria.

cromo, diaris,
llibreria, Sabadell,
Carta en bon estat. Hi han anotacions al marge dels fulls. Son dos fulls units per una grapa.
França, De Gaule,
llibres sabadellencs

A 003/42/304

Maria Viñas, article,
diari, teveos i
El document es troba en bon estata de conservació. Hi han certes correccions a bolígraf. Ad iferencia
cromos, Pau Vila,
d'altres cartes del ateix corresponsal, aquesta és més curta que les anteriors. El motiu no es descriu.
Jocs Florals,

A 003/42/305

Carta

300

301

302

303

1968.07.03

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

304

Carta d'agraïment

A 003/42/303

1968.04.03

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sallarès: Em dieu que vau tenir notícies
Carta
per la Maria Viñas de la meva llibreria.

1968.01

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: Sabem que fa molt fred i com
deveu estar vora l'estufa.

Carta

lluny, sentir, segur
social, contes

BASILI DE RUBÍ, P.

El director de Franciscàlia saluda a D. JOAN
SALLARÈS, i li demana que, d'una o altra
manera, vulgui fer-se col·laborador de la
tasca…

Petició

Franciscàlia, Entitat,
Document escrit en mig full. Es troba en bon estat de conservació.
Col·laborador,

A 003/42/307

COMPANY, Salvador

Amic del cor Joan: Ahir 14 de febrer vareig
rebre la teva carta amb data del 8 de gener i te Carta
la contesto totseguit…

Salavador i família,
intervingut, larinx,
sofrir físic, Pere
Manau, Pacual
Bernat

A 003/42/308

(-)

Molt Sr. Nostre: Acabat ja el Plà D'Estiu, el qual
va ésser posible gràcies a la seva desinteresada
Carta
i entesa col·laboració, que recordem
gratament,…

Plà d'Estiu, saludarDues signatures acompanyen la carta, no es distingueix massa bé quins són els corresponsals. Es una
lo, Joventut de la
carta escrita pel Centre Sant Oleguer.
Parròquia

A 003/42/309

FARRÉS, Jesús

Distingit Sr. I amic: Tancada ja l'exposició que
ha aplegat les obres cedides pels artistes
Carta
sabadellencs a benefici de la nostra Escola per
a Subnormals,

Escola per a
Subnormals, artistes
sabadellencs, 180
Carta escrita per l'Asociación Portectora de subnormales. Es conserva en bon estat.
obres, 300.000
pessetes

A 003/42/310

ALCOVER, Pau

Distingit senyor: Vull expresar-li el meu
agraïment per la gentilesa i amabilitat del
conté a l'enviar-me

Carta

Conte, homenatge,
Joan Alcover, Orfeó Carta escrita pel fill de Joan Alcover. El document es troba en bones condicions i la lletra dificulta una
A 003/42/311
de Sabadell, Manuel mica la lectura.
Ribot i Serra,

Carta

remordiment, tres
fets, Mariano Martí,
Sabadell, Gremi de Carta escrita en dos fulls redactats pel mig full. Es troben grapats.
fabricants, "Sant
Sebastià",

A 003/42/312

Adolp Cabané, Palau
de la M.C, O.C, Ritz, La carta esta escrita per punts de l'ú al 6. Tractant temes diferents entre ells.
Mn. Geis

A 003/42/313

Pérez Castellano,
"SPQR", Romildo
Risso, article de
Badosa

A 003/42/314

305

306
1968.06.15

BASILI DE RUBÍ, P.

Barcelona

307

1968.02.14

COMPANY, Salvador

Caracas

308
1968.10

(-)

Sabadell

309

1968.05.10

FARRÉS, Jesús

Sabadell

310

1968.04.11

ALCOVER, Pau

Palma de Mallorca

311

1969.11.12

VILA ARRUFAT, A.

Barcelona

VILA ARRUFAT, A.

Molt estimat Joan Sallarès: Contesto
inmediatament la teva ultima… carta…

312
1969.01.28

SALTOR, Octavi

(-)

SALTOR, Octavi

313

1969.05.08
314

Escrit a mà. Hi han paraules atapeïdes que no permeten llegir bé el text. Es conserva en bon estat.

A 003/42/301

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideo

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Benv. Amic Joan Sallarès: 1.- Vaig cercar-te
arreu en les audicions de les teves
Carta
composicions literàries musicades pel Mtre.
Adolf Cabané.
Mestre Sallarès: La vostra lletra de 12 de generels correus d'ací cada més ens fan una trampa
d'un parell o tres de dies- m'atrapajust en el
Carta
moment en acabo d'enllestir unes
xarrameques

Escrita en una targeta de visita, a mà. La firma del document es troba just al marge superior esquerra.
Costa una mica de llegir la carta, tot i que no és incomprensible. Es la primera vegada que la
A 003/42/306
corresponsal es dirigeix a Joan Sallarès i a la seva família a diferència de la resta de correspondència.

El corresponsal generalment signaba totes les seves carte en nom seu i de la seva família: Slavador i
Família. Aquesta no ho fa així. El document va unit per una grapa.

Es troba en bones condicions de conservació
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1969.02.10

MIRALLES I VALLS, Dolors

Sabadell

MIRALLES I VALLS, Dolors

Sr. Sellarès bon amic. Fins avui no m'ha arribat
a les meves mans la foto que per a V. tema
Carta
encomanada.

foto, acompanyo,
afectes, saluda,
família, senyora

1969.04.16

MIRALLES I VALLS, Dolors

Sabadell

MIRALLES I VALLS, Dolors

Sr. Sellarés bon amic i molt recomanat a la
memòria..

Carta

memoria, cordialitat Escrit en una tarjeta de visita. El text és molt curt i no dona per escriure una gran quantitat de
de sempre
paraules importants del text.

1969.05.20

(-)

(-)

(-)

Senyor Joan Sellarès: Amic: Feu-me el favor, a
mí i a la ciutat de mirar…

Carta (anotació)

favor, mirar,
Es dubte si es una carta, perquè la carta fa una recomanació a Sallarès, en forma d'anotació sobre un
A 003/42/317
corregir, pobre text. text. La firma no permet distingir qui és el corresponsal.

315

316

317

Escrit en una tarjeta de visita. No hi ha massa text, pero es pot fer una lectura seguida.

Cap d'Any, Pla,
Sabadell, anècdota,
planols
Carta escrita per aquesta corresponsal que fins ara no feia servir com a suport de text un paper amb
desapareixeren,
el nom de la seva llibreria: Llibreria Mirador.
Congrés, Joan
Benito,
primavera, arribat a
vells, estrellat,
Sabadell, Amèrica,
Sant Vicens de
Hi han anotacions al marge esquerra fetes a mà. Es troba en bon estat de conservació.
Castellet, Pi i
Sunyer, Mèxic,
Orfeó Català

A 003/42/315

A 003/42/316

1969.02.22

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sallarès: Tinc la vostra carta del 8 de
gener i no tinc la seguretat de si us vaig
escriure per Cap d'Any.

Carta

1969.05.02

GISPER I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: M'escrivíeu la carta el 14 de
març i em dèieu que us trobàveu en situació
favorable per a fer-ho.

Carta

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sallarès: La vostra del onze d'agost em
va trobar enllitada, no sé si ho puc dir així
Carta
perquè era a estones, enrabiada i parlant
malament de tot i tothom.

enllitada, lladres,
pistolers,
motoristes,
Carta en bon estat de conservació. Una petita taca d'humitat.
llibreries, St. Vicenç
de Castellet, Mèxic,
Salvador Companys

A 003/42/320

GISPERT I COLL, Maria

Estimat Sellarès: Si no em decideixo avui, que
la grip em devia resfriar una mica m'engolima
Postal Nadalenca
la feina i no rebríeu a temps el bon desig per a
l'any que ve.

bon desig, any nou,
festes, Xile,
Carta escrita en una postal de nadal. Es troba en bon estat de conservació.
democracia

A 003/42/321

SANMIQUEL PLANELL, José
Miguel

Distinguido Sr.. Terminado el VII º Salón Bienal
de Arte de Sabadell, la Junta Directiva de esta
Academia acordó hacer constar en Acta el
Carta d'agraïement
agradecimiento de la entidad por su
aportación de obras para el Saló del Honor.

VIIº Salón Bienal de
Arte de Sabadell,
Carta escrita per l'Academia de Bellas Artes. Es troba en bon estat de conservació.
Marius Vilatobá,
Junta

A 003/42/322

Carta

Target de visita
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1969.11.20

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

A 003/42/318

A 003/42/319

320
1969.12.15

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

1969.06.16

SANMIQUEL PLANELL, José
Sabadell
Miguel

321

322

1970.10.09

VILA ARRUFAT, A.

Sant Sebastià de
Montmajor

VILA ARRUFAT, A.

Molt estimat i recordat amic Sellarès: A
l'ombra d'un altre campanar, el de Sant
Sebastià de Montmajor, on vaig rebre el teu
magnífic present, ja fa dies, i on mentalment
vaig fer una bona repicada.

1970.02.23

SALTOR, Octavi

Barcelona

SALTOR, Octavi

agraïdíssim a la teva cordial enhorabona!

1970.01.18

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Montevideu

ROSELL FIGUERAS, Avenir

Mestre Sallarès: La vostra benvolguda lletra de
5 de juliol de l'any passat m'atrapà en ple
Carta
trasbalsament escriturari i d'altres andròmines.

1970.07.16

LLONCH I SALAS, Joan

Sabadell

LLONCH I SALAS, Joan

Amic Sallarès: Quin goig aquests dies de
xafogor haver tingut la sort de passar-les a
l'ombra del campamanar.

1970.12.18

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sellarès: Fa unes dues setmanes que tinc
el vostre llibre, i si no faig un esforç, ni us ho
Carta
aviso, quan tan contenta em va fer.

joguines, antics
Document en bon estat de conservació. Porta el nom de la Llibreria del qual la corresponsal es
sabadellencs, Josep,
propietaria.
morir a casa

A 003/42/327

Carta

correspondència,
Sallarès, Mila
Carta en bon estat. El corresopnsal es el mateix que signa els documents amb el nom de Salavador
compromesa,
Companys.
madrileny, Govern,

A 003/42/328

Carta

Mercé, perdre,
germà, soledat,
acompanyen, fills
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324

325

326
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1970.01.02

Salvador, Carme I fills

Caracas

Salvador, Carme i Fills

Estimats amics: No vull pas que passin les
festes sense que rebe quant menys unes
lletres que revelin com si, ens recordem de
vosaltres, i molt!

1970.05.02

Josep Maria

Caracas

Josep Maria

Amic Sallarès: He sentit molt la mort de la
Mercé.

328

329

Carta

Sant Sebastià de
Montmajor,
present, llibre,
Document en bon estat. La lletra dificulta en alguns moments la fluïdessa de la lectura.
documentació, llista
d'inventari,
Escrit en una target de visita. Es troba en bon estat de conservació, tot i que la data del document es
Mn Geis, acte,
veu perjudicat perquè es van fer forats al document per posar-lo en un carpesano i part de la data no
permet saber quan va ser.
trasbalsament, "El
cocoliche",
"Introducción a
Ramiro Risso",
Hi han certes correccions fetes a mà. El document es troba en bon estat de conservació. En aquest cas
Fundació Bosch i
són dos documents que no estan grapats.
Cardellach,
presentació pública,
"Sastres obres que
roben"
campanar,
Document escrit en mig full. Esta en bon estat de conservació, i la lectura del text costa molt de
nostalgia, pocs
seguir.
contactes,

A 003/42/323

A 003/42/324

A 003/42/325

A 003/42/326

Document escrit a mà on el corresponsal no acaba de distingir-se. Només el nom pero es desconeix el
A 003/42/329
cognom/s. Escrit en forma de tarjeta.

Fons Joan Sallarés. 04 Relacions externes. Gener-Juny 2019
1970.08.11

GEIS, Mn Camil

(-)

GEIS, Mn. Camil

1970.11.19

FERRAN MARTÍ, Juan

Sabadell

FERRAN MARTÍ, Juan

1970.04.07

DALMAU, Rafael

Barcelona

DALMAU, Rafael

330

331

332

Benv. Amic Sellarès, El vostre magnífic llibremagnífic en presentació i contingut- va trobarCarta
me estirat, en forçat repós, atacat d'una
cançonera hepatitis.
Senyor: Tinc el gust de dirigir-me a V. Per a
donar-li la meva prova d'agraiment de l'esment Carta
que fá del meu bevolgut pare.
Estimat amic, si que en fa de dies que no ens
hem vist i el que és més de doldre és que no et
Carta
vegis amb cor de pujar fins al carrer de
Bonavista.

1970.10.19

Salcador i Carme

Caracas

Salavador i Carme

Benvolguts i inolbidables Joan i família: Des
que tinc de comensro com tantes altres
regades, demanan-te indulgencia perquè no
t'escric.

1971.05.30

VILA, Pau

Barcelona

VILA, Pau

Estimat amic Joan Sellarès: He pensat que la
meva intenció del divendres després de la
presentació del vostre treball sobre Mari-a
Burgues,

agraïment, "A
l'ombra del
campanar"
Jardi de Nois, Sr.
Miravall, Orfeó
Català, El Joncar,
Hogar del libro,

A 003/42/330

Carta d'agraïment. Es troba en bon estat de conservació.

A 003/42/331

Carta en bon estat de conservació. Al marge superior esquerra hi ha el logo de l'editorial del
corresponsal.

A 003/42/332

Carta

indulgència, sentim
estropellats,
sofriments, pensar Carta unida amb una grapa. Es presenta en forma de de quadern. I la lectura costa moltes vegades de
A 003/42/333
el temps, Mileta,
seguir acuradament.
Madrid, Nadal, Any
Nou

Carta

Maria Burges,
"L'Home i la seva
obra", exposició,
ideologia social

333

334

Hepatitis, llibre,
Document escrit en mig full. La firma no permet saber qui es el corresponsal, però al marge superior
folklore de la ciutat,
esquerra van introduïdes el nom i cognom.
vida sabadellenca,

Carta en on estat de conservació. Escrit a mà. No hi ha cap problema alhora de fer una lectura
acurada de l'escrit.

A 003/42/334

A 003/42/335

A 003/42/336

1971.03.29

GISPERT I COLL, Maria

Caracas

GISPERT I COLL, Maria

Amic Sallarès: Per fí, després de molt esperarCarta
la, vaig rebre la vostra carta del 2 de febrer.

Balanços, Inventaris,
llibres, Alguer, Jocs
Florals, Pi i Sunyer, Document en bon estat de conservació. Porta el nom de la Llibreria del qual la corresponsal es
enterrament, Centre propietaria.
Català, A l'ombra del
campanar, botiga

1971.05.10

GEIS, Mn Camil

Sabadell

GEIS, Mn. Camil

Amic, Tinc en molta estima la vostra original i
efersiva felicitació,

Molta estima,
felicitació

1971.02.15

Salvador i Carme

Caracas

Salavador i Carme

Estimadíssim amic del cor: Bé, jo he començat,
i ara com segueix? Recoi i quanta desgracia
Carta
t'ha perseguit, fins a l'extrem de morir-se't la
Mercé.

335
336

337
338

Diversos

Tarjeta postal

El document es conserva en bon estat. El text és només el que queda escrit a l'Incipit.

Mercé, Italia,
solemnitat, admirat, Aquesta correspondencia es troba en bon estat. Unida per una grapa. En forma de quadern. El
tres fills, Joan Paret, corresponsal es el mateix que en d'altres document hi signa amb el nom de Salavador Company
Sabadell, llibre

A 003/42/337

Mirar Carpeta. Són documents que no s'han pogut classificar a causa de la manca d'una data exacta o
A 003/42/338
que incorporen dibuixos, postals buides o fotografies.

