Biblioteca de Catalunya
Secció de Manuscrits

JO AN

FUSTER

Inventari de la correspondència

Barcelona, 2018

LIMINARS

INVENTARI
La còpia digital de la documentació està disponible a la sala de reserva de la Biblioteca de Catalunya. Es recomana consultar-les
amb prioritat respecte les còpies en suport òptic que són més antigues.
Les cartes on no apareix el nom i aquelles en què no s’ha pogut identificar el nom del corresponsal s’han posat al final de tot de
l’inventari malgrat que les carpetes que contenen les imatges corresponents es troben sota els epígrafs “Anònims” i “Signatura
il·legible”, respectivament, seguint l’ordenació alfabètica de corresponsals.

VERSIÓ
1a versió (2008).
2a versió (2018).
DRETS

D’AUTOR DE LA IM ATGE

©Barceló – Serra d’Or.

Correspondència de Joan Fuster

[2]

PRESENTACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DE REFERÈNCIA

CAT. Barcelona, Biblioteca de Catalunya.

TÍTOL
Correspondència de Joan Fuster.

DATES
Ca. 1950-1992.

VOLUM

I SUPORT

carpetes (GB de memòria al servidor).
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2. CONTEXT
NOTÍCIA

BIOGRÀFICA

Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922-1992). Escriptor. Inicià l’activitat literària com a poeta, però ben aviat col·laborà a la premsa,
activitat que compaginà amb una brillant carrera com a assagista i com a historiador i crític literari, en la qual destaquen
particularment els seus estudis sobre literatura contemporània i sobre la història i cultura valencianes.
La seva posició política, la força de les seves conviccions pel que fa a la unitat dels Països catalans, l’activisme incansable i una
forta personalitat intel·lectual causaren tan d’impacte que fins i tot fou objecte de diversos atemptats. Promotor d’Acció Cultural del
País valencià i membre de l’Institut d’estudis catalans. Fuster morí a Sueca el 1992.
HISTÒRIA

ARXIVÍSTIC A I INGRÉS

En el seu testament, establert el 1974, Joan Fuster llegava a la Biblioteca de Catalunya la seva correspondència, tot deixant en
mans dels seus marmessors les decisions relatives a l’execució del testament. A la seva mort, el 1992, la correspondència
romangué a la casa de l’escriptor, a Sueca, juntament amb la resta dels seus papers i de la seva biblioteca.
Per un protocol de col·laboració establert el 1995 entre la direcció de la biblioteca de Catalunya i la Generalitat valenciana, es
constituïa la Biblioteca valenciana com a dipositària del llegat bibliogràfic, documental i artístic de Joan Fuster, romanent la
Biblioteca de Catalunya com a titular del fons. En el mateix acord s’establia que l’ordenació i classificació dels documents del fons
Fuster, així com la seva microfilmació, anirien a càrrec de la Conselleria de Cultura de la Generalitat valenciana.
L’any 2017 l’Ajuntament de Sueca cedí una nova còpia digitalitzada del conjunt de cartes i que és la que està actualment està
disponible per a la consulta a la sala de reserva de manera més àgil i directa.
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3. CONTINGUT I ESTRUCTURA
AB AST

I CONTINGUT

Es tracta d’un fons privat, de tipus personal, que recull correspondència generada i rebuda per Joan Fuster. Inclou cartes
manuscrites i mecanografiades, targetes postals i material que acompanyava aquestes cartes, així com nombroses còpies
mecanografiades de cartes enviades.
La correspondència de Fuster, abundant i diversa, testimonia la seva relació amb el món intel·lectual i literari contactes amb un
gran nombre dels intel·lectuals i escriptors del seu temps.

SISTEMA

D’ORGANITZACIÓ

La sèrie està guardada a la unitat de xarxa de la Biblioteca de Catalunya sota el nom “Correspondència Fuster”. El criteri
d’ordenació és l’alfabètic per a corresponsals. Sota cadascun dels noms s’inclouen, quan existeixen, les còpies mecanoscrites de
les cartes que Joan Fuster els hi va enviar.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
CONSULTA
Consulta a la sala de Reserva; contacteu amb els bibliotecaris.
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REPRODUCCIÓ
Està subjecta a les normes generals de reproducció de documentació de la BC. Cal tenir en compte, en cada cas, les condicions de
conservació.
LLENGUA

I ESCRIPTURA

Documentació escrita majoritàriament en català i en castellà.
CAR ACTERÍSTIQUES

FÍSIQUES

La qualitat de les imatges és millor respecte les reproduccions de 2004 que es conserven en suports òptics (CD-ROMs i DVDs).
INSTRUMENTS

DE DESCRIPCIÓ

La Casa-Museu Fuster cedí la còpia d’una base de dades en Access amb les descripcions de la documentació. En base a aquesta
informació s’ha elaborat la taula disponible en format PDF que reprodueix l’ordre amb què s’han organitzat els fitxers i que es dona
a continuació.

5. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
FONS

I DOCUMENTS RELACION ATS

Reproducció anterior que ingressà a la BC l’any 2006 (CCon-174 i CS-311).
Fons i biblioteca Joan Fuster (Casa Fuster, Sueca): https://espaijoanfuster.org/ .
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XARX A
Registres al Catàleg de la Biblioteca de Catalunya: Registre del fons | Autor | Matèria
TEXTOS

BIOGRÀFICS

Gran Enciclopèdia Catalana: Joan Fuster
Viquipèdia en català: Joan Fuster
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana: Joan Fuster
Qui és qui a la Institució de les Lletres Catalanes: Joan Fuster

6. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
AUTORI A
Presentació del fons realitzat per la Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya.
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CORRESPONDÈNCIA DE JOAN FUSTER
A B

CORRESPONSAL
A
ABAD, Irene
ABADAL I DE VINYALS,
Ramon d’
ABADIA DE SANTA MARIA
DE POBLET

C

D

TIPUS
DE
DOCUMENT
Carta
Tarja de
presentació
Carta

Carta
ABC, Diari

E

Carta

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

DESCRIPCIÓ
Suport amb motiu de l'atemptat.
Salutació i mostra d'estima per la seua obra literària.
Sol·licitud a Joan Fuster d'una ressenya literària de l'obra de Martí de Riquer
sobre Guillem de Berguedà, publicada a la col·lecció "Obres i Miscel·lànies
d'Història Monàstica i d'Història General Catalana".
Invitació de l'abat de Poblet perquè passe uns dies al monestir.
Sol·licitud de col·laboració amb alguns articles al diari "ABC".

V

W X

Y Z
S.I.

TOPOGRÀFIC
Ubicació

DATA

Núm. ID

1981

Abadirene

2

1964

Abadalidevinyalsramond

3

1972

Abadiadesantamariadepoblet

5

1981

Abadiadesantamariadepoblet

4

1972

Abcdiari

8

Carta

Agraïment per la invitació de col·laboració al diari "ABC", anotació
manuscrita [No enviat].

1972

Abcdiari

9

Carta

Agraïment per l'invitació per a publicar alguns articles al diari "ABC", i
enviant-li un article.

1972

Abcdiari

10

1972

Abcdiari

11

Carta

Enviament d'un article per a publicar-lo al diari "ABC".

Carta

Sol·licitud de col·laboració amb un article sobre Greta Garbo per al diari
"ABC" i agraïment per la col·laboració amb el diari.

1972

Abcdiari

12

Carta

Carta de Luis María Ansón a Juan Manuel Fanjul Sedeño comunicant-li la
extraordinària col·laboració de Fuster amb el diari.

1972

Abcdiari

14
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Carta
ABC, Diari
Carta
Carta

Enviament de l'article sobre Greta Garbo per a publicar-lo al diari. Comunica
que les retribucions rebudes com a columnista li pareixen mòdiques.
Comunicació que el diari ha rebut el seu article sobre Greta Garbo per a
publicar-lo al suplement dominical i que revisará el pagament dels seus
honoraris com a col·laborador.
Comunicat demanant-li articles per a publicar al diari.

1972

Abcdiari

15

1972

Abcdiari

16

1973

Abcdiari

17

1973

Abcdiari

18

Carta

Joan Fuster envia un article per a publicar al diari i comunica que li pareixen
mòdiques les retribucions rebudes com a columnista.

Carta

Felicitació per un article seu publicat al diari "ABC" titulat "La Divina", en què
parla de l'actriu Greta Garbo.

Abcdiari

7

Tarja de
presentació

Sense text

Abcdiari

6

Tarja de
presentació

Sense text

Abcdiari

13

1983

Abellogarciajoan

19

Felicitació pels comentaris al programa de televisió "Aquesta és la meva
terra" en què afirma la inquietud política carlina del seu avi. Consideracions
en relació a la guerra carlina a Catalunya.

ABELLÓ GARCÍA, Joan

Carta

ABRIL PINELL, Josep

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita "Contestat".

1978

Abrilpinelljosep

20

ACACIA, ediciones

Carta

Sol·licitud de col·laboració amb un article per al "Butlletí del Col·legi de
Metges de Barcelona".

1975

Acaciaediciones

21

1976

Academiatastavinssanthumbert

19963

ACADÈMIA TASTAVINS
SANT HUMBERT

Carta

Carta de Pere Balada i Torrents, president de l' "Acadèmia Tastavins St.
Humbert" agraint a Fuster le seua assistència a l' acte pel XI è Aniversari.
Proposa a Fuster pronunciar una disertació sobre els vins catalans. Anuncia
que a l'acte el nomenaran "Acadèmic d'Honor de St. Humbert".

Saluda

Felicitació per la concessió del Premi Godó Lallana, 1976-1977.

1977

Academiatastavinssanthumbert

22

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Academiatastavinssanthumbert

24
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ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS
VALENCIA

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca.

1983

Academiatastavinssanthumbert

23

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que tindrà lloc a la Casa de
Catalunya.

1979

Accioculturaldelpaisvalencia

28

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, adjunta Ordre del dia de la
reunió.

1979

Accioculturaldelpaisvalencia

29

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al Secretariat de
l'Ensenyament de l'Idioma.

1979

Accioculturaldelpaisvalencia

71

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1980

Accioculturaldelpaisvalencia

31

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

32

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva per a tractar els temes de la
propera Assemblea General Ordinària.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

33

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

34

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

35

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

36

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

68

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

69

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

76

Carta

Carta

Comunicació del nom del repressentant per part de l'Associació Cultural
d'Alzira que participarà en l'Homenatge a Joan Fuster, que tindrà lloc a la
Plaça de Bous de València.`
Comunicació dels acords de la Junta Directiva de l'associació, Ordre del dia i
invitació a l'Homenatge a Joan Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Accioculturaldelpaisvalencia

70

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

37

Carta

Comunicat demanant-li que col·labore en un acte d'Homenatge a Manuel
Sanchis Guarner organitzat per l'Ajuntament d'Alacant.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

38
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Carta

Carta
ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS
VALENCIÀ

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.
Sol·licitud de col·laboració amb una activitat de l'associació "Un dia de
repoblació de plantes autòctones", que es realitzarà a l'Olleria.
Adjunta dos tríptics de l'activitat.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

39

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

40

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

41

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

42

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

43

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

44

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

45

Carta

Carta

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que tindrà lloc al Col·legi dels
Salesians Sant Vicent Ferrer d'Alcoi.
Adjunta ordre del dia de la reunió.
Enviament de l'adreça d'Angelina Garcia i Pérez.
Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat, en la qual es parlarà de la reunió celebrada a
Alcoi.

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

46

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta General de Socis, que es farà als locals
socials de la institució i es parla de l'ordre del dia.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

47

Carta

Sol·licitut de les dades bancàries perquè la institució li cobre els rebuts com a
associat, també diu que li adjunta els fulls de domiciliació bancària.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

72

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

73

Documentació
bancàri

Fulls de domiciliació bancària per al cobrament de les quotes de la institució.

Rebut

Rebut de subscripció com a soci de la institució, emés pel Banc Exterior
d'Espanya.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

74

Rebut

Rebut de subscripció com a soci de la institució, emés pel Banc Exterior
d'Espanya.

1982

Accioculturaldelpaisvalencia

75
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ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS
VALENCIÀ

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

48

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

49

Carta

Sol·licitud de col·laboració amb un article en el Llibre de Festes de les
Fogueres de Sant Joan d'Alacant.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

50

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

51

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

52

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
Secretariat de l'entitat.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

53

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1983

Accioculturaldelpaisvalencia

54

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

55

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

56

Carta

Recordatori de sol·licitud de col·laboració amb un article per al Llibre de
Festes de les Fogueres de Sant Joan d'Alacant.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

57

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

58

Carta

Invitació a la festa de conmemoració del cinqué aniversari de la institució,
amb butlleta d'inscripció a l'acte.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

59

Carta

Convocatòria d'assistència a l'Assemblea Ordinària de Socis, que es farà al
Teatre principal de València, amb Ordre del dia.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

60
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ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS
VALENCIÀ

Carta

Enviament del carnet de soci de l'entitat i d'un fullet amb informació dels
socis comercials, alhora que informa que s'ha creat el logotip de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

61

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

62

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

82

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1984

Accioculturaldelpaisvalencia

86

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

63

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

64

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

65

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

66

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

67

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

84

1985

Accioculturaldelpaisvalencia

85

1986

Accioculturaldelpaisvalencia

83

Carta

Carta

Carta

Carta
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Convocatòria a la reunió del Consell d'Entitats Promotores del País Valencià,
que es celebrarà a l'Institut Francesc Ribalta de Castelló de la Plana, per a
aprovar el Reglament del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
amb l'Ordre de dia.
Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.
Agraïment de la Junta Directiva de l'associació per la seua signatura a la
querella presentada contra el Delegat del Govern per la seua actitid
contrària a la recepció del senyal de TV3 al País Valencià.
Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.
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ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS
VALENCIÀ

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1986

Accioculturaldelpaisvalencia

87

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1986

Accioculturaldelpaisvalencia

91

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1986

Accioculturaldelpaisvalencia

92

1987

Accioculturaldelpaisvalencia

80

Carta

Comunicació dels acords de la Junta Directiva de l'associació, en l'Assemblea
General Ordinària i Extraordinàdia, amb els Ordres del dia d'ambdues, que
tingueren lloc a la Casa de la Cultura de Benicàssim.

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1987

Accioculturaldelpaisvalencia

81

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al despatx de
"Publicacions" de l'entitat.

1987

Accioculturaldelpaisvalencia

89

Carta

Invitació a participar en una taula rodona Homenatge a Antoni Bru i Gómez
amb motiu del sisé aniversari de la seua mort.

1987

Accioculturaldelpaisvalencia

90

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva, que es farà al Secretariat de
l'Ensenyament de l'Idioma.

1988

Accioculturaldelpaisvalencia

79

1989

Accioculturaldelpaisvalencia

78

1992

Accioculturaldelpaisvalencia

77

Carta

Carta

Comunicació dels acords presos a l'Assemblea de socis de l'associació, junt
amb els Amics de la TV3.
Adjunta denúncia a l'OMIC de l'Ajuntament de Castelló de la Plana per
considerar-se privats del dret a la informació.
Invitació a l'Aplec amb motiu del 25 d'abril que es celebrarà a la Plaça de
Bous de València i es farà un Homenatge a Joan Fuster pel 30 aniversari de la
publicació
"Nosaltres
els
valencians".
Adjunta manifest i full d'entitats col·laboradores.

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

Accioculturaldelpaisvalencia

25

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

Accioculturaldelpaisvalencia

26
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ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS
VALENCIÀ
ACCIÓN REPUBLICANA
DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA

ACES
ACIEN CARRASCO, Mª
Dolores
ACOLTA, l
ACTA

Carta

Convocatòria d'assistència a la Junta Directiva.

Accioculturaldelpaisvalencia

27

Carta

Nota comunicant-li l'enviament d'una carta i un manifest.

Accioculturaldelpaisvalencia

88

Formulari

Autorització bancària.

Accioculturaldelpaisvalencia

30

1980

Accionrepublicana

94

1980

Accionrepublicana

93

Aces

95

Article de
premsa

Carta

Sol·licitud d'alguna obra seua per a la Biblioteca de l'Institut de Catarrotja,
també li demana la seua ressenya biogràfica.

1985

Aciencarrascomdolores

96

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'Homenatge a Fuster en la Plaça
de Bous de València, de l'Ateneu Cultural i Esportiu de Quart de Poblet.

1981

Alcotal

97

Carta

Sol·licitud de col·laboració amb un article per a la revista "Canelobre" de la
Diputació d'Alacant, amb motiu d'un Homenatge al poeta alcoià Joan Valls.

1989

Acta

102

1992

Acta

98

Carta

ACTA
ACTA
ADAMI, Valerio

Enviament del "Proyecto de Manifiesto Republicano", presentat per
l'"Agrupación de Francia de Acción Republicana Democrática Española"
.
Suport amb motiu de l'atemptat.

Carta

ACTA

ACTA

Enviament de retall de premsa "Un comentario radical: en contestación a
Pedro Laín" aparegut al diari "El País".

Sol·licitud de col·laboració en un llibre d'entrevistes sobre Europa, li adjunta
les preguntes a contestar i full amb els personatges que hi participen.
Amb anotacions manuscrites.

Carta

Contestació a la sol·licitud de col·laboració a un llibre d'entrevistes sobre
Europa, del qual opina que és massa polític.

1992

Acta

99

Carta

Enviament de dos Quaderns publicats per l'associació titulats "La rebel·lió de
les nacionalitats" i "Eduard Nicol: semblança d'un filòsof".

1992

Acta

100

Carta

Enviament d'un xec amb els honoraris per la seua col·laboració en una obra
sobre Europa publicada per la institució.

Acta

101

Adamivalerio

103

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

[ 15 ]

ADEPA

Carta

Comunicat perquè acudisca a les oficines de la institució a petició del seu
gerent.

1950

Adepa

104

ADEPA

Carta

Felicitació pel primer premi en el "Concurso Corona Poética en Honor a la
Cheperudeta".

1952

Adepa

105

ADHESIONS COL·LECTIVES
HOMENATGE 1981

Adhesió

623 Adhesions Col·lectives del suport a l'Homenatge del 1981.
Olim: 30.000-30.062, 30.089, 32.728-32.780.

1981

Adhesionscollectiveshomenatge19
81

106

Carta

Enviament del fascicle "Sant Jordi" de Manuel Bertran i Oriola, felicitació per
l'obra poètica i notícies referents a alguns poetes valencians.

1948

Adlertnoguerolmiquel

107

1948

Adlertnoguerolmiquel

108

1948

Adlertnoguerolmiquel

110

1948

Adlertnoguerolmiquel

111

1948

Adlertnoguerolmiquel

112

1948

Adlertnoguerolmiquel

113

1948

Adlertnoguerolmiquel

114

ADLERT NOGUEROL, Miquel

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Enviament de dos fascicles poètics de Josep Sanç Moia i Vicent Casp,
contestació a una consulta numismàtica i altres consideracions
arqueològiques.
Contestació a la seua carta en la qual li fa reflexions lingüístiques i altres
referents a la gramàtica valenciana. Consideracions sobre els poetes
mallorquins i valencians.
Comunicació de diferents opinions lingüístiques i gramaticals a articles i
poemes apareguts a les revistes "Verbo", la "Fulla parroquial" i el "Libre de
Festes de Sueca". Consideracions referents a l'origen valencianista de "Lo
Rat-Penat". Consideracions sobre els poetes valencians i mallorquins.
Enviament d'uns segells per a la col·lecció de Fuster i altres consideracions
numismàtiques. Consideracions lingüístiques i gramaticals sobre la llengua
dels valencians. Diu que li envia un llibre dedicat, "La conjugació dels verbs
en valencià", i un exemplar del segon número de la revista "Esclat".
Enviament d'uns segells per a la col·lecció de Fuster. Comunicació de la visita
a la revista "Esclat" d'uns professors italians. Sol·licitud d'un article per a
publicar-lo a la revista i d'una ressenya a l'obra "Jo sens tu" per a la revista
"Verbo".
Enviament d'una còpia del seu treball sobre teatre i d'uns segells per a la
seua col·lecció. Felicitació pel seu treball sobre Europa. Consideracions
editorials de la revista "Esclat".
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ADLERT NOGUEROL, Miquel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Postal

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Enviament de dos exemplars del número tercer de la revista "Esclat" i
consideracions referents a una publicació homenatge a Casp i a la seua
publicació sobre Europa.
Sol·licitud d'un article per a l'Homenatge a Xavier Casp i consideracions per a
la publicació d'alguns articles a "L'almanac: Las Provincias".
Enviament d'uns segells per la seua col·lecció i altres consideracions al
voltant dels seus poemes "Sobre Narcís" i "Llarg metratge".
Sol·licitud de participació amb el número de loteria de Nadal de la revista
"Esclat", comunicació de la seua negativa a presidir "Lo Rat-Penat",
agraïment per la seua participació en l'Homenatge a Casp i consideracions
relatives a publicacions de les editorials Torre i Ariel.
Enviament d'una participació de loteria de Nadal de la revista "Esclat".
Comunicació de l'edició a l'editorial Torre de l'obra de Sanchis Guarner
"Gramàtica valenciana". Consideracions al voltant d'unes conferències a la
Institución Alfonso el Magnánimo sobre el valencià del mateix autor.
Aclaració d'una discussió amb Sanchis Guarner sobre l'ús gramatical de les
formes lingüístiques valencianes i catalanes en una reunió informal amb
intel·lectuals valencians.
Comunicació de la mort de Pompeu Fabra a Perpinyà (França), enviament
d'una separata de "Anales del Centro de Cultura" on fa referència a la seva
obra poètica "Sobre Narcís", comunicació de la lectura d'un poema seu
publicat a la revista "Verbo". Consideracions lingüístiques sobre l'ús literari
del valencià i català.
Salutacions des d'Eïvissa durant les seues vacances d'estiu.
Convocatòria a una reunió de la revista "Esclat". Consideracions lingüístiques
sobre la institució Lo Rat-Penat i la publicació de l'obra de Sanchis Guarner
"Gramàtica valenciana". Consideracions sobre les publicacions de diferents
poetes valencians, catalans i mallorquins.
Comunicació dels acords presos en una reunió editorial, consideracions
sobre la publicació d'unes obres poètiques del Pare Bertran i consideracions
referents a la poesia valenciana.

1948

Adlertnoguerolmiquel

116

1948

Adlertnoguerolmiquel

117

1948

Adlertnoguerolmiquel

118

1948

Adlertnoguerolmiquel

119

1948

Adlertnoguerolmiquel

120

1948

Adlertnoguerolmiquel

121

1948

Adlertnoguerolmiquel

109

1949

Adlertnoguerolmiquel

122

1949

Adlertnoguerolmiquel

123
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ADLERT NOGUEROL, Miquel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació de com van els preparatius d'una "Plaquette" homenatge a
Casp. Correccions al llibre de poemes "Ara que sóc ací". Consideracions
sobre la lectura d'articles de premsa a la revista "Destino" i al diari "Las
Provincias" i sobre el funcionament de Lo Rat-Penat.
Comunica que ha fet les correccions proposades al llibre de poemes "Ara
que sóc ací". Consideracions referents al valencianisme i al grup "Acció
Valenciana". Consideracions editorials d'obres publicades per l'Editorial
Torre.
Enviament d'un llistat perquè li l'envie a Burguera i d'una carta al director
perquè la signe i per a fer-la arribar a l'Editorial Destino, ja que està en
desacord amb algunes publicacions. Comentaris sobre l'edició d'un llibre
conjunt de poesia.
Agraïment per la signatura d'una carta protesta enviada al director de la
revista "Destino", comentaris a les publicacions de les obres "Antologia de la
poesia valenciana en 1950" i "Cinc poetes d'ara". Consideracions referents a
alguns recitals poètics.
Felicitació per la contestació a una carta a Carles Salvador respecte a una
polèmica amb Lo Rat-Penat i consideracions respecte al valencianisme.
També parla de l'enviament de l'obra poètica "Verd i Blau" i d'altres
publicacions de "Morvedre" i de l'editorial Torre.
Enviament d'una fitxa amb la referència bibliogràfica del llibre "PersioSátiras", publicat a Sueca de l'interés de Miquel Dolç. Consideracions
relatives a una polèmica amb la revista "Destino".
Comunicació dels projectes editorials de l'Editorial Torre i la Col·lecció Aymà.
Aclariment de com serà la nova col·lecció que publicará l'Editorial Torre que
tindrá similituds amb "Esclat". Consideracions referents a les discrepàncies
entre els personatges dels diferents sectors del valencianisme.
Enviament dels seus honoraris per diferents publicacions i articles, li
comunica el títol que ha pensat per al seu llibre de poesia, "Ales o mans", i la
dimissió d'Enric Valor de Lo Rat Penat.

1949

Adlertnoguerolmiquel

125

1949

Adlertnoguerolmiquel

126

1949

Adlertnoguerolmiquel

127

1949

Adlertnoguerolmiquel

128

1949

Adlertnoguerolmiquel

129

1949

Adlertnoguerolmiquel

130

1949

Adlertnoguerolmiquel

131

1949

Adlertnoguerolmiquel

132

1949

Adlertnoguerolmiquel

134
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Carta
ADLERT NOGUEROL, Miquel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
ADLERT NOGUEROL, Miquel
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació dels títols alternatius a la seua obra poètica "Ales o mans",
barallant la possibilitat de "Criatura" o "Home encetat", i fent-li saber que
haurà de fer algunes correccions a causa de la censura.
Invitació a una excursió junt a un grup d'escriptors valencianistes a Morvedre
on faran una paella. Consideracions lingüístiques sobre l'ús del valencià i
sobre la poesia valenciana.
Comunicació de l'edició de diferents llibres de poesia a la nova col·lecció de
l'Editorial Torre, consideracions sobre com va anar l'excursió a Morvedre i
comentaris sobre l'ús de les formes gramaticals valencianes.
Aprovació de les seues opinions sobre el fet que apareguen llibres sobre
arqueologia a la "Col·lecció Gavina" de l'Editorial Esclat.
Consideracions sobre l'evolució del valencianisme i Lo Rat-Penat.
Comunicació de les novetats editorials de l'Editorial Torre amb els títols:
"Nostres", "Polsina d'hores" i "Raimet de pastor", i de la celebració dels Jocs
Florals de la Llengua Catalana a Montevideo. Consideracions sobre poetes
valencians.
Comunicació de com ha anat l'excursió a Sogorb i consideracions respecte a
les correccions a la seua obra poètica "Ales o mans".
Mostra d'indignació per la publicació en castellà d'uns poemes a la revista
"Verbo", invitació a la festa de la Mare de Déu del Puig, proposta de
correccions d'alguns poemes, crítica als ratpenatistes i enviament d'una
bibliografia sobre dret valencià.
Invitació a un bateig, comunicació del dia i del trajecte d'una excursió a
Sogorb amb un grup d'escriptors valencianistes.
Comunicació de l'estat de l'edició de les publicacions "Raimet de Pastor" i
"Gramàtica valenciana". Consideracions sobre les lectures poètiques
d'alguns poetes valencians.
Contestació a una carta de Fuster enviant-li un treball. Enviament d'un
exemplar de "Destino" i "Le Figaro Littéraire". Correccions a un poema en
anglès de Josep Sanç Moia, referències a la "Gramàtica valenciana" de
Manuel Sanchis Guarner i polèmica amb Giner.

1949

Adlertnoguerolmiquel

135

1949

Adlertnoguerolmiquel

136

1949

Adlertnoguerolmiquel

137

1949

Adlertnoguerolmiquel

138

1949

Adlertnoguerolmiquel

139

1949

Adlertnoguerolmiquel

140

1949

Adlertnoguerolmiquel

141

1949

Adlertnoguerolmiquel

142

1949

Adlertnoguerolmiquel

143

1949

Adlertnoguerolmiquel

144
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Enviament d'un exemplar de "Le Figaro" i d'una fotografia d'un llibre de
Fuster. Agraïment per l'enviament d'un segell. Comunicació d'algunes
discrepàncies entre poetes i intel·lectuals valencians, d'un article sobre
Goethe i la francmaçoneria a la revista "Destino". Comentari de l'obra de
Cernuda "La realidad y el deseo" de l'interes de Fuster.
Felicitació pel seu sant, enviament d'un exemplar de "Le Figaro", cometaris
sobre la seua subscripció a la col·lecció "l'Espiga", l'edició del llibre de Fuster
"Ales o mans", i de les obres "El ramell", "Raimet de pastor", "On vaig,
Senyor?" i la "Gramàtica valenciana", de Manuel Sanchis Guarner.
Comunicació de l'aparició d'una secció a la revista "Destino" sobre la vida
cultural de València amb el nom "Correo de Valencia" on poden publicar
articles el grup de valencianistes afins a ells. També es fa referència a les
publicacions "Cendra", "On vaig, Senyor?", a la "Gramàtica valenciana" de
Manuel Sanchis Guarner i a l'enviament d'un exemplar de "Le Figaro".
Comentari sobre la felicitació nadalenca de l'Editorial Torre, crítica als
christmas de Duran i Nicolau Primitiu i a un llibre de poesia de Rafael Villar.
Es fa referència a l'obra "Cendra". Enviament de les proves d'imprempta de
l'obra de Fuster "Ales o mans" i d'un exemplar de "Le Figaro". Comunicació
de l'estat editorial de les obres "On vaig, Senyor?", de la "Gramàtica
valenciana" de Manuel Sanchis Guarner i altres referències a les publicacions
d'alguns poetes valencians i catalans.
Enviament d'un llibre d'Espriu del seu interés. Comunicació de l'estat
editorial de les obres "Gramàtica valenciana" de Manuel Sanchis Guarner i
de l'obra de Fuster "Ales o mans", també li parla de l'estat de les reunions
del grup de l'Editorial Torre.
Comunicació del preu d'un llibre de Pere Quart, publicat a l'editorial "Aymà"
-en el qual Fuster està interessat-, de les publicacions i conferències que es
faran en commemoració a Sant Vicent Ferrer, de les dificultats editorials per
a publicar la "Gramàtica valenciana" de Manuel Sanchis Guarner, a causa de
la censura, i l'obra poètica de Fuster "Ales o mans". També es fa referència a
l'enviament d'uns segells per a la seua col·lecció.

1949

Adlertnoguerolmiquel

145

1949

Adlertnoguerolmiquel

146

1949

Adlertnoguerolmiquel

147

1949

Adlertnoguerolmiquel

148

1950

Adlertnoguerolmiquel

149

1950

Adlertnoguerolmiquel

150
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ADLERT NOGUEROL, Miquel

Carta

Enviament d'alguns exemplars de l'obra de Fuster "Ales o mans",
recentment publicada. Comunicació de l'estat editorial de l'obra "On vaig,
Senyor?". Comunicació de la crítica que està tenint a Madrid l'obra
"Gramàtica valenciana" de Manuel Sanchis Guarner, apareguda als mitjans
de comunicació "Ràdio Nacional" i "Jornada". Dificultats per a aconseguir el
diari "Le Figaro". Crítica a un article de Fuster en la revista "Verbo".

1950

Adlertnoguerolmiquel

151

1950

Adlertnoguerolmiquel

152

1950

Adlertnoguerolmiquel

153

1950

Adlertnoguerolmiquel

154

Carta

Envia l'adreça postal d'Enric Valor. Agraïment pels records per als seus
familiars i per les seues referències sobre Francesc Trullenque.
Comunicació de la reedició de la revista Esclat i d'un homenatge als poetes
valencians promogut per Acció Catòlica.

1950

Adlertnoguerolmiquel

155

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant. comunica que ha desestimat escriure sobre
la catalanitat de València. patriotisme d'Àlvar Pascual Leone.
Polèmica amb Lo Rat Penat. Informa de la publicació de l'obra "Ala encesa".
Envia uns llibres de l'interés de Fuster publicats a la col·lecció Aymà.

1950

Adlertnoguerolmiquel

156

Carta

Comunicació de l'estat de salut d'alguns familiars seus pels quals s'interessa
Fuster, aclariments sobre la polèmica al voltant de publicar determinades
opinions sobre la catalanitat de València i consideracions sobre el
pensament filosòfic de Joan Lluís Vives.

1950

Adlertnoguerolmiquel

157

Carta

Carta

Carta

Polèmica respecte a l'estructura del llibre de Fuster "Ales o mans", publicat
per l'Editorial Torre, respecte a algunes correccions a obres publicades per
l'editorial.
Crítica a un article de Fuster publicat a la revista "Verbo".
Consideracions sobre la poesia i lingüística valenciana.
Dificultat que ha tingut per a trobar una obra publicada per la Diputació a
causa d'una errada en la referència bibliogràfica facilitada per Fuster.
Comunica la publicació d'una entrevista a Paco a la revista "Destino".
Envia una frase que interessa a Fuster. Comunicació de la polèmica amb els
membres de Lo Rat Penat arran de la publicació conjunta d'uns poemes en
Homenatge a Na Violant. Demana referències sobre Francesc Trullenque.

ADLERT NOGUEROL, Miquel

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació que ha rebut uns poemes de Fuster per a publicar-los i d'altres
consideracions sobre la poesia valenciana.
Comunica que ha rebut uns diners enviats per Fuster per a pagar unes
publicacions de l'Editorial Torre del seu interés. Polèmica amb Fuster per una
conferència feta per aquest sobre el catalanisme.
Contestació a la carta de Miquel Adlert sobre una polèmica per una
conferència de Fuster sobre el catalanisme, aclarint-li la seua postura al
respecte.
Contestació a certa polèmica amb Fuster respecte el catalanisme, fent
referència als membres de la "Lliga" i de l'Editorial Torre. Consideracions
relatives al valencianisme i Lo Rat-Penat.
Contestació a certa polèmica respecte el catalanisme amb Miquel Adlert
Noguerol, en què fa referència a la política a Catalunya i als membres del
partit d'Esquerra Catalana i als de la Lliga Valenciana.
Carta col·lectiva al director de la revista "Serra d'Or" fent aclariments a un
article publicat sobre València, en què es fa referència al fet diferencial del
País Valencià respecte de Catalunya.

Carta

Contestació de Fuster a una carta col·lectiva a la revista "Serra d'Or" contra
el seu article "Apunts per a una rèplica a Vicens i Vives", on defensa la
catalanitat del País Valencià.
Comunicació de la publicació d'un article de Carles Salvador a la revista
"Esclat" i consideracions referents a un Homenatge a Casp.

Carta

Sol·licitud de retirada d'un exemplar del llibre "Blanch". Comunica que li han
enviat el pròleg d'un llibre.

Carta
ADLERT NOGUEROL, Miquel

Enviament d'un exemplar de l'obra "Ales o mans" a fi que Fuster li'l dedique
a Ferran Canyameres i notificació de la publicació de l'obra poètica "Ala
encesa".

Correspondència de Joan Fuster

1950

Adlertnoguerolmiquel

158

1951

Adlertnoguerolmiquel

159

1951

Adlertnoguerolmiquel

160

1951

Adlertnoguerolmiquel

161

1951

Adlertnoguerolmiquel

162

1951

Adlertnoguerolmiquel

163

1960

Adlertnoguerolmiquel

164

1960

Adlertnoguerolmiquel

165

Adlertnoguerolmiquel

115

Adlertnoguerolmiquel

124
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Nota

Salutació a Fuster, adjunta altres anotacions i un dibuix.

Adlertnoguerolmiquel

166

Adlertnoguerolmiquel

133

Adoracionnocturnaespanola

167

1959

Aedoseditorial

168

1961

Aedoseditorial

171

1961

Aedoseditorial

172

1961

Aedoseditorial

174

1961

Aedoseditorial

175

1961

Aedoseditorial

176

1962

Aedoseditorial

177

1963

Aedoseditorial

178

Consulta gramatical sobre l'ús de formes lingüístiques pròpies del Principat
per part d'alguns escriptors valencians, es fa referència a l'obra "Gramàtica
valenciana", de Manuel Sanchis Guarner.
ADORACIÓN NOCTURNA
ESPAÑOLA
AEDOS, editorial

Formulari
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
AEDOS, editorial
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Adhesió en contra d'una pel·lícula sobre la vida sexual de Jesucrist.
Enviament d'un llibre de Carmen Bravo-Villasante perquè en faça un crítica.
Crítica favorable a un llibre de Fuster sobre el mite de Serrallonga, també li
envia un xec amb les retribucions per la seua participació en "l'Avenç".
Agraïment per l'enviament d'unes il·lustracions per a l'obra sobre el mite de
Serrallonga, enviament de la referència bibliogràfica de l'obra "Esperansas i
recorts" de la Biblioteca de Catalunya.
Enviament de les galerades de l'obra sobre "Joan Serrallonga" ,en la qual
Fuster participa com a corrector, i comunicació del termini per a l'edició.
Comentaris sobre les correccions a l'obra de "Joan Serrallonga", també li
pregunta que li diga si ha rebut un exemplar de l'obra "Una història
d'Andorra" i uns exemplars de la revista "Destino".
Sol·licitud de participació a Fuster en l'obra col·lectiva "Història de
Catalunya", també li parla de les característiques editorials i dels honoraris
que es reben.
Felicitació pel llibre "Nosaltres els valencians". Consideracions sobre la
marxa editorial de l'obra col·lectiva "Història de Catalunya" i enviament de
l'obra "Història dels mossos d'esquadra". Adjunta factura amb les
liquidacions editorials per l'obra de "Joan Serrallonga".
Comunicació de la publicació de l'obra "Sant Feliu de la Costa Brava:
Burgesos, navegants, tapers i pescadors" i sol·licitud del seu text per a l'obra
"Historia de Catalunya".
Adjunta factura amb les liquidacions editorials per l'obra de "Joan
Serrallonga".
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Contractes
AEDOS, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació de l'ingrés bancari de les seues retribucions editorials.
Comunicació de les condicions per a la participació en l'obra col·lectiva
"Història de Catalunya i sol·licitud que li comunique si ha rebut l'exemplar de
l'obra "Sant Feliu de la Costa Brava: Burgesos, navegants, tapers i
pescadors". També li envia un exemplar de l'obra "Heretges catalans".
Sol·licitud de contestació a l'acceptació de les condicions per a la participació
en
l'obra
col·lectiva
"Història
de
Catalunya".
Comentaris a un article de Fuster sobre "Casares" en la revista "Serra d'Or".
Adjunta factura amb les liquidacions editorials per l'obra de "Joan
Serrallonga".
Enviament d'un rebut amb els honoraris editorials. Comentaris a la
participació
en
l'obra
col·lectiva
"Història
de
Catalunya".
Agraïment per l'enviament d'un article titulat "Heretges".
Disculpa per les opinions a una crítica de Fuster a l'article titulat "Heretges"
sobre el cristianisme. enviament de les obres "Jaume II o el seny català.
Alfons el Benigne" i "Vida de Pere el Gran i Alfons el Liberal".
Comunicació dels termes i condicions de la participació en l'obra col·lectiva
"Història de Catalunya", en el capítol "Cultura (a partir del referent al
període 1387-1479)" perquè en done l'aprovació.
Sol·licitud del seu capítol en l'obra col·lectiva "Història de Catalunya" per a
publicar-lo. Comunicació de l'enviament d'una biografia de Prat de la Riba.
Enviament de les liquidacions per la venda de l'obra de Fuster sobre "Joan
Serrallonga".
Adjunta factura.
Convocatòria a una reunió amb Joan Reglà a València per a parlar sobre
l'edició de l'obra col·lectiva "Història de Catalunya".
Comentaris sobre l'estructura de l'obra col·lectiva "Història de Catalunya" i
contestació a la proposta de Fuster de fer una "Història de la Ciència
Catalana".
Adjunta llista de capítols.

1963

Aedoseditorial

179

1963

Aedoseditorial

180

1963

Aedoseditorial

182

1963

Aedoseditorial

183

1963

Aedoseditorial

184

1963

Aedoseditorial

181

1964

Aedoseditorial

185

1964

Aedoseditorial

186

1964

Aedoseditorial

187

1964

Aedoseditorial

188
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

AEDOS, editorial
Carta

Enviament d'uns exemplars de les obres "Història del teatre català" i
"Història de la Música Catalana", del llistat de possibles capítols per a l'obra
col·lectiva "Història de Catalunya". Honoraris per les vendes de la seua obra
sobre "Joan Serrallonga".
Adjunta llistat de capítols i factura.
Enviament de les liquidacions per les vendes de l'obra de Fuster sobre
"Serrallonga".
Adjunta factura.
Enviament de les liquidacions per les vendes de l'obra de Fuster sobre
"Serrallonga".
Adjunta factura.
Enviament de les liquidacions per les vendes de l'obra de Fuster sobre
"Serrallonga".
Adjunta factura.
Comunicació que han rebut el text del Sr. Tebé per a l'obra col·lectiva
"Història de Catalunya". sol·licitud a Fuster del seu text.
Se li diuen els capítols que ha de redactar: "Catalunya i la monarquia
hispànica (1479-1714)", "La recuperació del segle XVIII", " Renaixença i
industrialització" i "El regionalisme".
Sol·licitud a Fuster del seu text per a l'obra col·lectiva "Història de Catalunya,
i enviament d'alguns exemplars de la col·lecció "Selecta" i de l'obra "30 anys
de vida catalana".

1964

Aedoseditorial

189

1965

Aedoseditorial

190

1966

Aedoseditorial

191

1967

Aedoseditorial

192

1969

Aedoseditorial

193

1969

Aedoseditorial

194

Carta

Reenviament d'una carta en la qual se li sol·licita el seu text per a l'obra
col·lectiva "Història de Catalunya" i se li envien alguns exemplars de llibres.

1970

Aedoseditorial

195

Carta

Comunicació d'alguns problemes editorials de l'obra col·lectiva "Història de
Catalunya".

1971

Aedoseditorial

196

Carta

Enviament dels honoraris per la participació en el Vol. I de l'obra col·lectiva
"Història de Catalunya".

1971

Aedoseditorial

197

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Saluda

AEDOS, editorial

AFAPP

Ennviament de l'estructura editorial del Vol. II de l'obra col·lectiva "Història
de Catalunya".
Adjunta llistat de capítols (còpia).
Sol·licitud a Fuster del seu text per al Vol. II de l'obra col·lectiva "Història de
Catalunya".
Enviament de les liquidacions per les vendes de l'obra de Fuster sobre "Joan
Serrallonga" i sol·liciud del seu text per a l'obra "Història de Catalunya".
Adjunta factura.
Enviament dels honoraris per la participació en el Vol. II de l'obra col·lectiva
"Història de Catalunya".
Adjunta rebut.
Sol·licitud de la bibliografia emprada en el seu text per al Vol. II de l'obra
col·lectiva "Història de Catalunya", se li adjunta una bibliografia del Vol. I
d'aquesta perquè li servisca de referència.
Enviament dels apartats del seu capítol per al Vol. II de l'obra col·lectiva
"Història de Catalunya" perquè redacte la corresponent bibliografia.
Adjunta llistat.
Enviament d'un exemplar del Vol. II de l'obra "Història de Catalunya" en què
Fuster participa.
Adjunta una tarja de visita saludant-lo.

1971

Aedoseditorial

198

1971

Aedoseditorial

199

1972

Aedoseditorial

200

1972

Aedoseditorial

201

1972

Aedoseditorial

202

1973

Aedoseditorial

203

1974

Aedoseditorial

204

Contractes

Annex al contracte editorial sobre l'obra col·lectiva de "Joan Serrallonga", la
qual inclou a Fuster com autor d'una part.

Aedoseditorial

173

Tarja de
presentació

Salutació a Fuster.

Aedoseditorial

169

Tarja de
presentació

Salutació a Fuster.

Aedoseditorial

170

Afapp

205

Afapp

206

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Felicitació pel premi "Ramón Godó Lallana" i li demanen ajuda per als
presos.
Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació de Familiars i
Amics dels Presos Polítics que es celebrarà a l'Associació de Veïns de
Benimaclet, amb l'Ordre del dia.

1972
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AFERS
Carta

Carta

AGELET I GARRIGA, Jaume

Carta
Postal

AGEVAL
AGRAIT, Miquel

Carta
Carta
Carta
Carta

Enviament de l' exemplar número 2 d' "Afers" per Ferranda Martí Campoy a
Fuster.
Toni Cova comunicant-li que "El Psalteri" de Joan Roís de Corella es publicarà
aviat per la "Institució Alfons El Magnànim".
Anotació Manuscrita de Toni Cova.

Enviament del número 10, Vol. V, 1990, de la revista "Afers. Fulls de recerca i
pensament". Comunicació de la publicació de les "Actes del II Congrès
d'Història de l'Horta-Sud".Li demana l'opinió sobre la revista.
Agraïment a Fuster per un article seu en què fa un comentari als seus versos.
Felicitació nadalenca.
Comunicació de millores en l'empresa Ageval Servicio S.A. amb la
incorporació d'un nou gerent.
Invitació a l'exposició "Maestros japoneses actuales" a la Galeria Punto.
Agraïment per la col·laboració en el catàleg d'una exposició de Tàpies i el
conviden a la inauguració.
Suport amb motiu de l'atemptat en nom de la Galeria Punto.

1985

Afers

19964

1991

Afers

207

1961

Ageletigarrigajaume

208

1978

Ageletigarrigajaume

209

1991

Ageval

210

1973

Agraitmiquel

211

1979

Agraitmiquel

214

1981

Agraitmiquel

213

Tarja de
presentació

Suport amb motiu de l'atemptat en nom de la Galeria Punto.

1981

Agraitmiquel

212

AGRUPACIÓ ALCORINA DE
CULTURA

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Agrupacioalcorinadecultura

215

AGRUPACIÓ BORRIANENCA
DE CULTURA

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1977

Agrupacioborrianencadecultura

218

1981

Agrupacioborrianencadecultura

216

1981

Agrupacioborrianencadecultura

217

AGRAIT, Miquel

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació del nom del representant per part de l'Agrupació Borrianenca
de Cultura que participarà en l'Homenatge a Joan Fuster, el qual tindrà lloc a
la Plaça de Bous de València.
Suport amb motiu de l'atemptat, també el conviden al sopar dels Síndics
d'Honor de l'associació.
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Carta
AGRUPACIÓ CULTURAL DE
TALES
AGRUPACIÓ ESCOLAR
CARRASQUER

Carta

Invitació

Sol·licitud perquè forme part del Consell Assessor d'"Anuari de l'Agrupació
Borrianenca de Cultura".
Anotació "Contestat, 2-1-91".
Suport amb motiu de l'atemptat.
Invitació de Baldomero Granell Bisbal, director de l' "Agrupación Escolar
Mixta "Carrasquer", a Fuster a l' homenatge al seu fundador Emilio
Carrasquer García amb motiu del seu 50 aniversari.

1990

Agrupacioborrianencadecultura

219

1981

Agrupacioculturaldetales

220

1973

Agrupacioescolarcarrasquer

19965

AGRUPACIÓ MUSICAL
CULTURAL DE TEULADA

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Agrupaciomusicalculturaldeteulad
a

221

AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE
BENIARJÓ

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Agrupaciosocialistadebeniarjo

222

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Agrupacionescolarbenifairodelavall
223
digna

1974

Agrupacions

224

AGRUPACIÓN ESCOLAR
BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA
AGRUPACIONS

Carta

Sol·licitud de col·laboració amb una conferència sobre "La problemàtica de
l'edició de llibres catalans" durant la Commemoració del 5é Centenari de la
Impressió del Primer llibre en català.

Carta

So·licitud de participació en "Homenatge a les Forces de la Cultura del País
Valencià". Consideracions sobre com es desenvoluparà l'acte.

1979

Agrupacions

225

AGRUPACIONS

Carta

Comunicació que ha sigut escollit com a homenatjat en el sopar "Homenatge
a les Forces de la Cultura del País Valencià".

1979

Agrupacions

226

AGUADO I MEDINA,
Cristòfor

Carta

Sol·licitud per a visitar Fuster a sa casa i mostra d'admiració per la seua tasca
intel·lectual.

1975

Aguadoimedinacristofor

227

1975

Aguadoimedinacristofor

228

1975

Aguadoimedinacristofor

229

1976

Aguadoimedinacristofor

230

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Resposta de Fuster donant el vistiplau perquè el visiten a sa casa.
Felicitació nadalenca
Invitació a dinar a Fuster després de la visita a sa casa.
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Carta
Carta
Postal
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
Telegrama
Telegrama
Felicitació
nadalenc
Postal
AGUADO I MEDINA,
Cristòfor

Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Postal
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Disculpa per no poder assistir a un sopar en casa Fuster.
Disculpa per no poder visitar-lo a sa casa.
Felicitació nadalenca.
Comunicació del dia en què podrà anar a visitar-lo a sa casa.
Invitació a Fuster a un sopar a València per part d'un grup d'amics.
Comunicat per a fixar la data d'un sopar.
Comunicat per a fixar la data d'un sopar.
Comunicat per a fixar la data d'un sopar.
Felicitació nadalenca.
Comunicació de la data d'un sopar.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Felicitació nadalenca.
Recordatori des de l'Algher (Sicília).
Comunicat per a fixar la data d'un sopar a Sueca, també li parla d'una
possible publicació sobre "El Teatre del S. XVI".
Comunicat per a fixar la data d'un sopar.
Autorització de Fuster per fer un sopar a sa casa.
Comunicació de la data d'un sopar a Sueca.
Recordatori des d'Angoulême (França).
Comunicat per a fixar la data d'un sopar.

1977

Aguadoimedinacristofor

231

1977

Aguadoimedinacristofor

232

1977

Aguadoimedinacristofor

243

1978

Aguadoimedinacristofor

233

1978

Aguadoimedinacristofor

234

1978

Aguadoimedinacristofor

245

1978

Aguadoimedinacristofor

246

1978

Aguadoimedinacristofor

247

1978

Aguadoimedinacristofor

250

1978

Aguadoimedinacristofor

235

1978

Aguadoimedinacristofor

248

1980

Aguadoimedinacristofor

236

1980

Aguadoimedinacristofor

237

1981

Aguadoimedinacristofor

239

1981

Aguadoimedinacristofor

238

1981

Aguadoimedinacristofor

242

1983

Aguadoimedinacristofor

240

1984

Aguadoimedinacristofor

241

Aguadoimedinacristofor

244

[ 29 ]

Telegrama
AGUADO SORIA, Salvador

Carta

Carta
Carta
AGUADO, Cristòfol
AGUILÁ, Francisco

Sol·licitud de contestació respecte els continguts d'un article de Fuster titulat
"Zapatero a tus zapatos", aparegut al diari "El correo catalán". També fa
referència a les seues inquietuds periodístiques.

249

1967

Aguadosoriasalvador

251

1968

Aguadosoriasalvador

252

Aguadosoriasalvador

253

Comentari a la participació de Fuster en un programa de televisió.
Nota de Cristòfol Aguado comunicant-li a Fuster que han anat a vistar-lo per
convidar-lo a participar en l' homenatge a Ausiàs March.

1977

Aguadocristofol

19966

Carta

Contestació respecte als continguts d'un article de Fuster titulat "Breve
reflexión para obispos" publicat al diari "La Vanguardia".

1978

Aguilafrancisco

254

Enviament d'un exemplar de l'obra "Poesias completas" de Vicente
Aleixandre.

1960

Aguilarediciones

255

Carta

Comunicat de l'acceptació de Fuster com a membre de la "Asociación
Internacional de Críticos de Arte", acord pres al Congrés de Màlaga.

1961

Aguileracernivicente

256

Carta

Aclariment d'alguns dubtes de Fuster sobre la seua participació en la
presentació del nº5-6 de la revista "Suma y sigue".

1963

Aguileracernivicente

257

1964

Aguileracernivicente

258

Carta
AGUILERA CERNI, Vicente

Aclariment respecte als continguts d'un article de Fuster titulat "Zapatero a
tus zapatos".

Aguadoimedinacristofor

Nota

AGUILAR, Ediciones
AGUILERA CERNI, Vicente

Comunica que no podrà acudir a un sopar.

Sol·licitud a Fuster d'un text per a la revista "Suma y sigue".

Carta

Comunicació a Fuster del termini de presentació del seu text per a la revista
"Suma y sigue".

1964

Aguileracernivicente

259

Carta

Agraïment pel lliurament del seu article per a la revista "Suma y sigue",
també li diu que en publicar-se li enviaran un exemplar.

1964

Aguileracernivicente

260

1965

Aguileracernivicente

261

1965

Aguileracernivicente

262

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud de col·laboració en un número especial de la revista "Suma y
sigue" dedicat a València, també li comunica el termini de lliurament dels
articles i l'estructura.
Sol·licitud a Fuster d'un article sobre València per a publicar-lo a la revista
"Suma y sigue".
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Carta
AGUILO LÚCIA, Lluís

Carta
Carta

AGUILÓ, F. de S
Carta

Carta
AGUIRRE, José Luís

Carta
Carta
Felicitació
Felicitació

AGUIRRE, José Luís

Petició a Fuster de la retirada del seu nom apregut en un manifest polític
publicat a "La Hoja del Lunes".
Felicitació pel Premi de les Lletres del País Valencià.
Agraïment a Fuster per les seues paraules a la lectura d'un article publicat
per F. Aguiló a la "Revista de las indias".
Li parla de com es viu en l'exili a Amèrica i d'altres consideracions sobre els
intel·lectuals que escriuen en la llengua catalana.
Comentaris sobre els poetes, la poesia escrita en llengua catalana i la unitat
lingüística.
Adjunta retall de premsa de "El Tiempo, 21-IX-50".
Polèmica per un article de Fuster contra Sevilla.
Invitació per a fer una conferència al Col·legi Universitari de Castelló.
Felicitació de José Luis Aguirre a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres
Catalanes".
Felicitació de José Luis Aguirre a Fuster pel seu homenatge.

1981

Aguileracernivicente

263

1977

Aguilolucialluis

266

1981

Aguilolucialluis

267

1950

Aguilofdes

264

1950

Aguilofdes

265

1963

Aguirrejoseluis

268

1971

Aguirrejoseluis

269

1975

Aguirrejoseluis

19967

1976

Aguirrejoseluis

19968

Carta

Invitació per tal que presente un llibre seu titulat "Los jardines de Artemisa"
a la Facultat de Lletres de València.

1979

Aguirrejoseluis

270

Carta

Negativa de Fuster a presentar el libre "Los jardines de Artemisa" de José
Luís Aguirre.

1979

Aguirrejoseluis

271

Aguirrejoseluis

272

Agutjoan

273

Carta
AGUT, Joan

Suport amb motiu de l'atemptat.

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud per part de l'editorial Bruguera amb la finalitat que escriga un
llibre sobre "L'altra tradició catalana".

1964
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Carta
AINAUD DE LASARTE, Josep
Maria

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

AINAUD DE LASARTE, Josep
Maria

Comunicat de l'editorial Bruguera desestimant la publicació d'un llibre sobre
"L'altra tradició catalana". Sol·licitud d'una persona per a fer una biografia
"d'Eugeni d'Ors".
Sol·licitud de col·laboració en l'obra "Miscel·lània d'estudis jurídics"
homenatge a Antoni M. Borrell i Soler.
Desestimació per part de Fuster a participar en l'obra "Miscel·lània d'estudis
jurídics" homenatge a Antoni M. Borrell i Soler. Proposta d'un altre autor
especialitzat en la matèria per a substituir-lo.
Sol·licitud de col·laboració en l'obra "Miscel·lània d'estudis jurídics"
homenatge a Antoni M. Borrell i Soler.
Agraïment per la poposta d'Arcadi Garcia com a autor per a substituir-lo en
l'obra "Miscel·lània d'estudis jurídics", però insisteixen en què col·labore
amb un article sobre "El tribunal de les aigües" o "El tribunal dels pastors de
Xàtiva", també el feliciten per la publicació de "Descrèdit de la realitat".
Desestimació per part de Fuster a participar en l'obra "Miscel·lània d'estudis
jurídics" homenatge a Antoni M. Borrell i Soler, proposa a Fermí Cortés per
substituir-lo amb l'article "Revocabilitat i caducitat dels tractats arrossers".
Agraïment per la proposta de participació de Fermí Cortés amb l'article
"Revocabilitat i caducitat dels tractats arrossers" en l'obra "Miscel·lània
d'estudis jurídics" homenatge a Antoni M. Borrell i Soler. Comunicació del
termini de presentació d'articles.

1964

Agutjoan

274

1955

Ainauddelasartejosepmaria

275

1955

Ainauddelasartejosepmaria

276

1955

Ainauddelasartejosepmaria

277

1955

Ainauddelasartejosepmaria

278

1955

Ainauddelasartejosepmaria

279

1955

Ainauddelasartejosepmaria

280

Carta

Agraïment per la proposta de participació de Fermí Cortés" en l'obra
"Miscel·lània d'estudis jurídics" homenatge a Antoni M. Borrell i Soler.

1956

Ainauddelasartejosepmaria

281

Carta

Comunicació de com van els projectes editorials amb la col·lecció Aymà i
consideracions sobre la publicació de l'obra "L'art català".

1960

Ainauddelasartejosepmaria

282

1966

Ainauddelasartejosepmaria

283

1968

Ainauddelasartejosepmaria

284

Nota
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Mostra de condolença.
Comunicat de la intenció de fer-li un Homenatge a Fuster a Catalunya i
felicitació per la publicació de les seues "Obres completes".
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Carta
Postal
Carta
Carta

Felicitació pel seu article sobre "L'il·lustrat Antonio de Capmany", publicat a
Telexpres. Comentaris sobre la Il·lustració.
Felicitació nadalenca.
Enviament d'alguns treballs no especificats referents a València per si són de
l'interés de Fuster.
Enviament d'un llibre no especificat per si és de l'interés de Fuster.

1971

Ainauddelasartejosepmaria

285

1971

Ainauddelasartejosepmaria

288

1972

Ainauddelasartejosepmaria

286

1972

Ainauddelasartejosepmaria

287

Carta

Carta de Josep Maria Ainaud de Lasarte demanant-li a Fuster informació
sorbre els familiars de Rodrigo Soriano.

1973

Ainauddelasartejosepmaria

19969

Carta

Postal de Josep Maria Ainaud de Lasarte comunicant-li a Fuster que no podrà
anar a València la nit "dels premis".

1973

Ainauddelasartejosepmaria

19970

1973

Ainauddelasartejosepmaria

291

Enviament d'un article de Sempronio titulat "El primer libro", aparegut a
Retall de premsa Telexpres.

1973

Ainauddelasartejosepmaria

292

Enviament d'un article de Cau Tallat titulat "Evocación de la corte de Faraón
Retall de premsa y de otros acontecimientos teatrales", aparegut al "Diario de Barcelona".

1973

Ainauddelasartejosepmaria

293

1974

Ainauddelasartejosepmaria

294

1974

Ainauddelasartejosepmaria

19971

1975

Ainauddelasartejosepmaria

295

1975

Ainauddelasartejosepmaria

296

Nota

Carta
AINAUD DE LASARTE, Josep
Maria
Postal

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Salutació a Fuster.

Agraïment per l'enviament de l'obra "Adages", també li proposa una reunió
per a parlar d'una publicació amb motiu del 500 aniversari de l'obra "Trobes
e llaors a la Verge Maria".
Postal de Josep Maria Ainaud de Lasarte agraint-li a Fuster l' enviament d'
uns treballs de Carles Ros. Comentaris al "Vé Centenari del Llibre Català".
A l' anvers de la postal imatge "Martinus: BEATUS de Santa María de
Carracedo, 1086. Fol. 151 rº".
Enviament de l'obra sobre "Elio" trobada durant unes vacances a Mallorca.
Enviament d'uns retalls de premsa sense especificar per a l'obra "Estudi
social de la literatura catalana".
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Postal

1975

Ainauddelasartejosepmaria

299

1975

Ainauddelasartejosepmaria

19972

Enviament d'un article titulat "El valenciano es una variante del catalán",
Retall de premsa aparegut a "Mundo Diario".

1975

Ainauddelasartejosepmaria

297

Enviament d'un article de Joan Solà titulat "Absurd raonable", aparegut al
Retall de premsa "Diario de Barcelona".

1975

Ainauddelasartejosepmaria

298

Enviament d'una carta de Mateu Orfila guardada al Museu Víctor Balaguer
de Vilanova i la Geltrú, en què parla de la Universitat de València.

1976

Ainauddelasartejosepmaria

301

1976

Ainauddelasartejosepmaria

302

1977

Ainauddelasartejosepmaria

319

1978

Ainauddelasartejosepmaria

316

1978

Ainauddelasartejosepmaria

317

Postal

Carta
Postal
Carta

Postal de Josep Maria Ainaud de Lasarte a Fuster amb comentaris
professionals.
A l' anvers de la postal imatge de "El crit" de Grau-Garriga. Col·lecció J.B.
Cendrós.

Enhorabona per l'èxit musical de Raimon gràcies en part a Fuster.
Sol·licitud d'opinió sobre la unitat dels Països Catalans amb motiu d'un
"Estudi sobre la història i l'expansió de les quatre barres".

Carta

Comunicació de la creació del Premi Pere Figuera i del termini de
presentació de treballs per a l'obra col·lectiva d'homenatge "El nostre Pere
Figuera". També li parla del premiat als "Jocs Florals de la Llengua Catalana,
Múnic, 1977" amb el treball "Anys de resistència", que es publicarà a l'obra
"Els estudiants de Barcelona sota el franquisme", editada per l'editorial
Curial.
Enviament per part de Fuster del seu text per a l'obra col·lectiva "El nostre
Pere Figuera", d'homenatge a Pere Figuera.

Nota

Comunicació que ha rebut el text de Fuster per a l'obra col·lectiva
d'homenatge, "El nostre Pere Figuera".

1978

Ainauddelasartejosepmaria

315

Nota

Mostra de suport a Fuster.
Anotació manuscrita: "Contestat".

1978

Ainauddelasartejosepmaria

320

Carta

Enviament d'un article de l'interés de Fuster sobre "Els Països Catalans" i
felicitació pel seu article sobre "intel·lectuals i polítics".

1979

Ainauddelasartejosepmaria

318

Carta

AINAUD DE LASARTE, Josep
Maria

Comunicació d'una publicació de Terenci Moix sobre "La cort faraònica".

Correspondència de Joan Fuster
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AINAUD DE LASARTE, Josep
Maria

Nota

Recordatori pel seu patriotisme.

1979

Ainauddelasartejosepmaria

303

Nota

Enviament d'un text o article a Fuster, no especificat.

1979

Ainauddelasartejosepmaria

312

Enviament d'un article titulat "Lengua catalana: Don José Alemany,
Retall de premsa Académico de la Real Academia de la Historia...".

1979

Ainauddelasartejosepmaria

313

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a Fuster en la Plaça
de Bous de València.

1981

Ainauddelasartejosepmaria

306

Carta

Felicitació pel seu discurs al paranimf de la Universitat de València.

1981

Ainauddelasartejosepmaria

307

Nota

Felicitació per la consecució d'un Premi, no especificat.

1981

Ainauddelasartejosepmaria

304

Nota

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Ainauddelasartejosepmaria

305

Carta

Suport amb motiu del segon atemptat.

1982

Ainauddelasartejosepmaria

308

Carta

Felicitació per la consecució de la Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya.

1983

Ainauddelasartejosepmaria

309

Carta

Felicitació a Fuster per la seua publicació titulada "12 senyes de Catalunya",
també fa uns aclariments al respecte.

1983

Ainauddelasartejosepmaria

314

Carta

Comunicació de la publicació d'un llibre col·lectiu d'homenatge a Pere
Figuera, "El nostre Pere Figuera", conviden a Fuster a l'acte de presentació.

1985

Ainauddelasartejosepmaria

310

Postal

Recordatori

1991

Ainauddelasartejosepmaria

311

Publicitat que anuncia l'espectacle "La flauta de Faraón" a la Sala "El
Retall de premsa Molino".

Ainauddelasartejosepmaria

289

Enviament d'un retall de premsa "Las fiestas de toros en Barcelona",
Retall de premsa d'Antonio Santainés, aparegut al "Diario de Barcelona".

Ainauddelasartejosepmaria

290

Ainauddelasartejosepmaria

300

Ajudaevangelica

321

Retall de premsa
AJUDA EVANGÈLICA

Sobre

Correspondència de Joan Fuster

Enviament d'un article de J. M. Lladó, titulat "La corte del Faraón, vigente".
Sobre amb una anotació impresa d'un passatge bíblic (Joan 10:12).

1967
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Carta

Enviament d'uns fullets del POUM, crítica positiva al seu llibre "Nosaltres els
valencians" i d'altres consideracions referents al nacionalisme i la religió.

1987

Ajudaevangelica

322

1987

Ajudaevangelica

324

1987

Ajudaevangelica

327

1987

Ajudaevangelica

332

1987

Ajudaevangelica

333

1987

Ajudaevangelica

334

1987

Ajudaevangelica

335

1987

Ajudaevangelica

336

1987

Ajudaevangelica

323

1987

Ajudaevangelica

325

1987

Ajudaevangelica

326

1987

Ajudaevangelica

328

1987

Ajudaevangelica

329

Retall de premsa Enviament d'un aforisme d'Albert Einstein sobre la religió, retall d'un fullet.

1987

Ajudaevangelica

330

Retall de premsa Enviament d'un text imprés de caire catòlic, retall d'un fullet.

1987

Ajudaevangelica

331

Enviament d'un manifest polític format pels retalls de diferents aforismes de
Retall de premsa caire catòlic.

1987

Ajudaevangelica

337

Fullet
Fullet
Fullet
Fullet
Fullet
Fullet
Fullet
Manifest

Enviament d'un fullet titulat "New wold (Folleto subversivo)".
Enviament d'un fullet imprés de caire catòlic titulat "Déu és un foc
consumidor".
Enviament d'un fullet imprés titulat "Sexo: ¿Será malo?".
Enviament d'un fullet imprés de caire catòlic titulat "Salvarà els fills del poble
i esclafarà l'opressor. (Salm 72:4)".
Enviament d'un fullet imprés de caire catòlic titulat "Un llarg silenci".
Enviament d'un fullet imprés de caire catòlic titulat "Cambiar el modo de
pensar".
Enviament d'un fullet imprés de caire catòlic titulat "Temps perdut".
Enviament d'un manifest polític titulat "La sobirania nacional sobre el dret a
l'autodeterminació dels pobles".

Retall de premsa Enviament d'un poema imprés de caire catòlic, retall d'un fullet.
Retall de premsa
AJUDA EVANGÈLICA

Enviament d'un text imprés de caire catòlic titulat "Pensamietos de un sabio
del Oriete", retall d'un fullet.

Enviament d'un comentari al llibre "Semillas de un conflicto", retall d'un
fullet.
Enviament d'un text imprés titulat "Albert Einstein", on es parla dels seus
Retall de premsa
pensaments, retall d'un fullet.
Retall de premsa
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AJUNTAMENT D’ALFAFAR
Certificat
AL VENT, revista
ALABAU SIURANA, Ramon

Carta
Carta
Carta
Carta

ALACANT. Ajuntament
Carta

Enviament per part de l' "Ajuntament d'Alfafar"a Fuster d'una còpia del
certificat de l' acord plenari pel que es declaren persones non grates de la
localitat a Eliseu Climent, Raimon, Joan Oleza, Andreu Alfaro i Joan Fuster.
Adjunta còpia de l' acord.
Sol·licitud de col·laboració amb un article per a la revista "Al Vent" amb
motiu de la XXXI Festa Literària de la Nit de Santa Llúcia.
Carta de Ramón Alabau Siurana enviant-li a Fuster uns rebuts.
Comunicat de la visita de Fuster a la seua casa de València i records per a la
seua mare.
Sol·licitud d'una visita a la seua casa de València.
Comunicació del nomenament com a membre de jurat del Premi de Teatre
Carlos Arniches, enviament dels treballs participants i altres comentaris
relatius a la seua estada a Alacant.

1983

Ajuntamentdalfafar

19973

1981

Alventrevista

338

1960

Alabausiuranaramon

19978

1962

Alabausiuranaramon

340

1968

Alabausiuranaramon

341

1979

Alacantajuntament

344

Fullet

Enviament de les bases del "XIV Premio de Novela Gabriel Miró y IV Premio
para Narrativa Breve Ciutat d'Alacant".

1979

Alacantajuntament

347

Carta

Comunicació del nomenament com a membre del jurat dels Premis Gabriel
Miró i Ciutat d'Alacant, i enviament de les bases.

1980

Alacantajuntament

345

1980

Alacantajuntament

346

1981

Alacantajuntament

348

Carta
ALACANT, Ajuntament
Carta

Acceptació per part de Fuster per a formar part del jurat dels Premis Gabriel
Miró i Ciutat d'Alacant.
Comunicat oficial del nomenament com a membre del jurat dels Premis "XIV
Premio de Novela Gabriel Miró y IV Premio para Narrativa Breve Ciutat
d'Alacant".

Saluda

Enviament dels treballs presentats al "XIV Premio de Novela Gabriel Miró"
perquè els llija com a membre del jurat.

1981

Alacantajuntament

349

Carta

Invitació per a participar en una taula rodona d'homenatge a Manuel Sanchis
Guarner.

1982

Alacantajuntament

350

Carta

Desestimació per part de Fuster de participar en una taula rodona
d'homenatge a Manuel Sanchis Guarner.

1982

Alacantajuntament

352

Correspondència de Joan Fuster
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Saluda

Alacantajuntament

351

Felicitació nadalenca.

Alacantajuntament

342

Telegrama

Sol·licitud perquè presidisca el Premi de Teatre Arniches.
Anotació manuscrita: "Contestat".

Alacantajuntament

343

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Joan Fuster, que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Al-andalusbarhamburgueseria

339

1953

Alapontalexandre

353

1953

Alapontalexandre

354

1953

Alapontalexandre

355

1954

Alapontalexandre

356

1956

Alapontalexandre

357

1956

Alapontalexandre

359

1956

Alapontalexandre

358

1981

Alaquasajuntament

360

Tarja de
presentació

AL-ANDALUS, Bar
Hamburgueseria
ALAPONT, Alexandre

Carta

Carta

Carta
Carta
ALAPONOT, Alexandre
Carta

Carta

Invitació
ALAQUÀS, Ajuntament

Sol·licitud de la devolució dels treballs presentats al "XIV Premio de Novela
Gabriel Miró" per tornar-los als participants.

Saluda

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació de diferents aspectes relatius a la unitat lingüística i territorial
de Catalunya, al pensament polític valencianista, i de la subscripció a la
revista "Raixa" dels seminaristes catalans i valencians.
Comunicació de diferents aspectes relatius a la unitat territorial de Catalunya
i al pensament polític catalanista. També li diu que ha rebut la revista "Pont
Blau". Altres consideracions a la publicació d'uns articles de Fuster sobre Pla i
Espriu a "Claustro" i "Levante".
Agraïment per uns llibres recomanats per Fuster, comentaris a les revistes
"Ressò" i "Pont Blau", a l'obra de Fuster "Judicis finals" i consideracions
sobre els escriptors en llengua catalana.
Comunicació per part de Fuster del dia i hora en què es poden reunir.
Comunicació de la seua decisió d'escriure en català, de la censura
eclesiàstica a què els capellans escriguen en aquesta llengua i defensa de la
utilització del català en l'àmbit religiós.
Salutació després d'un llarg període sense escriure-li i comunicació de la
necessitat d'un poeta religiós en valencià. També li fa referència a la seua
publicació "Antologia de la poesia valenciana".
Enviament d'una invitació a la seua primera missa després d'ordenar-se
sacerdot.
Invitació a l'acte de lliurament dels Premis Literaris Vila d'Alaquàs.

1982
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Telegrama
ALAVEDRA, Joan
Carta
Sobre
ALAVEDRA, Macià

Telegrama

ALBA, Emili
Carta
ALBA, Victor

Disculpa per no poder assistir a l'acte de lliurament dels Premis Vila
d'Alaquàs.
Agraïment a Fuster pel seu article a "Destino" on fa una crítica positiva a les
seves obres "Pau Casals" i "Poema del pessebre". Consideracions sobre l'èxit
de l'obra de Pau Casals a Ginebra.
Sobre postal buit.
Adhesió a l'Homenatge a Joan Fuster, que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Felicitació per la seua obra "Nosaltres els valencians" i pel seu article a "La
Vanguardia" sobre política, també lloa la seua valencianitat i la del cantant
Raimon.
Adjunta fotocòpia del seu carnet d'afiliat a CC.OO.

1981

Alaquasajuntament

361

1967

Alavedrajoan

363

1967

Alavedrajoan

362

1981

Alavedramacia

364

1978

Albaemili

365

Carta

Sol·licitud d'un llistat de possibles subscriptors a una revista i altres
consideracions pel que fa a la coincidència a París.

1962

Albavictor

366

Carta

Felicitació per la seua obra "Nosaltres els valencians" i enviament d'un
exemplar de la revista "Panoramas".

1963

Albavictor

367

1964

Albavictor

368

1964

Albavictor

369

1964

Albavictor

370

1964

Albavictor

371

1983

Albavictor

372

Carta
Carta
ALBA, Victor
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud de col·laboració en la revista "Panoramas".
Enviament de la seua obra "Historia del movimiento obrero en América
latina" i disculpa per les errates aparegudes en aquesta.
Contestació a una carta de Fuster en què li proposava escriure un article per
a la revista "Panoramas" sobre "El nacionalismo español arma ideológica de
la derecha", i consideracions perquè en reformule el tema.
Enviament d'una butlleta de subscripció per a rebre les publicacions del
Centro de Estudios y Documentación Sociales A.C i de la revista
"Panoramas", retallable a la part inferior de la carta.
Enviament d'una fotocòpia del pròleg al llibre "Espionaje en España", de Max
Rieger, arran d'un article de Fuster aparegut a "La Vanguardia" en què exalta
la figura de José Bergamín, prologuista del llibre.
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Carta
ALBAIDA, Ajuntament

Telegrama

ALBAIGÉS, Joan
Carta
ALBAIGÉS, Josep Maria

ALBALAT DE LA RIBERA,
Ajuntament

ALBALAT DELS TARONGERS,
Ajuntament
ALBERO, Marià

Contestació de Fuster arran de la crítica a un article d'ell aparegut a "La
Vanguardia" en què exalta la figura de José Bergamín, també li recrimina els
seus pensaments polítics.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Invitació de Joan Albaigés, director del "Congreso Internacional sobre
"Técnicas Analíticas en Química Ambiental"" a dit congrés que es celebrarà a
Barcelona.

1983

Albavictor

373

1992

Albaidaajuntament

374

1978

Albaigesjoan

20068

Carta

Comentari a un article de Fuster titulat "Mañana será otro día", aparegut a
"La Vanguardia", sobre el tercer món.
Adjunta contestació de Fuster.

1975

Albaigesjosepmaria

375

Carta

Contestació de Fuster arran de la crítica a un article d'ell aparegut a "La
Vanguardia" sobre el tercer món titulat "Mañana será otro día", també dóna
la seua opinió sobre els països petrolers.

1975

Albaigesjosepmaria

376

Carta

Comunicat oficial de l'Ajuntament que mostra la seua adhesió pel
nomenament de Fuster com a catedràtic numerari de la Universitat de
València.

1980

Albalatdelariberaajuntament

377

Carta

Agraïment per part de Fuster a l'Ajuntament per l'adhesió pel seu
nomenament com a catedràtic numerari de la Universitat de València.

1980

Albalatdelariberaajuntament

378

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Albalatdelariberaajuntament

381

Saluda

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Albalatdelariberaajuntament

379

Saluda

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Albalatdelariberaajuntament

380

Carta

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Albalatdelstarongersajuntament

382

1968

Alberomaria

383

1972

Alberolalinaresricardo

19989

Telegrama

ALBEROLA LINARES, Ricardo
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Felicitació nadalenca i disculpa per no poder anar a visitar-lo.
Invitació a Fuster als actes commemoratius del 25º Aniversari de la
"Licenciatura de Derecho Promoción 1947".
L' acte l' organitzen: Ricardo Alberola Linares, Guillermo Zarranz Cortés, José
González García, Francisco Giménez Marrades, J.M. Ibarra Chabret, Fabián
Peiró Castillo, Antonio Sancho-Tello Báguena i José Trullenque Sanjuan.
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ALBEROLA, Fina
ALBEROLA, Miquel
ALBEROLA, Vicent

Felicitació
nadalenc
Carta
Carta

ALBERT CORP, E.
Carta

Carta
ALBERT ESCORIHUELA, Lluís
Carta
ALBERT GRAS, Restaurant
germanes
ALBERT I MITJAVILA, Josep

Enviament d'uns versos perquè Fuster li done la seua opinió.
Invitació a Fuster per a visitar-lo a la seua casa de València.
Mostra d'admiració per l'obra poètica de Fuster, també fa referència a l'obra
"Antologia de la poesia catalana" de Joan Triadú i a l'estrena de l'obra de
teatre "Camí de remats".
Sol·licitud de participació en l'Homenatge al poeta Josep Sebastià Pons,
també li demana l'opinió sobre el seu llibre "L'home, animal degenerat".
Enviament de les galerades dels llibres "L'espill a trossos" i "Vigència d'Ausiàs
March" perquè en faça un pròleg, també el cita per a reunir-se en la
cafeteria "San Patricio" de València.

1963

Alberolafina

384

1988

Alberolamiquel

385

1978

Alberolavicent

386

1951

Albertcorpe

387

1967

Albertcorpe

388

1982

Albertescorihuelalluis

389

Carta

Agraïment per la seua tasca en favor de la recuperació lingüística al País
Valencià i la unitat de la llengua catalana.

1982

Albertgrasrestaurantgermanes

390

Carta

Comentaris sobre els reis de la marca hispànica, Peronella d'Aragó i els
comtes de Barcelona.

1970

Albertimitjavilajosep

392

Albertimitjavilajosep

391

1966

Albertirafael

393

Carta
ALBERTI, Rafael
Carta

ALBERTI, Santiago

Felicitació nadalenca.

Suggereix a Fuster que faça una publicació sobre "La vida i matrimoni de
Ramon Berenguer IV amb Peronella d'Aragó". Consideracions sobre els reis
de la marca hispànica. djunta fotocòpia d'un treball seu titulat "La marca
hispánica y otras cosas".
Sol·licitud de participació en l'homentge a Rafael Alberti proposat per
l'hispanista Jean Cassou a "Association Culturelle Franco-Espagnole".
Adjunta còpia de la carta de Jean Cassou demanant la participació en
l'homenatge.

Postal

Recordatori desde Roma de Rafael Alberti, qui li diu que el visite, i disculpa
de Manolo Bayo per no visitar Fuster després de la seua estada a València.

1973

Albertirafael

394

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un coordinador per a gestionar a València les
subscripcions a la "Col·lecció Lletres", d'Albertí editor.

1955

Albertisantiago

396
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
ALBERTI, Santiago
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comuncació de les dificultats per a l'edició de llibres en català al País
Valencià per falta de públic lector i de l'acceptació de la "Col·lecció Lletres" i
de "Raixa". També li parla de l'enviament de l'obra "Contes d'autors
valencians", projectada per Albertí editor, i dels llibres que porta publicats
Fuster.
Agraïment a Fuster per les seues gestions editorials per a implantar a
València la "Col·lecció lletres", d'Albertí editor. També li diu que ha
desestimat la publicació d'un recull de "Contes d'autors valencians" per la
manca d'autors. Consideracions editorials sobre la dificultat d'introduir
autors catalans al País Valencià i viceversa.
Contestació de Fuster sobre la manca d'autors valencians de qualitat que
puguen ser publicats a Catalunya, i de la manca d'unitat lingüística al País
Valencià. També li comenta que està treballant una "Antologia de la poesia
valenciana".Altres consideracions editorials per a la publicació d'un recull de
"Contes d'autors valencians".
Agraïment i felicitació per l'enviament de la seua obra "Escrit per al silenci".
Consideracions respecte les seues relacions amb els escriptors valencians i
sobre la publicació d'un recull de "Contes d'autors valencians".
Agraïment per l'enviament d'una crítica a l'obra "L'enterrament" i
comunicació de la seua visita a Castelló per a les festes de la Magdalena,
situació que podríen aprofitar per reunir-se.
Enviament d'un pròleg a un llibre, li escriu sobre la lectura de l'obra d'assaig
"Les originalitats", del nacionalisme català i d'altres projectes editorials
sobre una nova col·lecció d'assaig.
Agraïment per l'enviament d'un pròleg sol·licitat per Fuster, alguns
comentaris a aquest, i altres referents a la unitat lingüística i a la proposta
d'encetar una nova col·lecció d'assaig. També li agraeix la seua crítica a
l'obra d'assaig "Les originalitats".
Agraïment als comentaris al pròleg per la publicació del recull de "Contes
d'autors valencians", crítica a les idees lingüístiques de Moll i a les
publicacions "Gramàtica perceptiva", "Raixa" i "Illes d'or".
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Comunicació de com va la publicació d'un recull de "Contes d'autors
valencians", felicitació per la seua obra "Antologia de la poesia valenciana" i
sol·licitud d'alguns assajos per a publicar-los a la "Nova Col·lecció Lletres".
Comunicació de la posada en marxa d'una nova col·lecció d'assaig per Albertí
editor i dels autors que hi participen. Sol·licitud de col·laboració en aquesta
amb un assaig sobre València. També li comenta un incident amb la policia
arran d'una conferència a Barcelona del sr. Moll sobre "Menéndez Pelayo i
Catalunya".
Comunicació per part de Fuster de la seua publicació d'un article sobre sant
Vicent Ferrer per a la "Revista Valenciana de Filologia".
Altres aspectes sobre la manca de compromís amb la llengua per part de
l'Església valenciana. També li parla de la dificultat a causa de la censura de
fer un assaig sobre València i de les diferents publicacions que porta entre
mans Fuster: una "Antologia de prosistes valencians antics" i un "Estudi
sobre sor Isabel de Villena".
Agraïment per l'acceptació de fer un assaig sobre València. Comentari del
seu viatge a Mallorca per parlar amb Moll sobre diferents aspectes
editorials. Comentaris relatius als col·laboradors en la publicació del recull de
"Contes d'autors valencians". També felicita a Fuster per la seua entrada en
els cursos de valencià de "Lo Rat-Penat".
Felicitació pel seu sant.Comentaris sobre els cursos de valencià de "Lo RatPenat" i sobre els col·laboradors en la publicació del recull de "Contes
d'autors valencians".
Li comenta l'interés per escriure un assaig sobre el País Valencià.
Felicitació pel seu treball en l'obra "La poesia catalana" i d'altres
consideracions sobre els cursos de valencià de "Lo Rat-Penat" i sobre els
seus projectes editorials a les Illes Balears.
Comunicació de la impossibilitat de dur endavant la col·lecció d'assaig
proposada anteriorment i de la nova idea d'editar una revista literària similar
a "Pont Blau" i sol·licitud de col·laboració en aquesta. També li fa saber els
autors que participaran en la revista.
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Acceptació per part de Fuster del fet de cancel·lar la col·lecció d'assaig per la
manca d'originals. Comunicació de l'enviament d'una "Crònica literària del
País Valencià" per a la revista "Raixa" d'una publicació en la qual està
treballant titulada "Figures de temps". També li diu que accepta col·laborar
en la nova revista que té projectada i el felicita per la seua obra "La trampa".
Agraïment per les paraules de Fuster a favor de la seua obra "La trampa".
Comentaris sobre com va la publicació del recull de "Contes d'autors
valencians", sobre la dificultat per editar llibres d'autors catalans a causa de
la censura i de com va el projecte d'edició d'una revista. També fa alguns
comentaris sobre la revista "L'ocell de paper".
Enviament per part de Fuster d'un article per a la nova revista "Quart
creixent", d'Albertí editor.
Sol·licitud a Fuster d'un article per a la revista "Quart creixent", d'Albertí
editor. Comentaris sobre les reivindicacions catalanistes i a favor de la
llibertat d'expressió dels col·lectius excursionites de Catalunya. També li
demana que intente que alguns joves valencianistes participen en les
reivindicacions a Catalunya.
Enviament per part de Fuster d'un article per a la revista "Quart creixent" i
d'altres comentaris sobre una polèmica amb Aramon arran d'una visita
d'aquest a Mallorca. També li dóna el seu parer sobre la idea de becar alguns
joves valencianistes per fer viatges d'estudis a Catalunya.
Agraïment per l'enviament d'un article per a la revista "Quart creixent",
comentaris sobre com va l'edició d'aquesta i la publicació del recull de
"Contes d'autors valencians". També li parla de les beques per a joves
valencianistes sobre els viatges d'estudis a Catalunya.
Comentaris sobre el viatge d'estudis a Barcelona d'alguns joves
valencianistes i sobre la rebel·lió del clergat jove de Catalunya a favor de la
llibertat d'expressió i la defensa de la llengua.
Comunicat per part de Fuster de la rebuda del pla d'ensenyament per al
viatge d'estudis a Barcelona d'alguns joves valencianistes, d'altres
comentaris al respecte i enviament d'uns treballs de Fuster per a la
publicació del recull de "Contes d'autors valencians".
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Agraïment per la dedicatòria de Fuster d'uns treballs seus. Comentaris sobre
la bona impressió que ha causat Vicent Andrés Estellés en la seua visita a
Barcelona i d'altres comentaris sobre els escriptors valencians i catalans.
També li parla de les edicions de llibres que porta entre mans i del viatge
d'estudis a Barcelona d'alguns joves valencianistes.
Comentaris de Fuster quant a l'enviament d'uns treballs seus per a la
publicació del recull de "Contes d'autors valencians" i sobre la seua
publicació en l'obra "Antologia de la poesia catalana". També li diu que no
estarà a València en les dates de la seua visita perquè ha d'anar a Barcelona
amb motiu del Premi Yxart i consideracions pel que fa al viatge d'estudis a
Barcelona d'alguns joves valencianistes.
Comentaris sobre la seua visita a València en què no estarà Fuster, sobre el
viatge d'estudis a Barcelona d'alguns joves valencianistes on visitaran Ripoll,
l'Arxiu de la Corona d'Aragó i Montserrat, i sobre l'expansió i reivindicació de
l'estudi de la llengua per part de la joventut catalana.
Comentaris pel que fa a la visita de Barcelona per part de Fuster, i de les
activitats programades en la visita a València d'Albertí, on es reunirà amb els
mebres del grup Torre i els dels cursets de valencià de "Lo Rat-Penat".
També li fa alguns comentaris sobre el viatge d'estudis a Barcelona d'alguns
joves valencianistes.
Comentaris en relació a la seua visita a València per reunir-se amb els
escriptors valencianistes, sobre el viatge d'estudis a Barcelona d'alguns joves
valencianistes i sobre la revista "Inquietuds", editada pel grup de joves de
Vic.
Sol·licitud per part de Fuster de notícies sobre com ha anat el viatge
d'estudis a Barcelona d'alguns joves valencianistes. També li anuncia la visita
a València de Carles Riba.
Felicitació a Fuster per la consecució del Premi Yxart i d'altres consideracions
editorials sobre la publicació del recull de "Contes d'autors valencians".
Consideracions sobre la seua visita a València i sobre els cursos de valencià
de "Lo Rat-Penat".
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Enviament d'una "Lletra oberta als Excel·lentíssims i Reverendíssims Prelats
de les Diòcesis de Catalunya" en defensa de la llibertat d'expressió i de l'ús
del català.
Sol·licitud de participació de Fuster amb un article de divulgació històrica al
segon volum de la revista "Quart creixent" d'Albertí editor. També li
comunica que a Barcelona s'ha portat a terme un acte de protesta per la
defensa de la llengua.
Comentaris pel que fa al tema d'un article de Fuster per a la revista "Quart
creixent", d'Albertí editor.
comentaris respecte a un acte de protesta per defensar la llibertat
d'expressió i de la llengua a Barcelona, i alguns disturbis a la Universitat de
Barcelona.
Comunicació a Fuster que la censura ha aprovat la publicació de la revista
"Quart creixent", d'Albertí editor.
Comunicació de Fuster de les impressions que han tingut els joves
valencianistes becats per al viatge d'estudis a Barcelona. Comentaris sobre
l'enviament d'alguns treballs per al recull de "Contes d'autors valencians",
sobre l'aprovació de l'edició de la revista "Quart creixent", sobre la visita a
València del Sr. Crusellas i sobre els incidents amb els tramvies de Barcelona.
Comunicació de l'estat editorial del recull de "Contes d'autors valencians", i
del nou número de la revista "Quart creixent". També li fa diferents
consideracions sobre els actes de protesta a Barcelona contra el règim
franquista i en defensa de la llengua i la llibertat d'expressió.
Comunica que ha rebut el conte d'Enric Valor per a la publicació del recull de
"Contes d'autors valencians", i les col·laboracions per a la revista "Quart
creixent". També li parla de la poca quantitat que escriuen els autors
valencians sobretot a l'època de falles.
Comunicat per part de Fuster de com van les col·laboracions per al recull de
"Contes d'autors valencians", i sobre els col·laboradors de la revista "Quart
creixent", on li anuncia la seua col·laboració. També li explica els treballs
editorials en què està immers Fuster: "Figures de temps" i una versió
castellana de "Descrèdit de la realitat".

1956

Albertisantiago

405

1957

Albertisantiago

429

1957

Albertisantiago

430

1957

Albertisantiago

431

1957

Albertisantiago

432

1957

Albertisantiago

433

1957

Albertisantiago

434

1957

Albertisantiago

435

[ 46 ]

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
ALBERTI, Santiago
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Disculpa per part de Fuster per no enviar-li un article per a la revista "Quart
creixent". També li fa diferents comentaris sobre la maquetació d'aquesta i
sobre una excursió a Xàtiva.
Comunicat de l'estat de salut de Gaietà Huguet i consideracions editorials
sobre el recull de "Contes d'autors valencians" i la revista "Quart creixent".
Adjunta el sumari del nº 3 de la revista.
Disculpa a Fuster per no haver estat en la reunió al café Lara. Comentaris
sobre les desavinences entre els intel·lectuals catalans i valencians.
Consideracions sobre "Lo Rat-Penat", sobre els viatges d'estudis a Barcelona
d'alguns joves valencianistes i sobre el pròxim número de la revista "Quart
creixent", on Fuster participa en un article.
Comunicació de com va la publicació del recull de "Contes d'autors
valencians". Sol·licita a Fuster que en faça el pròleg. Comentaris sobre
l'aspecte d'un pamflet "A la memòria de Carles Salvador", i sobre una
enquesta de la situació de la llengua a València i Mallorca. També se li
comunica l'enviament del darrer número de la revista "Quart creixent".
Agraïment a Fuster per acceptar fer el pròleg del recull de "Contes d'autors
valencians", diferents comentaris editorials respecte l'obra. També li
comunica l'enviament de la revista "Quart creixent" i li agraeix els
comentaris a aquesta.
Enviament per part de Fuster d'uns contes de Josep Iborra, de Josep
Palàcios, i del seu pròleg per al recull de "Contes d'autors valencians".
Comentaris sobre la publicació.
Comunicació del seu viatge a França, que està al corrent de la mort del M.
Thous i de la riuada de València. També li fa diferents consieracions
editorials pel que fa a la publicació del recull de "Contes d'autors
valencians", de la revista "Quart creixent" i de l'obra de Fuster "Antologia de
la poesia valenciana".
Comunicació per part de Fuster de la seua participació en una conferència
junt a F. de B. Moll sobre la unitat lingüística en la literatura, organitzada pel
grup Almogàvers, li demana que s'assabente de la retribució econòmica que
es rep.
Anotacions manuscrites de Fuster.
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Comunica a Fuster que no coneix ningú del grup "Almogàvers", on farà una
conferència junt a F. de B. Moll sobre la unitat lingüística en la literatura, i
altres comentaris sobre la publicació del recull de "Contes d'autors
valencians".
Comunica a Fuster ,-de cara a la conferència que farà a Barcelona per al grup
"Almogàvers" junt a F. de B. Moll i Cirici Pellicer-, que aquests no són massa
de fiar.
Comunicació per part de Fuster de l'acceptació de donar la conferència per
al grup "Almogàvers". Agraïment per l'acceptació del seu pròleg per al recull
de "Contes d'autors valencians" i per la publicació d'un conte de Josep
Palacios. També li diu que les retribucions econòmiques per als autors dels
contes li semblen reduïdes. Comentari sobre l'enviament d'un article per a la
revista "Quart creixent" i de les darreres publicacions: la versió castellana de
"Descrèdit de la realitat", i uns articles sobre "Sant Vicent Ferrer" i "Sor
Isabel de Villena".
Comunica que la publicació del recull de "Contes d'autors valencians" ja està
en mans de la censura i que apujarà els honoraris dels col·laboradors.
Informa de la publicació del nou número de la revista "Quart creixent".
També li diu que ja se n'ha assabentat que no es farà la conferència
organitzada pel grup "Almogàvers" i que ha rebut l'article publicat per "Lo
Rat-Penat" de la conferència de Fuster sobre "Sor Isabel de Villena".
Comunicació de la data de l'homenatge a Blai Bonet organitzada per "Aymà"
i d'una conferència a Lleida on participarà Fuster.
Comentaris sobre l'homenatge a Blai Bonet i sobre l'èxit de vendes a
Catalunya del llibre en català respecte al llibre en castellà, ficant com a
exemple les obres "Lletres" i "Pilot de Guerra".
Comentaris sobre l'homenatge a Blai Bonet i sobre el pla de viatge per donar
unes conferències a Lleida i anima a Fuster a fi que participe parlant sobre
"La situació del País Valencià".
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Comentaris sobre els assistents a un sopar de germanor a València, sobre els
col·laboradors de la nova col·lecció d'assaig d'Albertí editor i sobre els
projectes editorials de les obres "Els Almiralls" i "Els Cronistes". Sol·licitud de
col·laboració a Fuster en la revista alemanya "De Tsjerne", que dedicarà un
número especial a Catalunya, amb un article sobre art. Li envia el llistat de
col·laboradors i dels articles.
Agraïment a Fuster per una crítica a un llibre d'Albertí editor. Comentaris
sobre un article de premsa de Jaume Vidal sobre els fills dels notaris. També
li demana referències sobre un jove valencià que vol distribuir a França
llibres de l'editorial.
Crítica positiva a l'obra de Fuster "Indagacions possibles". Comentaris sobre
els col·laboradors en la revista alemanya "De Tsjerne" i sobre les
publicacions de J. M. Castellet i L. Gomis en català. També li agraeix una
crítica a l'obra publicada per Albertí editor sobre Saint-Exupéry, li comenta
les dificultats a causa de la censura per a publicar la revista "Quart creixent" i
li demana les notes biogràfiques d'alguns autors del recull de "Contes
d'autors valencians" per a la publicació.
Enviament a Fuster de les proves d'impremta de l'obra "Recull de contes
d'autors valencians" a fi que les corregisca, i d'altres comentaris al respecte.
Comentaris sobre les correccions a l'obra "Recull de contes d'autors
valencians" per a la publicació, altres comentaris sobre la repressió
franquista contra la llibertat d'expressió i la llengua a Catalunya, i suport
d'alguns membres de l'Església catalana. També li comenta la desaparició de
la revista "Quart creixent" a causa de la situació de repressió contra les
editorials catalanes.
Enviament d'uns exemplars de l'obra "Recull de contes d'autors valencians" i
comentaris sobre la distribució editorial. També li sol·licita un assaig sobre el
País Valencià per a publicar-lo i li parla de l'edició de la revista "Quart
creixent" i de la creació de "Difusora General".
Comentaris sobre les seues vacances a El Bruc (Barcelona) i sobre la
distribució editorial de l'obra "Recull de contes d'autors valencians". Li
comenta les dificultats editorials a Catalunya a causa de la repressió
franquista i el paper de l'Església catalana a favor de la llengua.
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Comunica que la publicació del recull de "Contes d'autors valencians" ha
passat la censura, sol·licita a Fuster que faça les ressenyes biogràfiques dels
autors participants i que col·labore en un article a la revista "Quart creixent".
Comunica com van les col·laboracions per a la revista "Quart creixent" i
sol·licita a Fuster que faça algun article a les obres editades per Albertí editor
"L'home de la guitarra" i "La tramba". Consideracions referents a un estudi
sobre la venda de llibres en català i sobre la pujada de preu de les
subscripcions a la "Nova Col·lecció Lletres".
Comunicació per part de Fuster de la col·laboració de Josep M. Castellet i
Llorenç Gomis en la col·lecció d'assaig d'Albertí editor. També li comunica la
possibilitat de retirar l'edició d'una obra seua a "Raixa" per la censura
d'alguns capítols per part d'Anna Moll.
Comentaris sobre la situació de la literatura castellana a Catalunya i sobre els
escriptors en llengua castellana vinculats amb els cercles falangistes.
Comentaris sobre "Raixa" i altres projectes editorials.
Comentaris sobre un homenatge a Blai Bonet per part d'"Aymà" i sobre la
lectura d'un article de Fuster publicat a "Destino" sobre l'oratòria de Sant
Vicent Ferrer.
Comunicació de l'enviament d'un gir postal a Fuster amb els honoraris per la
participació en l'obra "Recull de contes d'autors valencians".
Comentaris sobre l'edició d'un diccionari en català per part de l'editorial
"Difusora General" i altres consideracions sobre Fabra i la RAE.
Comentaris a certes discrepàncies entre els membres de l'Institut d'Estudis
Catalans i el Grup Moll, i de la situació de la llengua catalana.
Comentaris sobre la distribució editorial del "Recull de contes d'autors
valencians", li comenta la bona acollida a València i el seu interés d'editar
alguna novel·la d'autors valencians. Altres consideracions editorials.
Comentari d'algunes consideracions familiars. Comunicació de l'estat
editorial d'un diccionari català editat per "Difusora General", i de l'estat
editorial del llibre català respecte del castellà. També li dóna la seua opinió
pel que fa a l'obra de Burguera "L'homme de l'aigua" i li comenta alguns
incidents amb el règim franquista per part d'alguns sectors de l'Església
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Sol·licitud a Fuster d'un llibre sobre el País Valencià per a la nova col·lecció
d'assaig d'Albertí editor. Enviament d'un llibre de Josep Pla i dels seus
honoraris com a autor. També li comunica que Crusellas no sol pagar als
autors que participen en articles per a les revistes "L'Ocell" i "Nova Europa".
Enviament de l'esborrany d'una carta oberta per la defensa de
l'ensenyament de la llengua catalana i comentaris als signants i no signants
d'aquesta.
Adjunta l'esborrany de la "Carta adreçada a tots els professors i a totes les
persones interessades en la difusió de la cultura".
Comunicat de la visita a Sueca del jove Jordi Pujol i altres consideracions
respecte la visita de Fuster a la seua casa de Barcelona.
Comunicació de les dificultats editorials en l'aparició de nous valors literaris
en català, de la formació d'una nova Antologia Narrativa Universitària.
També li parla de com va la venda de llibres en català i de diferents projectes
editorials.
Invitació al bateig de Cristina, la filla de Santiago Albertí i Gubern.
Sol·licitud a Fuster d'unes veus per a la segona edició del seu diccionari en
català. Comentaris sobre com van les vendes del diccionari. Enviament d'un
fullet sobre uns cursos de català, en els quals compta amb la participació de
Fuster.
Enviament d'un fullet de propaganda editorial de la segona edició del
diccionari d'Albertí editor, on es cita la crítica que fa Fuster a la publicació a
la revista "Destino".
Adjunta fullet.
Sol·licitud a Fuster d'una carta d'adhesió a l'homenatge a Joaquim Casas per
llegir-la en públic. També li comenta la inauguració d'una nova seu de
l'editorial "Difusora General".
Adjunta invitació al "Sopar d'Homenatge a Joaquim Casas i Busquets".
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per les seues darreres publicacions. Comentari de com
van les vendes editorials de les seues obres "Nosatres, els valencians",
"Qüestió de noms", "Poetes, moriscos i capellans" i una recopilació d'articles
de "Serra d'Or" a l'editorial Difusora General. També li comunica la seua
nova adreça i li parla d'un nou projecte editorial amb l'edició de l'obra
poètica completa de Salvador Espriu, de la qual vol que Fuster en faça un
estudi crític.
Agraïment a Fuster per l'acceptació de fer un estudi crític a l'obra poètica de
Salvador Espriu. Enviament d'unes còpies dels poemes a fi que comence a
treballar en aquest. També li comenta altres projectes editorials i com van
les vendes del seu llibre "Poetes, moriscos i capellans".
Enviament a Fuster d'unes còpies dels poemes de Salvador Espriu perquè
faça l'estudi crític a la seua obra poètica i altres comentaris editorials. També
li comenta com van les vendes del seu llibre "Poetes, moriscos i capellans".
Agraïment a Fuster per l'enviament del seu estudi crític a l'obra poètica de
Salvador Espriu i altres comentaris editorials sobre la publicació, en què
aconsella a Fuster que tinga en compte l'evolució ideològica d'Espriu arran
de l'aparició de la seua obra "La pell de brau".
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1962
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1962
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1963

Albertisantiago

482

1963

Albertisantiago
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Carta

Comunicació de la seua visita a València on li pagarà els honoraris editorials
per la col·laboració en l'editorial "Difusora General".
Enviament d'un xec a Fuster amb els honoraris editorials, en el qual li
demana disculpes pel retard en l'enviament.

Carta

Comunicació de l'organització d'un curset de català a Barcelona, li demanen
la col·laboració en aquest.

1964

Albertisantiago

484

Carta

Comunicació de les dates previstes per fer un viatge col·lectiu d'intel·lectuals
i d'escriptors en llengua catalana.

1964

Albertisantiago
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Carta

Sol·licita a Fuster certa informació sobre personatges valencians per a l'obra
"Diccionari biogràfic", de Santiago Albertí.

1967

Albertisantiago
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Carta

Felicitació a Fuster pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

1975

Albertisantiago

488

Carta
ALBERTI, Santiago

Agraïment a Fuster per la seua carta d'adhesió a l'homenatge a Joaquim
Casas i altres consideracions sobre els assistents a l'homenatge.
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Nota
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
ALBET, Montserrat
Carta

ALBI, José

Postal

Postal
Felicitació
ALBI, José
Postal

Postal

Postal

Correspondència de Joan Fuster

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Albertisantiago

395

Enviament de l'esborrany d'un programa per a uns cursos sobre història,
cultura i llengua catalana.

Albertisantiago

486

Sol·licita a Fuster que el telefone a "Las Provincias" i envia una publicació del
mateix diari.

Albertisantiago

456

Albertisantiago

408
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19991

Albijose1

19992

Albijose1

19993

Comunicació de la participació de Casp i d'Adlert en la publicació d'un recull
de "Contes d'autors valencians" i de la participació de Moll i de Vicens Vives
en la nova col·lecció d'asaig d'Albertí editor.
Agraïment a Fuster pel seu article sobre el carlisme, en què contesta un
article de Cavo Serer, i altres consideracions pel que fa a la manca d'articles
seus a la secció de música de la Generalitat de Catalunya. També li comunica
l'estrena de l'òpera "Una cosa rara, o sia bellessa e onesta", i li sol·licita
informació per fer un article sobre Bartomeu Carreres.
Postal de José Albi a Fuster amb comentaris personals.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Joan Miró, "La Patata".
Postal de José Albi a Fuster amb comentaris personals.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Wassily Kandinsky, "Le rond
rouge".
Felicitació de José Albi a Fuster.
Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Pablo Picasso, "Escena interior a
la luz de la vela".
Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra d' Alberto Magnelli , "Fantômes
actifs".
Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Wassily Kandinsky, "Angular".
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Postal

Postal

Postal

Postal

Postal

Carta

Carta

ALBI, José
Carta

Carta

Carta
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Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra d' André Lhote, "Desnudo ante el
espejo".

Albijose1
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194

Albijose2
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1941
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1941
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1942
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578

1942

Albijose2
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Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Pablo Picasso, "Cabeza de
mujer".
Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Pablo Picasso, "Chandelier, pot et
casserole émaillée".
Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Joan Miró, "Personajes y perro
ante el sol".
Postal anònima a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de l' obra de Alberto Magnelli, "Ronde
Ocánique".
Comunicació del seu viatge a València on podran reunir-se i li donarà alguns
exemplars de la revista "Verbo". També li sol·licita els treballs per publicarlos en la revista en qüestió.
Comunicació de la seua nostàlgia de Sueca al traslladar la seua residència a
Bilbao.
nviament d'uns poemes a Perú amb motiu del Premi Internacional per
l'aniversari del seu descobriment. També li envia un poema, "Plegaria a la
Virgen de Sales".
Envia la seua obra "Como él la soñó" a fi que Fuster li done el seu parer.
Consideracions sobre l'obra "Perfiles líricos" i sobre l'edició de "Velta en
verso".
Enviament d'una comèdia teatral perquè Fuster li done el seu parer.
Consideracions sobre la societat suecana. També li diu que li ha dedicat una
poesia a Fuster al seu llibre "Perfiles líricos".
Comunica que ha rebut una carta de Torregrosa, amic comú, al qual critica
per les formes verbals emprades en aquesa. També li diu que es publicarà la
seua obra "Perfiles líricos" i que ha escrit diverses obres teatrals.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
ALBI José
Carta
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Comentaris sobre la seua estada al servei militar al "Campamento Milicias
Universitarias" a la localitat de Seva (Barcelona).
Comentaris sobre les seues obres teatrals, sobre la seua estada al servei
militar al campament de Seva (Barcelona) i altres consideracions sobre la
bona crítica obtinguda per la seua obra "Perfiles líricos".
Comentaris sobre la seua estada al servei militar en la milícia de "Juventudes
Universitarias" i sobre la cavalcada organitzada per l'Ajuntament de Sueca.
També li comenta com van els seus estudis universitaris de dret.
Comentaris sobre l'estrena a Sueca de l'obra de teatre "Macbeth" i
consideracions sobre algunes representacions teatrals universitàries. Li
comenta l'enviament d'alguns poemes seus i consideracions sobre la poesia
espanyola.
Comentaris sobre el cosí de Fuster, empresonat per desertor, i sobre les
Festes de la Liberació a Bilbao.
Enviament de la seua obra poètica "Jardín"perquè li done el seu parer.
Comentaris sobre la visita al cosí de Fuster, empresonat per desertor, i sobre
la seua sortida cap a València on la familia d'Albi l'ha ajudat econòmicament.
Comentaris sobre el cosí de Fuster, empresonat per desertor, sobre les seues
vacances d'estiu, i sobre les festes de Sueca a les quals no ha pogut assistir.
Comentaris sobre la seua vida a Bilbao. Enviament d'una descripció literària
sobre la processó de la Verge de Sales per a un llibre d'àmbit local. comunica
que s'examina de filosofia a Saragossa i la seua visita a Sueca abans d'anar a
Xàbia
on
passarà
les
vacances
d'estiu.
són dues cartes en el mateix full.
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Carta

Carta

ALBI, José

Carta
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Felicitació a Fuster pel seu nomenament de Secretari de la Secció de
Joventut de "Lo Rat Penat". Comentaris sobre els bons resultats obtinguts en
els seus exàmens universitaris. Proposta de crear una revista sobre poesia,
pareguda a una iniciada a Bilbao amb el títol d'"Aguila", i consideracions
sobre la visita de Franco a Bilbao i els propers esdeveniments esportius que
es faran a la ciutat.
Enviament de la proposta del llibre col·lectiu d'Albi, Fuster i Javier Eguren,
titulat "Poesia, poesia, poesia: nuevas orintaciones frente a la decadencia de
nuestra lírica", que contindrà els articles "Lo barroco en nuestra actual
poesía"
i
"Publicanos
y
fariseos
de
nuestra
poesía".
La carta s'encapçala amb un dibuix de la portada del llibre.
Comentaris sobre la decadència de la poesia espanyola a un article de
Marinetti titulat "Abbemo ritrovato la poesía!", i crítica als poemes de
Navarro.
Comentaris sobre com han anat els seus exàmens universitaris i les seues
vacances d'estiu. Enviament a Fuster d'alguns llibres perquè faça un estudi
sobre la poesia espanyola. També li parla dels seus nous treballs sobre
poesia titulats "Poesia en rumbos", "Popularismo e intelectualismo", "Yo soy,
tú eres y él es romántico" i "Ciclos".
Comunicació de la visita a la seua casa d'Alacant de l'amic comú Luis Granell,
i aspectes sobre la seua amistat. Invitació a passar uns dies a sa casa de
Xàbia i consideracions sobre una novel·la seua on parla d'alguns personatges
suecans i sobre la lectura de l'obra "Una raya en el mar".
Comunicació de com han anat les seues vacances de Pasqua i li demana
notícies de Sueca. Comentaris sobre la seua novel·la rosa on parla d'alguns
personatges suecans, i de les lectures d'obres de Maurois, Chesterton i l'obra
de Proust "A la sombra de las muchachas en flor". Enviament d'un poemari
titulat "Mediterráneo", un capítol de la novel·la esmentada i un guió
cinematogràfic.
Comentaris sobre la seua novel·la rosa on parla d'alguns personatges
suecans.
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Carta

Comentaris sobre com els han anat els exàmens universitaris. Invitació
perquè el visite a la seua casa d'estiu de Xàbia. Sol·licitud de notícies de
Sueca i comentaris sobre la lectura dels llibres: "Alteza real" i "La montaña
mágica", de Thomas Mann, i "La prodigiosa isla de las damas". També li
comenta alguns aspectes relatius a la publicació de les seues últimes obres:
"Mediterráneo", un guió de cinema titulat "Caminantes" i una obra de teatre
titulada "La esfinge".
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Albijose2
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Carta

Comunicació de la seua visita a Sueca i sol·licitud de la data en què visitarà la
seua casa d'estiu a Xàbia.

1945

Albijose2
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Carta

Comentaris sobre la consideració que té Fuster de l'arquitectura com un art i
altres consideracions sobre el projecte comú d'editar una revista poètica.
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Comunica la possible aparició del primer número d'una revista poètica i
comentaris sobre el contingut. Li proposa el títol de "Mar" i subtítol de
"Revista literaria".
Comentaris sobre l'aparició de la revista poètica projectada i sobre les
dificultats d'obtindre un permís editorial a causa de la censura, també li parla
del possible títol i preu de sortida.
Comentaris d'alguns poemes de Fuster enviats per publicar-los a la nova
revista poètica que tenen en projecte. Comentaris a la poesia de Burguera,
Navarro, Luis Granell i la cosina d'aquest. També li parla de la bona acollida
que tindrà a Alacant al desaparéixer la revista poètica "Tabarca".
Comentaris sobre les correccions i la tipografia editorial de la nova revista
poètica "Cuadernos literarios" i consideracions sobre el contingut del nº 2 de
la revista.
En anotació manuscrita li diu la seua nova adquisició bibliogràfica: "Poesía
inédita del S. XVII".
Sol·licita un article sobre "Tres poetas valencianos" per publicar-lo al número
2 de la revista "Cuadernos literarios".
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ALBERTI, Santiago

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

ALBI, José
Carta
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Comentaris de com li han anat els exàmens universitaris a Saragossa.
Comunicat del contingut i correccions del número 2 de la revista poètica
"Cuadernos literarios". Comentaris sobre diferents reunions amb poetes i
escriptors alacantins com a "President de la Joventut Literària Alacantina", i
sobre l'edició d'un número especial dedicat a Gabriel Miró a la nova revista
poètica "Cuadernos literarios". Comentaris sobre la retirada del número
especial dedicat a Gabriel Miró de la nova revista poètica, sobre els autors
del nou número d'aquesta i la bona acceptació del nº 2.
Es tracta de 4 cartes diferents escrites en 2 fulls.
Comentaris sobre la invitació a sa casa d'estiu a Xàbia amb companyia de
Luis Granell, per la qual cosa li sol·licita la data concreta en què el visitaran.
Enviament del tercer número de la revista "Verbo: cuadernos literarios" on li
dedica un poema a Fuster i a Luis Granell en homenatge al seu interés per
ajudar-lo
a
dur
endavant
el
projecte
editorial.
Consideracions al voltant del viatge d'aquests a la seua casa d'estiu a Xàbia.
Enviament d'uns exemplars de la revista.
Comunica que ha acabat els seus estudis universitaris i que prepara
oposicions a la Càtedra d'Història de l'Art. Cometaris sobre la revista
"Verbo", sobre la publicació en aquesta de l'obra poètica de Fuster, "Oda al
Mediterráneo", i sobre les il·lustracions que portarà la revista.
Comunicació de la seua visita a València, on es podran veure en la Biblioteca
de la Universitat.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre sobre Joan de Joanes.
Comentaris sobre la publicació d'unes obres de teatre a "Teatro
experimental" i sobre una obra de Alejandro Casona. També li comunica la
visita a Alacant de Gerardo Diego, qui li proposa organitzar una conferència
sobre Falla o una altra sobre "Cómo se hace un soneto". Enviament d'un
assaig sobre cinema, i d'altres comentaris sobre aquest.
En anotació manuscrita apareix un vers de Carlos Fenoll sobre l'obra poètica
de Fuster.
Comentari de diferents consideracions sobre la publicació de la revista
"Verbo: Cuadernos literarios", d'una polèmica amb Vicente Ramos pels drets
de propietat intel·lectual. També li demana la direcció de Camilo José Cela,
representant de la revista "Cuadernos Iberoamericanos".
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ALBI, José
Carta
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Sol·licita uns articles per al nou número de la revista "Verbo". També li
anuncia la seua visita a València.
Enviament a Fuster d'uns números de la revista "Verbo" i comentaris sobre
la publicació del nou número. També li diu que la Delegación Nacional de
Prensa ha estat a punt de retirar la revista, i d'altres comentaris sobre les
pel·licules "El falsario" i "Como te quise, te quiero".
Comentaris sobre el regal de boda que li farà Fuster, invitació d'aquesta a
Luis Granell i a ell, i anunci de la seua visita a València.
Enviament d'uns diners, unes fotos i alguns exemplars de "Verbo". També li
comunica el seu interés d'introduir en la revista poetes hispanoamericans.
Comentaris sobre un viatge a Mallorca de Fuster. Sol·licitud d'un dibuix per
il·lustrar la revista.
Comunicació de la data de la seua estada a la seua casa d'estiu a Xàbia, on
espera la visita de Fuster i Luis Granell. Comentaris sobre el nou número de
"Verbo" dedicat a Juana de Ibarbourou.
Enviament a Fuster d'un poema sobre la Verge de Sales perquè el publique a
la "Hoja parroquial de Sueca" i de la direcció del poeta Joan Valls Jordà.
Comentaris sobre el nou número de la revista "Verbo". Sol·licitud a Fuster
d'uns poemes de Fèlix Ros del seu poemari "Sonetos de la muerte" i
comentaris sobre la revista francesa "Oc".
Agraïment a Fuster per l'enviament de l'obra "12 sonetos de la muerte".
Comentaris d'un llibre sobre Joan de Joanes facilitat per Fuster. Enviament
del projecte editorial del nou número de la revista "Verbo". Sol·licita que
traduisca l'article "Los elementos históricos, especialmente españoles, en el
arte moderno", aparegut a la revista francesa "Oc". Comentaris sobre la
revista "Cuadernos dominicanos de cultura" i sol·licitud a Fuster d'una crítica
a
l'obra
"Poemas
del
amor
de
siempre".
Adjunta proves d'impremta d'un número de "Verbo".
Agraïment a Fuster per l'enviament d'unes revistes i uns dibuixos per a
"Verbo", alhora que li sol·licita altres dibuixos. També li comunica alguns
canvis en la línia editorial de la revista i diu que li enviarà un exemplar d'una
obra seua perquè en faça una crítica literària.
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Comentaris sobre una traducció realitzada per Fuster i sobre uns poemes del
Pare Bertrán que s'havien de publicar a "Verbo". Comentaris sobre la nova
línia editorial de la revista, en què es prenen diferents aspectes de les
revistes franceses i s'introdueixen nous poetes hispanoamericans.
Comunicació de la seua visita a València, on es podran veure pels voltants de
la Universitat.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un article sobre Hans Rothe i uns
poemes del Pare Bertrán. Comentaris sobre la polèmica amb els senyors
Ramos i Molina per la propietat de la revista per voler-se'n separar.
Comentaris sobre la formació del Consell de Direcció de la revista "Verbo:
Cuadernos literarios". Sol·licitud a Fuster del nom d'algun dibuixant perquè
col·labore en la revista i comentaris sobre el contingut del pròxim número de
la revista.
Sol·licitud de col·laboració editorial a Fuster en la revista "Verbo" i
consideracions editorials. Comunicació del naixement del seu fill i de
l'acceptació de la seua obra "Poemas del amor de siempre".
Li demana la direcció de la col·lecció "Norte" i li diu que li arriben molts
poemes originals d'Amèrica per a publicar-los a la revista.
Enviament d'un exemplar de la revista "Cuadernos literarios" perquè li done
la seua opinó. Comunica la seua visita a València en Falles, on podran veure's
i parlar sobre el nou número de la revista. Felicitació a Fuster per un poema
seu titulat "Pensat i fet".
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns articles per a la revista "Verbo" i
comentaris respecte al títol del seu article "El mito de Narciso en la poesía
valenciana". Sol·licita uns dibuixos per a la revista i l'enviament de les
publicacions "L'Arche" i un llibre de Félix Ros.
Enviament d'uns exemplars de la revista "Verbo". Comentaris editorials
sobre el nou número, que anirà dedicat a Europa, i comentaris en relació a
una publicació sobre "Historia o panorama de la literatura española de
postguerra".
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Contestació a una altra carta de Fuster en què li comunica que ha rebut uns
exemplars de la revista "Verbo". Comentaris sobre el panorama actual de la
poesia espanyola. Li proposa una classificació dels poetes per a l'edició d'un
número de la revista sobre el tema.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns articles per publicar-los a la revista
"Verbo". Comunicació de la participació en un article per a la revista del Pare
Bertrán fent una crítica a una obra de Casp i altres consideracions editorials.
Comunicació de la desestimació de la publicació a la revista "Verbo" d'un
poema de Casp, alhora que convida a Fuster a passar uns dies a la seua casa
de Xàbia.
Comunicació de l'enviament d'una documentació sol·licitada per Fuster i del
contingut del nou número de la revista amb els articles sobre l'obra d'André
Maurois "Un concepto heroico de la vida: Rudyard Kipling" i un altre sobre
una "Introducción a la lectura de Valery". També li comunica la pròxima
visita a València i li sol·licita uns articles per a la revista.
Enviament d'una reproducció d'una obra d'art perquè faça un poema per a la
revista "Verbo". Sol·licitud d'un altre article per a la secció "Posiciones y
puntos de vista" de la mateixa revista. Comunicació de la seua visita a
València on li facilitarà certa documentació de l'interés de Fuster.
Enviament a Fuster d'unes fotos i exemplars de "Verbo" i altres
consideracions editorials sobre els treballs que porta entre mans: un guió de
cine i uns articles per a la revista cubana "Social Magazine".
Enviament d'uns llibres americans a Fuster a fi que en faça una crítica per a
la revista "Verbo". Li sol·licita altres articles sobre cinema i sobre la poesia
espanyola. Comentaris editorials sobre el contingut del nou número de la
revista i comuica que ha començat a treballar en la publicació sobre una
"Historia o panorama de la literatura española de posguerra"
Comunica que ha rebut els dibuixos per a la revista "Verbo", els seu parer
sobre la publicació i li anuncia el seu viatge a València.
Comunicació a Fuster de la seua visita a València.
Sol·licita l'enviament d'uns dibuixos per publicar-los a la revista "Verbo" i li
demana el seu punt de vista sobre la publicació.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

ALBI, José
Carta

Postal

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud a Fuster d'un dibuix per a il·lustrar "Verbo" i d'uns articles per a
l'esmentada revista.
Comunica la seua visita a València. Informa de la dedicatòria d'un número de
la revista "Verbo" a Gerardo Diego. També li parla del moviment poètic
anomenat "introvertismo".
Enviament de les bases del "Premio Verbo de poesía, 1949" i altres
comentaris editorials sobre "Verbo". També li demana la seua col·laboració
com a dibuixant en un nou projecte editorial.
Comunica l'estat editorial de la revista "Verbo" i que ha pensat publicar
poemes en portugués i francés. Sol·licita un crítica literària del "Grupo
ecuatoriano de poesia Madrugada" i d'un poema per a la "Sociedad
Americana de Intercambio Cultural". També li comenta l'enviament d'alguns
pomes de Gerardo Diego.
Agraïment per l'enviament d'uns fullets i d'un dibuix per a "Verbo" per part
de Fuster i altres comentaris sobre la publicació d'una "Antología del
surrealismo en España".
Envia a Fuster d'alguns llibres i poemes a fi que faça una crítica literària per a
"Verbo", i sol·licita que el visite a Alacant. També li diu que li adjunta una
carta de Ferreres.
Comentaris sobre la publicació d'una "Antología del surrealismo en España"
que haurà d'incloure poemes de Rafael Labordeta i la seua obra "Sumido25"; de V. Aleixandre i de la seua obra "La pasión de la tierra", i de l'obra
"Conato de imprecación", de Fuster. També li fa unes observacions sobre el
títol d'aquesta obra i sobre la situació editorial de la revista "Verbo".
Enviament a Fuster d'alguns llibres, poemes i revistes perquè en faça una
crítica literària per a la revista "Verbo", entre els quals està l'obra "Diez
poetas cubanos".
Sol·licitud a Fuster d'uns articles sobre Suècia i d'altres cròniques editorials
per publicar-les a la revista "Verbo".
Anotacions de Fuster al revers.
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Postal

Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns articles per a "Verbo". També li
comunica la seua visita a València, on es podran reunir.
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508

Postal

Sol·licita a Fuster uns poemes per publicar-los a "Verbo" i envia una obra de
Rogelio S. de Castro.

1949

Albijose2

512

Postal

Sol·licita a Fuster uns articles per a "Verbo" i la correcció de les proves
d'impremta de la revista.

1949
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Postal

Comunicació sobre com va l'edició de la revista "Verbo" i agraïment per la
pròxima visita de Fuster a Xàbia.

1949
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Postal

Comunicació a Fuster de la seua visita a València, on poden reunir-se per
parlar de la publicació de l'obra "Antología del surrealismo en España".
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1950
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Carta

Carta

Poema
Postal
ALBI, José

Postal

Comunicació del seu viatge a València on arreplegarà a Fuster per fer una
excursió artística a Sogorb, on podran parlar de "Verbo" i de l'obra
"Antología del surrealismo en España". També li sol·licita un article sobre
Orient que va enviar a la revista "La Hora" per publicar-lo a "Verbo" i li parla
d'altres articles sobre Gerardo Diego, Dámaso Alonso i Josep Iborra que ha
pensat publicar.
Comentaris editorials sobre el nou número de "Verbo", dedicat a Gerardo
Diego. Li proposa que faça un article sobre Bernard Shaw i d'altres
consideracions al voltant del títol d'un assaig de Fuster "Desorientaciones
sobre Oriente" per publicar-los en la revista.
Poemes originals de Gerardo Diego titulats "De par en par. A José Albi" i "El
Poeta" per a l'obra "Biografía incompleta".
Comunicació del seu canvi de domicili al carrer del General Lacy d'Alacant i
de les publicacions d'un llibre de la Sra. Àngela i de la revista "Verbo".
Comunicació de la seua visita a València i del lloc on es reunirà amb Fuster.

Postal

Sol·licitud a Fuster del seu parer sobre un nou projecte editorial, motiu pel
qual li envia uns apunts.

1950
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Postal

Sol·licitud a Fuster dels seus treballs per a "Verbo" a causa del retard amb
què eixirà la revista.
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Postal

Postal

Comentaris sobre l'edició de diferents números de "Verbo", sobre la rebuda
dels seus articles per a la revista i sobre l'enviament a Fuster d'uns poemes
inèdits de Gerardo Diego.
Comentaris de l'obra "Antología de González Ruano", d'una altra antologia
publicada per "Espadaña" i del "Diccionari de la literatura". També li diu a
Fuster que el visite a Alacant per parlar del mateix tema.
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Postal

Comunica l'embaràs de la seua dona, que ja ha eixit el nou número de
"Verbo" i que no li l'ensenyarà fins que no el visite a Alacant.

1950
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Postal

Comentaris editorials sobre la revista "Verbo" en què proposa alguns canvis,
i sol·licitud d'una crítica a la poesia de Gerardo Diego.
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Postal

Carta

Carta

Postal
ALBI, José
Postal

Enviament d'uns exemplars de "Verbo". Sol·licitud a Fuster de la seua opinió
sobre aquests. També li diu que la idea de Fuster d'obrir una nova secció
anomenada "Fichas i referencias" li sembla bona i li comunica que al número
60 d'"Ínsula" es fa referència a "Verbo".
Comentaris sobre els articles que contindrà el nou número de la revista
"Verbo", sobre les bones vendes del número dedicat a Gerardo Diego i sobre
l'estada d'aquest a Alacant amb motiu del lliurament de la "Flor Natural de
los Juegos Florales Alicantinos".
Comentaris editorials sobre la revista "Verbo" i alguns problemes amb la
censura sobre la publicació de l'obra "Antología del surrealismo en España".
També li diu que està treballant en l'obra "Los surrealismos plásticos".
Comunicació de la seua visita a València per a reunir-se amb Fuster i
enviament del nou número de la revista "Verbo".
Invitació a Fuster perquè el visite a la seua casa de Xàbia, i d'altres
comentaris pel que fa a l'obra poètica "Antología del Surrealismo en
España".

Postal

Comunica a Fuster que l'obra "Antología del Surrealismo en España" ja està
en l'impremta i altres consideracons sobre les il·lustracions que durà.
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Postal

Enviament de les proves d'impremta de l'obra "Antología del Surrealismo en
España" a fi que les corregisca.
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Carta

Carta

Carta

Cinta

Postal

Postal
ALBI, José

Telegrama

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació de la data en què es reunirà amb Fuster a Alacant per parlar de
"Verbo". També li diu que la revista està a la impremta i que eixirà després
de les vacances d'agost.
Adjunta fullet amb les noves directrius editorials, on apareixeran tres
números especials sobre l'activitat poètica de postguerra.
Comunicació de diferents aspectes editorials de la revista "Verbo" respecte a
una crítica sobre l'obra de Picasso i Papini, i sobre una polèmica amb el Sr.
Entrambasaguas arran d'un article publicat a la "Revista de literatura, nº 2"
sobre "Antología del Surrealismo", per la qual cosa insta a Fuster a
contestar-li amb articles dels dos a les revistes "Índice" i "Correo literario".
Enviament d'una còpia de l'article crític del Sr. Entrambasaguas sobre la seua
"Antología del Surrealismo". També li diu que ha escrit un poema "Cant a la
Verge de Sales" per pesentar-lo als Jocs Florals de Sueca, i en sol·licita
l'opinió de Fuster.
Comunica a Fuster que "Ínsula" s'encarregarà de les vendes de l'obra
"Antología del Surrealismo en España" i consideracions editorials sobre el
contingut del nou número de la revista "Verbo".
Comunicació de l'aparició d'un article de Gerardo Diego al "Correo literario",
en què fa una crítica a la seua obra "Antología del Surrealismo". També li
pregunta quan acaba el termini de presentació als Jocs Florals de Sueca.
Comunica a Fuster que ha rebut el seu article per a "Verbo". Consideracions
sobre l'import d'un premi literari.
Comunicació per part de Maria Francisca, dona d'Albi, en què li diu a Fuster
que Albi es troba a Madrid.
Comunicació a Fuster del seu proper viatge a València, on li donarà alguns
exemplars de "Verbo". Consideracions al voltant dels seus viatges a Madrid,
on son pare prepara nous Reglaments per a la nova "Ley de Régimen
Municipal". També li parla de la vida cultural a la ciutat d'Alacant i de
l'aparició de la publicació "El fallero".
Sol·licita a Fuster que el visite a la seua casa de Xàbia per parlar d'un nou
projecte editorial, una revista mediterrània, editada junt a un grup de poetes
italians i en la qual es publicarà en tots els idiomes romànics del mediterrani.
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Postal

Postal

Postal

Postal

Carta

Carta

ALBI, José
Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació del seu viatge a València i del lloc on s'allotjarà.
Comunicació dels nous col·laboradors en la revista "Verbo", proposa a
Manuel Molina i Julián Andúgar. Comentaris a la revista "Mediterráneo".
Sol·licitud de col·laboració perquè Fuster faça una conferència sobre la
poesia valenciana a l'Institut d'Estudis Alacantins.
Sol·licita a Fuster alguna crònica per a la revista "Verbo" i comunica
l'acceptació de col·laboració de Manuel Molina i Julián Andúgar en la revista.
Comentaris sobre l'edició del nou número de la revista "Verbo". Enviament
d'una obra de teatre seua perquè Fuster la corregeixi i sol·licitud de les bases
d'un concurs literari de la Diputació de València.
Comentaris sobre el nou número de "Verbo" i sobre la seua estada a
València. També li diu que farà una exposició titulada "La pintura desde el
impresionismo al arte abstracto", on sol·licita a Fuster que participe amb una
conferència.
Comentaris sobre la malaltia de la mare de Fuster i sobre l'exposició "La
pintura desde el impresionismo al arte abstracto". També li comunica el
retard en la publicació de "Verbo" a causa de l'aparició d'una nova revista de
l'Institut d'Estudis Alacantins i del seu nou projecte teatral amb l'adaptació
de "Bodas de sangre".
Felicitació per l'acceptació dels poemes de Fuster en l'àmbit poètic nacional,
consieracions per la seua absència en un congrès literari i sobre l'aparició del
nou número de "Verbo". També li diu que cada vegada li agrada menys
escriure poesia i es decanta per l'adaptació teatral d'obres com "Medea",
"Bodas de sangre", "El maestro de Santiago" i "Soledad".
Sol·licitud a Fuster d'un treball sobre Sant Vicent Ferrer per publicar-lo a
"Idea" i enviament d'unes fotos de Santa Pola.
Comentaris sobre el nou número de "Verbo". Invitació a Fuster a què
participe en una Assemblea sobre poesia a Guadalest. També li demana el
nom d'algun dibuixant per a il·lustrar un recull de contes de "Las mil y una
noches".
Comunicació del seu viatge a València i del lloc on s'allotjarà perquè el visite.
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Carta

Comunicació de la cancel·lació de l'assemblea sobre poesia i dels seus nous
projectes editorials amb una "Colección de grandes novelistas actuales",
unes edicions de luxe per a bibliòfils i una "Antología del desnudo".
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Postal

Comunicació del seu viatge a València i sol·licitud d'una crònica per a
"Verbo" sobre Ortega y Gasset.
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Carta

Comunicació de com van les seues vacances d'estiu, també li dóna records
per als pares de Fuster i per al Pare Bertrán.
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Postal

Comunicació del retard del seu viatge a València per haver d'anar abans a
Galícia.
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Carta
Carta

Carta
ALBI, José
Entrevista

Felicitació
nadalenc
Postal

Postal

Telegrama
Telegrama
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Enviament d'una foto sol·licitada per Fuster.
Comunica que contestarà a un qüestionari enviat per Fuster i que ha rebut
un llibre de festes de Sueca.
Envia les respostes a una entrevista enviada per Fuster. Comunica que va a
fer unes conferències a Granada i Almeria, i informa de la participació en un
programa de Ràdio Nacional.
Esborrany d'una entrevista a José Albi realitzada per Fuster per a la revista
"Jornada".
Amb correccions de Fuster.
Agraïment a Fuster per la publicació d'una entrevista i d'un article sobre la
poesia d'Albi. Comunicació de l'enviament d'un article sobre Vicente Ramos
a fi que Fuster el publique a "Jornada". També li felicita el Nadal.
Recordatori desde Friburg (Alemanya).
Enviament d'un article sobre Vicente Ramos a fi que Fuster el publique a
"Jornada".
Adjunta article mecanografiat, titulat "Poeta en tres tiempos: Vicente
Ramos".
Mostra de condol per la mort de la mare de Fuster.
Mostra de condol per la mort del pare de Fuster.
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Telegrama
Carta
Esborrany

Postal

Postal
ALBIÑANA, Josep Lluís
Carta
ALBIÑANA, Josep Lluís

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Postal

ALBINYANA, Salvador

Carta
Carta

ALBIOL, Xavier

Carta
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Mostra de condol per la mort del pare de Fuster.
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Albinanajoseplluis
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1978
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1979
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1981

Albinanajoseplluis

625

1983

Albinanajoseplluis
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1979

Albinyanasalvador
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1979

Albinyanasalvador
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1967

Albiolxavier

628

Comunica que ha rebut els seus poemes per publicar-los a "Verbo", alhora
que li demana la seua opinió sobre la nova portada de la revista.
Enviament d'un esborrany del sumari i continguts de la revista "Verbo".
Comunica a Fuster que ha rebut els seus treballs sobre Europa per a la
revista "Verbo". Enviament d'uns llibres perquè en faça un crítica literaria i
d'un número de la revista "Orígenes. També li comunica la rebuda d'alguns
poemes sobre l'"introvertismo".
Comunicació del retard en la publicació a "Verbo" d'un número homenatge a
Gerardo Diego. Enviament de diversa documentació perquè Fuster faça una
crítica literària per a la revista. També li diu que li envia el programa d'una
reunió literària celebrada a Santander.
Agraïment per la seua visita a casa de Fuster després de l'atemptat i pel seu
suport amb uns articles de premsa. També li fa uns comentaris sobre el
Consell de Forces Polítiques del País Valencià, presidit per aquest.
Comunicació del dia en què poden quedar per a sopar amb Fuster.
Comunicació del dia en què es reunirà amb Fuster.
Comunicació de la data d'un sopar amb Fuster.
Acceptació per part de Fuster de la data per quedar a sopar.
Salutacions des d'Eivissa.
Sol·licitud a Fuster de la data en què pot anar a visitar-lo per parlar de la
seua tesi doctoral sobre història moderna.
Comunicació de Fuster de les dates en què poden quedar per sopar.
Comunica que no es farà la conferència en què participa Fuster al Col·legi
Major de l'Albereda de València a causa les vagues universitàries.
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Carta
ALBIR, edicions l'

Postal
Factura

ALBÓ, Núria

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un pròleg per a l'obra del Pare Burns "Jaume I i els
valencians del segle XIII", i enviament de les galerades de la revista "L'Espill
nº 8" perquè les corregisca.
Enviament a petició de Fuster de l'obra "Crónica de Aragón".
Factura editorial per la compra de les obres "Tiempo, trabajo y cultura en el
Oc. Medival" i "Cappelli: Cronología, cronografía e..." a Ediciones El Albir.
Nota manuscrita de Fuster sobre el pagament d'aquestes.
Comentaris sobre l'obra de Fuster i dels seus pensaments.

1981

Albiolxavier
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1975

Albiredicionsl

630

1984

Albiredicionsl

631

1961

Albonuria

632

Carta

Comentaris sobre la personalitat de Fuster i la seua obra poètica, i
enviament d'un poemari seu perquè Fuster li done la seua opinió.

1963

Albonuria

633

Carta

Comentaris sobre la seua amistat, sobre la seua visita a Sueca, sobre poesia i
lectures i altres qüestions de caire personal.

1964

Albonuria

634

1964

Albonuria
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1964

Albonuria
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1964

Albonuria

637

1964

Albonuria

638

1965

Albonuria

19982

1972

Albonuria

642

1982

Albonuria

641

Carta
ALBÓ, Núria
Carta

Carta

Carta

Postal
Carta
Saluda
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Comentaris sobre la seua poesia i sobre l'estil literari de Fuster. També el
convida a què la visite a la seua casa de Vic.
Comunicació perquè faça una conferència per Sant Jordi a la Biblioteca de
Vic i comentaris sobre Raimon. Data treta de l'anotació manuscrita de
Fuster.
Comentaris sobre un noi que vol fer una crítica a l'Antologia Castellet-Molas i
consideracions sobre aquests autors. També li diu que a la Biblioteca de Vic
volen que faça una conferència i l'informa de la malaltia del Pare Ballarín.
Comentaris sobre com és el seu poble, sobre la seua amistat, les seues
lectures i la seua malaltia. També li diu que està acabant una obra titulada
"Palamedes". Altres assumptes personals.
Postal de Núria Albó a Fuster.
A l' anvers imatge de l' obra de Joan Miró, "El muro de la Luna".
Enviament d'un llibre seu no especificat i felicitació per l'any nou.
Suport amb motiu de l'atemptat.
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Carta

ALBORCH, Carmen

640

Felicitació com a Directora General d'Instituts Culturals de la Generalitat
Valenciana, per la concessió del Premi al Mèrit Cultural de la Generalitat.

1988

Alborchcarmen

643

Carta

Sol·licitud per part de la Directora del IVAM d'un text per al catàleg d'una
exposició d'Andreu Alfaro en aquest museu.

1991

Alborchcarmen
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1991

Alborchcarmen
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Alborchcarmen

19983

1985

Alcacerfrederic

646

1964

Alcantaragusartm

647

1964

Alcantaragusartm
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Carta

Carta

Carta

ALCIDES, editorial

Albonuria

Saluda

ALCÁNTARA GUSART, M.

ALCÀZAR, Empar

639

Comentaris crítics al voltant d'un article de premsa de Fuster sobre
l'escoltisme.

Nota

ALCAYNA, Alicia

Albonuria

Carta

Carta

ALCÁCER, Frederic

Comentaris sobre la seua amistat i sobre el caràcter burlaner de Fuster.

Agraïment per la participació en la inauguració de l'exposició d'Andreu Alfaro
a l'IVAM i per la participació amb el text del catàleg.
Salutació de Carmen Alborch Bataller, directora gerent de l' "IVAM. Centre
Julio González", a Fuster.
Invitació per a fer una paella a Catadau i parlar de literatura.
Felicitació per la concessió del Premi País Valencià dels Jocs Florals de la
Llengua Catalana, celebrats a Perpinyà, amb l'obra "D'una agenda pública";
enviament d'un xec amb la dotació del premi, i sol·licitud d'una còpia del
treball.
Agraïment per l'enviament del seu treball "D'una agenda pública" i
comunicació de la publicació. També li comunica la concessió del Premi
Pompeu Fabra a Lluís Alpera i la visita del pare Sanabre a Mèxic.
En una nota a peu de pàgina li diu que els propers Jocs Florals es celebraran
a Caracas (Venezuela).

Nota

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Alcaynaalicia

649

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.
Anotació de Fuster al revers del full "Contestat".

1978

Alcazarempar

650

1961

Alcideseditorial

651

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud de col·laboració en un article sobre València per a una
"Miscel·lània" publicada per l'Editorial Alcides.
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Agraïment per l'enviament d'un treball sobre València per a una
"Miscel·lània" publicada per l'Editorial Alcides, enviament dels seus honorais
editorials i sol·licitud d'altres treballs sobre la vida catalana per a la mateixa
obra.
Agraïment per l'enviament dels seus treballs, "Sobre un dèficit de Folklore" i
"La sort dels subalterns", per publicar-los en dos llibres editats per l'Editorial
Alcides, i enviament dels corresponents honoraris pels seus treballs.
Enviament d'un exemplar d'"El llibre a tothom" en què Fuster participa,
comentaris sobre les vendes d'aquest. També li diu que li done el seu parer i
li demana la seua col·laboració per al segon volum amb l'enviament
d'originals.
Agraïment per la crítica positiva a l'obra "El llibre de tothom". Sol·licitud de
col·laboració en un "Anuari" publicat per l'Editorial Alcides amb un text
sobre la vida i principals activitats del País Valencià.
Sol·licitud de col·laboració en el segon volum de l'obra "El llibre de tothom",
comunicació dels honoraris que rebrà per aquesta i comentaris editorials
sobre un "Anuari" publicat per l'Editorial Alcides en què Fuster també hi
participa.
Sol·licitud a Fuster del seu treball per al segon volum de l'obra col·lectiva "El
llibre de tothom" per estar fora de termini editorial, i comentaris editorials
sobre un "Anuari" també publicat per l'Editorial Alcides.
Sol·licitud a Fuster del seu treball per al segon volum de l'obra col·lectiva "El
llibre de tothom" per estar fora de termini editorial i haver d'enviar-lo a la
censura. També li sol·liciten notícies sobre com van els seus treballs per a
l'"Anuari". Enviament de 3 exemplars de la Col·lecció "Biografies populars"
de l'Editorial Alcides. Sol·licitud d'una ressenya literària per a la revista
"Destino" a l'obra de Josep M. Espinàs "Biografia de Josep M. Sagarra", i
felicitació per la seua obra "Nosaltres, els valencians".
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Alcideseditorial
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1961

Alcideseditorial
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1962

Alcideseditorial
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1962

Alcideseditorial
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1962

Alcideseditorial
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1962

Alcideseditorial
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1962

Alcideseditorial

658

[ 71 ]

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
ALCIDES, editorial

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Agraïment per l'enviament del seu treball sobre València per al segon volum
de l'obra "El llibre de tothom" i per la seua ressenya literària a la revista
"Destino" a l'obra "Biografia de Josep M. Segarra". Enviament dels seus
honoraris editorials i sol·licitud de col·laboració a la Col·lecció "Biografies
populars" de l'Editorial Alcides.
Agraïment per la seua crítica a "Destino" a la Col·lecció "Biografies populars"
de l'Editorial Alcides. També li comunica l'enviament d'un contracte editorial
per la seua participació en un "Anuari: El llibre de l'any 1962", de la mateixa
editorial.
Enviament del projecte editorial i d'altres comentaris sobre la publicació
d'un anuari titulat "Llibre de l'any 1962", en què Fuster participa amb articles
sobre València.
Comunicació de la data de l'enviament d'un treball per a la publicació en
l'Editorial Alcides.
Enviament del projecte editorial i comentaris sobre la publicació d'un anuari
titulat "Llibre de l'any 1962", en el qual Fuster participa amb articles sobre
València. Comunicació d'un altre projecte editorial.
Sol·licitud a Fuster del seu treball "Crònica de la vida en el País Valencià" per
publicar-lo en l'anuari titulat "Llibre de l'any 1962".
Sol·licitud a Fuster d'un treball seu per publicar-lo en l'anuari titulat "Llibre
de l'any 1962", de l'Editorial Alcides, a causa d'estar fora de termini editorial.
També li demana la foto d'una falla valenciana per il·lustrar el llibre.
Agraïment per l'enviament del seu treball "Crònica de la vida en el País
Valencià" per publicar-lo en l'anuari titulat "Llibre de l'any 1962" i
consideracions respecte a l'apreciació de Fuster d'encetar una secció de
cròniques sobre economia a la mateixa obra. També li sol·licita una ressenya
bibliogràfica a "Destino" sobre les noves biografies publicades per l'Editorial
Alcides a la col·lecció "Biografies populars" i li demana que faça una biografia
d'algun personatge valencià.
Sol·licitud de col·laboració en un nou volum de l'obra "El llibre de tothom" i
d'unes fotos sobre València per a il·lustar-la.
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Alcideseditorial
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Sol·licitud a Fuster del seu treball per al nou volum de l'obra col·lectiva "El
llibre de tothom" a causa d'estar fora de termini editorial.
Enviament d'un exemplar de l'obra "Llibre de l'any 1963" com a
col·laborador en la publicació. També li demana el seu parer pel que fa a
l'obra i li envia els seus honoraris per la col·laboració en l'obra "Llibre de
tothom", tots dos publicats per l'Editorial Alcides.
Contestació a la sol·licitud de Fuster dels seus honoraris editorials per la
participació en l'obra "El llibre de tothom" i a l'enviament d'un exemplar de
l'obra "Llibre de l'any" en el qual Fuster també hi col·labora.
Comentaris sobre la bona acollida que ha tingut el primer volum del "Llibre
de l'any 1962" en què Fuster col·labora. Comentaris crítics a l'obra per a la
millora en el volum segon, "Llibre de l'any 1963", de l'Editorial Alcides.
Adjunta original i còpia de les instruccions editorials per al 2n volum, titulat
"Llibre de l'any 1963".
Sol·licitud de col·laboració a l'obra "Llibre de l'any 1963", i d'altres
consideracions sobre el seu parer sobre les instruccions editorials per a la
redacció d'articles en l'obra.
Sol·licitud de col·laboració en l'obra "Llibre de l'any 1963", d'una biografia de
Raimon per publicar-la en la col·lecció "Biografies populars" de l'Editorial
Alcides. Enviament d'uns exemplars de biografies de la mateixa col·lecció
perquè en faça una ressenya literària a "Destino".
Enviament a Fuster de les condicions editorials per a la publicació de la seua
obra "Vida y canciones de Raimon" per a la col·lecció "Biografies populars"
de l'Editorial Alcides.
Agraïment per l'acceptació de col·laboració en l'obra "Llibre de l'any 1963",
també li diu que a l'Editorial hi ha un servei de documentació per si necessita
qualsevol informació per als treballs.
Sol·licita a Fuster que conteste a una carta anterior. Comentaris a un article
aparegut a la revista "Serra d'Or" sobre l'origen de la paraula [gamberro].
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Agraïment per la seua acceptació de col·laboració en l'obra "Llibre de l'any
1963" i comentaris editorials sobre els honoraris i continguts a la publicació
d'una biografia de "Raimon" per a la col·lecció "Biografies populars", de
l'Editorial Alcides.
Sol·licitud de col·laboració en l'obra "Diccionari biogràfic català" de l'Editorial
Alcides.
Sol·licitud del seu treball per a l'obra "Anuari de l'any 1964", d'unes
necrològiques per la mort dels Srs. Beneyto i Martí Orberà, i dels noms dels
guanyadors dels premis de "Lo Rat-Penat" i del "Ciutat de València".
Enviament d'un exemplar de la nova edició de l'obra "Llibre de tothom" en
què Fuster col·labora. Tambè li sol·licita que faça una ressenya literària sobre
la mateixa obra a "Destino".
Sol·licitud dels treballs per a l'obra "Llibre de l'any 1963", que son els
següents: dues cròniques necrològiques per la mort dels Srs. Beneyto i Martí
Orberà, la data de la celebració i els noms dels guanyadors dels Premis Jocs
Florals de "Lo Rat-Penat" i de la "Diputació Provincial de València".
Enviament dels millors acudits apareguts a la premsa valenciana.
Comentaris sobre la darrera crònica enviada per Fuster per a l'obra "Llibre de
l'any 1963" i comentaris sobre la seua biografia sobre "Raimon". Enviament
d'uns exemplars de la col·lecció "Biografies populars", de l'Editorial Alcides,
perquè en faça una ressenya literària a "Destino", i consideracions sobre els
honoraris editorials pagats per l'editorial al seus autors.
Comentaris sobre la publicació d'una biografia sobre "Raimon" a la col·lecció
"Biografies populars" de l'Editorial Alcides, i sobre les il·lustracions que
portarà.
Agraïment per l'enviament del seu text per a la publicació d'una biografia
sobre "Raimon" a la col·lecció "Biografies populars" de l'Editorial Alcides.
Comentaris sobre la correció d'aquesta i sobre les còpies per a la censura.
També li demana algunes fotos per a les il·lustracions.
Comunicació dels honoraris editorials i la tirada de la seua biografia de
"Raimon", publicada a la col·lecció "Biografies populars", de l'Editorial
Alcides. També li demana l'enviament d'unes fotos per a il·lustrar l'obra.
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Enviament de les proves d'impremta de la seua biografia de "Raimon" i
consideracions sobre la censura a la mateixa obra. També li comunica
l'enviament del contracte editorial i del rebut amb seus honoraris editorials.
Comunica que esperen el permís de la censura per a publicar la seua
biografia de "Raimon". Sol·licitud del seu text per a l'obra "Llibre de tothom"
en què Fuster col·labora, i comunicació de la col·laboració de Josep Palacios
en aquesta. Enviament de les biografies de Fabra i de Pedro Pons perquè en
faça una ressenya literària a "Destino".
Enviament de les galerades de la seua biografia de "Raimon" perquè la
censura n'ha rebutjat la publiació. Sol·licita a Fuster que faça les
corresponents correccions per tornar a enviar-la a la censura.
Comentaris sobre les dificultats amb motiu de la censura de publicar la seua
biografia de "Raimon", que també ha retirat el permís per a publicar l'obra
"Llibre de l'any 1963".
Sol·licitud a Fuster del seu text per a l'obra col·lectiva "Llibre de tothom", de
l'Editorial Alcides.
Proposta de Fuster a l'Editorial Alcides de rebutjar la publicació de la seua
biografia de "Raimon" per negar-se a fer les correccions proposades per la
censura. Comentaris sobre la censura de llibres.
Contestació a la carta de Fuster refusant el rebuig d'aquest de publicar la
seua biografia de "Raimon", ja que és una obra d'un gran interès col·lectiu i
molt esperada pels lectors.
Comunicació per part de l'Editorial Alcides que els sembla bé la proposta de
Fuster de publicar la biografia de "Raimon" amb el text en portada [[Paper
incomplet]], fent referència a la censura.
Comunica a Fuster que és un autor assenyalat per la censura, qui autoritza la
publicació del "Llibre de l'any" a l'Editorial Alcides si es suprimeix la crònica
d'ell, per això li proposa publicar-la signada per l'equip de redacció.
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Enviament d'uns exemplars de la seua biografia de "Raimon" per part de
l'editorial, li demana el seu parer sobre com ha quedat i li comunica la
realització d'un acte a Barcelona de presentació de l'obra.

1964

Alcideseditorial
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Carta

Sol·licitud de col·laboració en el tercer volum del "Llibre de l'any" publicat
per l'Editorial Alcides.

1964

Alcideseditorial

696

1979

Alcoiajuntament

698

1981

Alcoiajuntament
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1983

Alconcamposfiliberto

699

29

Alconimateuprudenci

704

1948

Alconimateuprudenci
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1948

Alconimateuprudenci
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1948

Alconimateuprudenci
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Carta
Carta

ALCÓN CAMPOS, Filiberto
Carta

ALCÓN I MATEU, Prudenci
Carta

Carta

Carta

Carta

Invitació a les festes de Moros i Cristians d'Alcoi.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Mostra d'admiració per l'obra de Fuster i la seua tasca de defensa del
valencià. També fa referència a la publicació d'un article al diari "Noticias",
on es reprodueix una part de l'entrevista a Fuster al programa de televisió
"Esta es mi tierra".
Anotació manuscrita de Fuster a peu de pàgina: "Contestat".
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns poemes seus. Mostra d'admiració
per la seua obra poètica i sol·licitud d'algun exemplar sobre l'obra poètica de
Xavier Casp.
Felicitació per la seua obra poètica "Sobre Narcís", li demana un exemplar i li
mostra la seva admiració.
Mostra d'admiració per l'obra poètica de Fuster i enviament d'un poema de
Prudenci
Alcón
titulat
"Els
versos
d'un
novell
Poeta".
Adjunta el manuscrit original del poema.
Felicitació de Fuster per la concessió del Premi de poesia dels Jocs Florals de
Lo Rat-Penat, agraïment per la dedicatòria d'un poema i consideracions
sobre la situació de la poesia valenciana.

Carta

Mostra d'admiració i amistat a Fuster, felicitació pel seu sant i per la seua
poesía.

1949

Alconimateuprudenci
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Carta

Agraïment a Fuster per la seua felicitació nadalenca i mostra d'admiració i
amistat.

1950

Alconimateuprudenci
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ALCÚDIA, Ajuntament
ALCÚDIA, Ajuntament
ALDAIA, Ajuntament
ALDEGUER, Eduardo

ALEGRE GONZALEZ, Juan

Felicitació i mostra d'admiració per la seua obra.

Carta
Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Carta

Felicitació
nadalenc
Carta

Carta
ALEGRET, Joan

Sol·licitud de la devolució d'uns poemes presentats als Jocs Florals de Lo RatPenat.

Enviament d'un llibre de Vicent Vallès i Borràs titulat "El correu del llibre de
la Morera i l'artesania de la seda", editat per l'Ajuntament de l'Alcúdia.
Sol·licita a Fuster que accepte la presidència honorífica del Consell Municipal
de Cultura de l'Alcúdia.

Saluda

Carta
ALDEGUER, família

Comunicació de l'enviament d'uns poemes als Jocs Florals de Lo Rat-Penat,
dels quals vol que li torne els titulats "Llums" i "Petals blancs". També felicita
a Fuster per la consecució de la Corona poètica del diari "Levante".

Carta

ALEIXANDRE, Vicente
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Felicitació nadalenca.
Crítica a l'obra "Nosaltres, els valencians" per part d'un notari valencià
destinat a Astúries.
Comunicació per part d'un lector d'anar a visitar a Fuster per parlar de la
seua obra "Nosaltres, els valencians", de les afirmacions fetes per Fuster al
programa de televisió "Conozca Usted España" i de l'obra "El Pais
Valenciano".
Sol·licitud a Fuster de l'enviament dels seus articles per al "Diccionari de
Literatura Catalana" d'Edicions 62.
Enviament a Fuster d'un exemplar de la seua obra "Poesías completas"
perquè en faça una ressenya literària a "Jornada". També li diu que li ha
enviat un altre exemplar a Rafael Ferreres perquè ho faça al diari "Levante".
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Agraïment a Fuster pel seu article crític aparegut a "Jornada" de l'obra
d'Aleixandre "Poesías completas" i per l'enviament d'una còpia.
Enviament a Fuster del seu darrer llibre de poemes perquè en faça una
ressenya literària als diaris "Jornada" o "Levante". També felicita a Fuster
pels seus articles a "Destino".
Agraïment a Fuster pels seus comentaris a una obra seua. Mostra
d'admiració i felicitació a Fuster per la seua crítica literària a "Destino" sobre
llibres catalans.
Agraïment a Fuster per formar part del jurat del Premi de la Crítica, concedit
a l'Aleixandre per l'obra "En un vasto dominio". També li diu que vol anar per
València i parlar amb ell.
Comunicació del nomenament com a nou Papa a Juan Pablo II.
Adjunta una altra postal sense text amb una imatge de Juan Pablo I.
Sol·licitud a Fuster perquè faça el text de l'obra "Barcelona: paisajes y
ciudades", publicada per Ediciones Alfaguara, a instància de Camilo José
Cela, autor del text del volum dedicat a Madrid de la mateixa obra.
Sol·licitud de col·laboració en la reedició de l'obra de Cecil Woolf, titulada
"Authors take sides on Vietnam", contestant a unes preguntes sobre la
guerra de Vietnam.
Enviament dels contractes editorials perquè Fuster en faça la traducció, el
pròleg i les notes a l'obra de Montaigne "Ensayos I, II y III", publicada per
Edicions Alfaguara.
Comunicació per part de Fuster que no ha rebut els contractes editorials que
li anunciava en la carta anterior per a la traducció de l'obra de Montaigne
"Ensayos I, II y III".
Enviament dels contractes i instruccions editorials perquè Fuster en faça la
traducció, el pròleg i les notes a l'obra de Montaigne "Ensayos I, II y III",
publicada per Edicions Alfaguara.
Comunicació de l'enviament per part de Fuster dels contractes editorials
signats per a la seua traducció dels assajos de Montaigne, del termini en què
pot tenir acabades les obres i del millor llibre de referència per a fer la
traducció.
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Enviament a Fuster de les instruccions editorials perquè faça la traducció
dels assajos de Montaigne publicats per l'Editorial Alfaguara.

1976

Alfaguaraediciones

731

Carta

Sol·licitud a Fuster de la traducció dels volums I i II dels assajos de Montaigne
publicada a la "Colección clásicos", d'Edicions Alfaguara, i consideracions
sobre el termini de lliurament de l'obra.

1977

Alfaguaraediciones

730

1978

Alfaguaraediciones

732

1978

Alfaguaraediciones

733

Carta

Enviament d'un exemplar de l'obra "Meditaciones metafísicas" de René
Descartes, publicada per la "Colección clásicos", de l'Editorial Alfaguara.
Enviament a Fuster de les instruccions editorials de la "Colección clásicos",
de l'Editorial Alfaguara, per a la traducció dels assajos de Montaigne.

Carta

Enviament a Fuster d'un llistat de les obres publicades a la "Colección
clásicos" d'Edicions Alfaguara.

1978

Alfaguaraediciones

734

Carta

Enviament a Fuster d'un llistat dels autors publicats a la "Colección clásicos"
d'Edicions Alfaguara.

1978

Alfaguaraediciones

735

1978

Alfaguaraediciones

736

1978

Alfaguaraediciones

738

Alfaguaraediciones

737

Alfarosolersalvador

755

Carta
ALFAGUARA, ediciones

Comunicació de la rebuda dels contractes editorials signats per Fuster per a
la traducció, pròleg i notes a l'obra de Montaigne "Ensayos I, II y III",
publicada per Edicions Alfaguara, i consideracions sobre el termini de
lliurament de l'obra i les instruccions editorials.

Carta

Telegrama

Carta

ALFARO SOLER, Salvador
Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació de la visita del Sr. Dampierrre perquè ajude a Fuster en la
traducció els assajos de Montaigne, ja que com que Fuster està malalt no pot
acomplir amb el termini editorial.
Invitació i comunicació a Fuster de la data d'un còctel organitzat per
l'Editorial Alfaguara a València.
Comentaris sobre l'enviament per part de Fuster de la traducció dels assajos
de Montaigne per a la publicació a la "Colección clásicos", d'Edicions
Alfaguara, sobre l'estada de Claudio Guillén a Màlaga per a donar uns cursos
d'estiu a la universitat. Comentaris sobre l'exili i la situació política
d'Espanya.
Sol·licitud de protecció per part de Salvador Alfaro Soler a Manuel Lores,
director per a Catalunya i Balears de la New Hampshire Insurance Company,
per estar en perill de patir un atemptat.

1981
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Carta

Carta

Postal
Carta
ALFARO SOLER, Salvador
Postal
ALFARO, Andreu
Carta

Carta
Telegrama
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal

Correspondència de Joan Fuster

Enviament a Fuster de la còpia d'una carta enviada per Salvador Alfaro a
Régis Debray, arran d'uns articles publicats per aquest a "La Vanguardia".
També li fa diferents comentaris respecte a la seua vida d'exiliat i sobre la
independència de Catalunya.
Enviament a Fuster d'una carta de Salvador Alfaro a Esteban Camarasa,
President del Col·legi d'Agents d'Assegurances de Barcelona, on li comunica
que
volen
assassinar-lo
pel
seu
patriotisme
catalanista.
Es còpia amb anotació manuscrita marginal d'Alfaro a Fuster.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, on li envia una ressenya dels comentaris i parlments expressats.
Enviament de 6 postals sense text, amb diferents imatges de paisatges de
França i Suïssa (Cannes, Rossello, Fontainebleau, Mont-Blanc, Chaumont i
Luzern).
Comunicació d'alguns assumptes sobre la creació de la Fundació Josep
Renau a València i de la seua estada a Bogotà arran d'una exposició
col·lectiva d'art amb Monparler i Arroyo. També li fa diferents comentaris
sobre el desenvolupament industrial i els recursos naturals d'Amèrica llatina.
Comunicació d'un vitage a Mallorca per visitar Joan Miró.
Felicitació a Fuster pel seu 50 aniversari.
Postal d' Andreu Alfaro a Fuster amb comentaris
A l' anvers de la postal imatge d' una carta del Rei Jorge V.

personals.

Salutacions des d'Anglaterra on està aprenent anglès.
Recordatori des de Düsseldorf d'Andreu Alfaro i el galerista català Joan
Gaspar.
Recordatori des de Venècia.
Salutacions des de Heidelberg (Alemanya).

1981

Alfarosolersalvador

757

1981

Alfarosolersalvador

758

1981

Alfarosolersalvador

753

1982

Alfarosolersalvador

756

Alfarosolersalvador

754

11

Alfaroandreu

746

1972

Alfaroandreu

743

1972

Alfaroandreu

742

1973

Alfaroandreu

19984

1975

Alfaroandreu

741

1976

Alfaroandreu

744

1976

Alfaroandreu

745

1977

Alfaroandreu

749
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Carta

Postal
Carta
Postal
Carta
ALFARO, Andreu
ALFARO, Andreu i 13
artistes valencians
ALFONSO, Joaquín

Carta
Adhesió
Carta

ALFORJA, Ajuntament
Carta
ALGEMESÍ, Ajuntament

Carta
Telegrama
Carta

ALIANÇA POPULAR
D’ESQUERRA SOCIALISTA

Manifest

Correspondència de Joan Fuster

Comentaris sobre diferents consideracions polítiques, sobre la creació d'una
Acadèmia Valenciana de la Llengua, sobre l'autonomia del País Valencià i
sobre la llengua.
Carta escrita al revers d'unes invitacions a una exposició de la Galerie
Dreiseitel (Köln, Alemanya).
Salutacions des dels Estats Units.
Enviament a Fuster d'un article d'Andreu Alfaro sobre Cirici per publicar-lo a
la revista "Serra d'Or"
Salutacions des de Weimar (Alemanya).

1980

Alfaroandreu

751

1980

Alfaroandreu

747

1985

Alfaroandreu

748

1985

Alfaroandreu

750

Alfaroandreu

739

Alfaroandreu

740

1981

Alfaroandreui13artistesvalencians

752

1966

Alfonsojoaquin

759

1965

Alforjaajuntament

760

1981

Algemesiajuntament

761

1981

Algemesiajuntament

762

1986

Algemesiajuntament

763

1966

Aliancapopulardesquerrasocialista

764

Comentaris de Fuster sobre uns dibuixos i sobre les correccions del text d'un
catàleg d'art.
Comentaris de Fuster per a un catàleg d'art de l'exposició "Dogma,
Revolució, Anarquía".
Suport amb motiu de l'atemptat d'alguns artistes valencians.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part del capellà de la
parròquia de Sant Esteve de València.
Sol·licitud de participació a Fuster amb un text per al programa del "Segon
Concurs Literari i Primer Concurs de la Cançó" organitzat per l'Ajuntament
d'Alforja (Tarragona).
Suport amb motiu de l'atemptat.
Adjunta còpia dels acords del ple de l'Ajuntament d'Algemesí.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud d'un informe sobre la personalitat de Martí Domínguez per al
nomenament de fill predilecte d'Algemesí.
Manifest contra el règim franquista i la seua repressió anticatalanista.
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ALIANZA, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta
ALIANZA, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Enviament d'un exemplar del "Tirant lo Blanc" editat per Alianza Editorial
perquè Fuster en done l'opinió crítica i altres consideracions sobre la visita a
Sueca d'alguns membres de l'editorial.
Sol·licita a Fuster que faça el pròleg a la "Crònica de Ramon Muntaner", de
José M. Vidal, publicada a la col·lecció de butxaca d'Alianza editorial i
consideracions editorials del pròleg en qüestió. També li sol·liciten un altre
pròleg per a l'obra "Historia de Cataluña".
Sol·licitud per part de Fuster d'una ampliació del termini editorial per lliurar
el pròleg a la "Crònica de Ramon Muntaner" de José M. Vidal, publicada a la
col·lecció de butxaca d'Alianza editorial.
Comunicació del termini editorial per al lliurament del pròleg a l'obra
"Crònica de Ramon Muntaner" de José M. Vidal, publicada a la col·lecció de
butxaca d'Alianza editorial, i consideracions sobre l'edició del seu
"Diccionari".
Comunicació de l'enviament d'una còpia de l'obra de José M. Vidal Jové
"Crònica de Ramon Muntaner" perquè en faça el pròleg i consideracions per
a editar les obres de Fuster "Diccionario" i "Nosotros, los valencianos".
També li proposa que faça una "Historia de la literatura catalana".
Enviament d'una còpia de l'obra de José M. Vidal Jové "Crònica de Ramon
Muntaner" perquè Fuster en done l'opinió sobre si es publica o no.
Comunicació que l'Editorial "Península" editarà llibres de butxaca, cosa que
pot fer que no s'editen algunes obres de Fuster.
Comentaris sobre l'edició de l'obra de José M. Vidal Jové "Crònica de Ramon
Muntaner" arran d'una crítica de Fuster.
Enviament de les proves d'impremta de l'obra "Crónica de Ramon
Muntaner", comentaris sobre alguns aspectes editorials. També li sol·liciten
el títol del pròleg per a l'obra.
Sol·licitud a Fuster de les seues dades bancàries per pagar-li els honoraris
editorials pel pròleg a l'obra "Crónica de Ramon Muntaner", editada la
col·lecció de butxaca d'Alianza Editorial.

1969

Alianzaeditorial

765

1969

Alianzaeditorial

766

1969

Alianzaeditorial

767

1969

Alianzaeditorial

768

1969

Alianzaeditorial

769

1969

Alianzaeditorial

770

1969

Alianzaeditorial

771

1970

Alianzaeditorial

772

1970

Alianzaeditorial

773
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Carta

Carta

Carta

Carta
ALIANZA, editorial

Carta

Carta

Carta

Enviament per part de Fuster del pròleg a l'obra de José M. Vidal "Crónica de
Ramon Muntaner" i alguns comentaris crítics sobre aquesta. També li
comunica les seues dades bancàries per al cobrament del honoraris
editorials.
Comunicació que s'ha rebut el pròleg a l'obra de José M. Vidal "Crónica de
Ramon Muntaner", i alguns comentaris editorials sobre aquesta i sobre el
pagament dels honoraris.
Comentari sobre algunes correcions al pròleg a l'obra de José M. Vidal
"Crónica de Ramon Muntaner". Comunicació de l'interés que tenen perquè
Fuster presente l'obra "Antología bilingüe" a una llibreria de Barcelona.
Sol·licitud a Fuster perquè presente l'obra "Ocho siglos de poesía catalana",
editada per Alianza Editorial a la llibreria barcelonina "El Cinc d'Oros", i
comentaris sobre l'estada, el viatge i les característiques de l'acte editorial.
Agraïment per la presentació de l'obra "Ocho siglos de poesía catalana" a la
llibreria barcelonina "Cinc d'Oros". Sol·licitud del text de la seua intervenció.
Enviament de les novetats editorials de la col·lecció de butxaca d'Alianza
Editorial, amb les obres: "La agresividad humana", "Socialismo i filosofía",
"Posa de Federico García Lorca", "Antología de la literatura española",
"Narrativa mexicana de hoy", "Juan Belmonte: matador de toros" i "Juana de
Arco, Dies irae".
Agraïment per la presentació de l'obra "Ocho siglos de poesía catalana" a la
llibreria barcelonina "Cinc d'Oros" i sol·licitud de les factures per a pagar-li
les despeses d'allotjament i viatge.
Agraïment per la presentació de l'obra "Ocho siglos de poesía catalana" a la
llibreria barcelonina "Cinc d'Oros" i enviament de les despeses d'allotjament
i viatge.

1970

Alianzaeditorial

774

1970

Alianzaeditorial

775

1970

Alianzaeditorial

776

1970

Alianzaeditorial

777

1970

Alianzaeditorial

779

1970

Alianzaeditorial

780

1970

Alianzaeditorial

781

Carta

Enviament d'uns exemplars de l'obra "Crónica de Ramon Muntaner", de la
qual Fuster és prologuista, i dels seus honoraris editorials.

1970

Alianzaeditorial

782

Carta

Enviament dels honoraris editorials pel pròleg a l'obra "Crónica de Ramon
Muntaner" editada per Alinza Editorial.

1970

Alianzaeditorial

784

1970

Alianzaeditorial

778

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació de l'enviament a Fuster de les proves d'impremta del pròleg a
l'obra "Crónica de Ramon Muntaner".
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Telegrama

Sol·licitud de les dades on poden contactar amb ell durant la seua estada a
Barcelona.

1970

Alianzaeditorial

783

Carta

Enviament d'uns exemplars de la "Revista de la Universidad de México" i
sol·licitud de la seua opinió sobre aquesta.

1971

Alianzaeditorial

785

1972

Alianzaeditorial

786

1973

Alianzaeditorial

787

1976

Alianzaeditorial

788

1976

Alianzaeditorial

789

1981

Alimara

790

1953

Almelaivivesfrancesc

791

1958

Almelaivivesfrancesc

793

1958

Almelaivivesfrancesc

792

1960

Almelaivivesfrancesc

794

1967

Almelaserrajose

795

Tarja de
presentació
Carta
ALIANZA, editorial
Carta

Carta
ALIMARA

Nota

ALMELA I VIVES, Francesc
Carta

Carta
Nota
Tarja de
presentació
ALMELA SERRA, José

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud d'una crítica a una obra editada per Alianza Editorial.
Enviament d'un exemplar de la "Revista Occidente, agost-setembre 1973" de
l'interés de Fuster.
Nota a peu de pàgina en català.
Comentaris crítics a un article de Fuster titulat "Una gran estafa", aparegut al
diari "Informaciones", on fa referència a l'obra "Le Rouge et le Noir" de
Stendhal, editada a la "Colección de Bolsillo", d'Alianza editorial. Enviament
d'un
exemplar
de
la
segona
edició
de
l'obra.
Adjunta contestació de Fuster amb l'aclariment que no feia referència a
l'obra editada per Alianza sinó a una altra editada per Ed. Nauta.
Enviament d'un exemplar de la segona edició de l'obra de Stendhal "Rojo y
negro" publicada per Alianza editorial. També li sol·licita la data en què pot
anar a Madrid per parlar d'alguns aspectes editorials.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster d'un exemplar de la publicació "Coronació de la Mare de
Déu de Sales" per fer un article a la revista "Valencia Atracción" amb un
recull de fotos de Sueca.
Felicitació a Fuster pel seu article a "Jornada" sobre "El Duc de Calàbria i la
seua cort".
Agraïment a Fuster per la "Cantonada".
Agraïment a Fuster per la seua adhesió.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'una obra seua dedicada.
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ALMI
Carta
ALMIRALL, Miquel
Carta

Carta
ALMIRALL, Miquel
Carta

Carta

Sol·licitud de participació en una conferència la Setmana del País Valencià
organitzada per la Facultat de Filologia de la Universitat Central de Barcelona
i en un llibret sobre "La situació lingüítica al País Valencià desde el segle XVI".
Sol·licitud de participació en una conferència al cicle "Reflexions sobre el País
Valencià" a la Setmana del País Valencià, organitzada per la Facultat de
Filologia de la Universitat de Barcelona.
Sol·licitud de participació en una conferència a l'Aula Magna de la Facultat
de Filologia de la Universitat de Barcelona i comunicació de la data de la
seua visita a València on poden parlar sobre la revista universitària "Llengües
en contacte".
Sol·licitud de participació en una conferència a la Facultat de Filologia de la
Universitat Central de Barcelona.

Carta

Comunicació de la data en què estarà a València per parlar amb Fuster sobre
la seua tesi doctoral "Substitució lingüística del català i l'euskera".

Carta

Adhesió

ALONSO SANCHO, Miquel
Carta
ALONSO, José Luis

Sol·licitud d'una entrevista amb Fuster per a la revista "Lletraferit" de la
Universitat Central de Barcelona. També li comuniquen la data aprofitant
que aniran a entrevistar a Vicent Andrés Estellés i a Manuel Sanchis Guarner.

Telegrama

ALMUDÍN

ALONSO ARMIÑO ROVIRA,
Maria

Sol·licitud d'una referència bibliogràfica a l'obra de Joan Rois de Corella "Vida
de Santa Magdalena", editada per Fray Gabriel Pellicer i reproduïda per
Fuster a l'obra "L'aventura del llibre català".

Nota

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud de participació a la revista "Qué y Dónde" amb un article
setmanal, comunicació dels honoraris editorials. També li parla de les
novetats editorials amb la publicació de les obres "Qüestió de noms" i
"Història del País Valencià".
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Historia de dos pinos" per part
de l'autor, qui li mostra la seua admiració.
Adjunta un díptic amb una ressenya de l'obra.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'una obra seua dedicada.

1973

Almi

796

1981

Almirallmiquel

797

1982

Almirallmiquel

798

1983

Almirallmiquel

799

1984

Almirallmiquel

801

1984

Almirallmiquel

800

Almirallmiquel

802

1979

Almudin

803

1981

Alonsoarminoroviramaria

1348

1970

Alonsosanchomiquel

807

1970

Alonsojoseluis

804
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ALONSO, Vicent

Carta

Carta
ALÓS, Conxa
Carta
ALÒS-MONER, Lluís d’
ALPERA, Lluís

Nota
Telegrama
Carta

Carta

Carta

Carta

Poema

Correspondència de Joan Fuster

Agraïment a Fuster per l'enviament de les seues cartes del Sr. Martínez
Ferrando a fi de reproduir-les.
Enviament a Fuster per part de l'Editorial Tres i Quatre de la tesi de
llicenciatura de Josep Ballester "Joan Fuster: una aventura lírica" perquè li
done la seua opinió crítica.
Enviament d'un exemplar de l'obra "El caballo rojo". Comunica que ha
acabat d'escriure l'obra "Rey de gatos" i el seu nou projecte editorial. També
li diu que vol que la visite un estiu a sa casa de Calafell.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat
Comunicació de la data d'una conferencia.
Sol·licita a Fuster que li torne un exemplar del seu llibre de poemes per fer
una conferència a l'Ateneu de València. Tambè li demana un pròleg a la
mateixa obra.
Sol·licitud a Fuster d'un pròleg al seu llibre de poesia i enviament d'uns
versos.
Consideracions sobre uns poemes - que considera fluixos- d'un tal Romà per
a un Aplec de Poesia Realista. Comunicació que l'obra poètica projectada
"Poetes 62" per a publicar-se a l'Editorial Sicània no es farà.
Felicitació a Fuster per l'obtenció d'un premi poètic a Perpinyà. Comentaris
sobre la lectura de l'obra "Los buscadores de sueños" de Martí Ibáñez, sobre
els premis literaris i sobre l'obtenció del premi Carles Riba per part de Xavier
Amorós. També li parla de la seua obra poètica "Dades de la història civil
d'un valencià" i la publicació a Mèxic, i d'una obra en comú que tenen
projectada
sobre
Joan
de
Timoneda.
Adjunta 2 poemes de Lluís Alpera, "Els munyons del nostre país" i un altre
sense títol.
Enviament a Fuster d'un poema de l'obra "Dades de la història civil d'un
valencià", i li sol·licita que en faça el pròleg quan s'edite.

1986

Alonsovicent

805

1989

Alonsovicent

806

1972

Alosconxa

808

1981

Alos-monerlluisd

809

1961

Alperalluis

810

1963

Alperalluis

811

1963

Alperalluis

812

1964

Alperalluis

813

1965

Alperalluis

814

1965

Alperalluis

816
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Felicitació
nadalenc

Comunicació que està assabentat de les votacions al premi poètic per la
festa de Santa Llúcia, i d'altres sobre el Premi Carles Riba. També li felicita
l'any 1966 i l'anima per la malaltia del seu pare.

Postal

Sol·licita a Fuster que faça una crítica al "Correo catalán" d'un llibret sobre
l'antologia realista.

Postal
Carta
ALPERA, Lluís
Carta

Mostra de condol per la mort del pare de Fuster.
Comunicació de la data en què anirà a visitar Fuster a la seua casa de Sueca,
li adjunta una nota amb el telèfon de Joan Garay per si de cas canvia de
plans.
Agraïment per l'acolliment en la visita a sa casa de Sueca. Comentaris sobre
l'enviament d'una obra de Rodríguez-Puértolas, a la publicació d'una
antologia d'Ausiàs March, i sol·licitud d'un pròleg de Fuster a l'obra poètica
d'Espriu.

1966

Alperalluis

815

1966

Alperalluis

817

1966

Alperalluis

818

1970

Alperalluis

821

1970

Alperalluis

822

Carta

Comentaris sobre el seu viatge a Alacant per fer una conferència a la
Universitat.

1971

Alperalluis

823

Carta

Sol·licitud de participació en una conferència sobre el País Valencià amb
motiu de la inauguració d'un Curs de Valencià a la Universitat d'Alacant.

1971

Alperalluis

824

Carta

Comentaris sobre el seu viatge a Alacant per a fer una conferència sobre
cultura valenciana a la Universitat.

1971

Alperalluis

825

Carta

Sol·licitud de confirmació de la rebuda per part de Fuster del llibre "Trencats,
versos d'agost", publicat per l'Ajuntament de Gandia.

1972

Alperalluis

826

1972

Alperalluis

827

1974

Alperalluis

828

1975

Alperalluis

829

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud de participació com a jurat en el Primer Premi País Valencià de la
Delegació Provincial de Cultura d'Alacant. També li sol·licita la participació en
un cicle de conferències homenatge a Salvador Espriu, organitzades per
Òmnium Cultural a la Universtat d'Alacant.
Sol·licitud de participació en un cicle de conferències organitzat per l'ICE a la
Universitat d'Alacant, i dels seus honoraris per aquestes.
Comentaris sobre una polèmica amb Joaquim Molas per presentar-se a una
oposició a la càtedra de Llengua Catalana a la Universitat Autònoma de
Barcelona, i demanant opinió a Fuster.
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Carta

Carta
ALPERA, Lluís

Carta

Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Comentaris sobre com van les gestions arran d'una polèmica amb Joaquim
Molas per presentar-se a una oposició a la càtedra de Llengua Catalana a la
Universitat Autònoma de Barcelona. També li sol·licita a Fuster que participe
en una conferència per a la Setmana de Llengua i Cultura del País Valencià a
la Universitat d'Alacant.
Contestació de Fuster on s'ofereix a ajudar-lo en la polèmica amb Joaquim
Molas per presentar-se a una oposició a la càtedra de Llengua Catalana a la
Universitat Autònoma de Barcelona, parlant amb Comas i negant-se a fer
una conferència a la Universitat d'Alacant.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
Sol·licita a Fuster que li faça el tema "Problemes sociològics de la llengua
dintre la primera meitat del s. XIX" del temari d'oposicions per a la càtedra
de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona.
Es disculpa per no estar a l'homenatge a Fuster a Gandia, i comunica que han
prescindit d'Eduard Ranch com a professor del CEU.
Comunica la data de la seua visita a sa casa de Sueca on li donarà un
exemplar de la seua obra "Dades de la història civil d'un valencià", també li
diu que ha llegit l'article de Fuster tíiolat "La broma de las nacionalidades".
Comunica que ha aprovat les oposicions a la càtedra de llengua catalana de
la Universitat Autònoma de Barcelona i agraïment per la seua ajuda.
Agraïment per l'enviament d'una fotocòpia de l'obra de Pastor Fuster.
Sol·licitud d'un llibre que li donarà al sopar dels Premis Set i Mig. Comunica
que ha fet un article per a la revista "Valencia Semanal" i que l'editorial
Prometeo vol que forme part del jurat dels Premis de Contes Malva-rosa.
Comunicació de la seua visita a Sueca, on podríen aprofitar per dinar junts i
amb Josep Palàcios, i parlar de llibres.

1975

Alperalluis

830

1975

Alperalluis

831

1975

Alperalluis

832

1975

Alperalluis

833

1975

Alperalluis

835

1975

Alperalluis

837

1975

Alperalluis

834

1978

Alperalluis

839

1978

Alperalluis

840
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Carta

Carta

Carta
ALPERA, Lluís

Adhesió
Carta

Carta

Nota

Nota

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Agraïment a Fuster per la seua acceptació de formar part del Jurat del Premi
de Teatre Arniches d'Alacant i altres comentaris sobre els membres del jurat,
el seu viatge a Alacant i l'acte de lliurament del premi.
Comentaris sobre l'interés per part del Regidor de Cultura de l'Ajutament
d'Alacant que Fuster participe permanentment com a Jurat del Premi
Arniches de Teatre. També li sol·licita la seua participació en un Aplec de
Poetes dels Països Catalans a Elx.
Contestació de Fuster acceptant formar part del Jurat del Premi de Teatre
Arniches, i altres comentaris sobre l'Aplec de Poetes dels Països Catalans a
Elx, on no confirma la seua assistència.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Recriminació per part de Fuster a Lluís Alpera perquè posara el seu nom en
un programa d'activitats.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi de les Lletres Valencianes i
sol·licitud de participació en una taula rodona amb una conferència sobre
"Literatura i societat, avui dia" a l'Aula de Cultura d'Alacant.
Enviament de les adhesions per part dels professors de la Universitat
d'Alacant com a mostra de Suport amb motiu de l'atemptat.
Enviament d'un retall de premsa aparegut al diari "Infomación: Suplemento
Cultural" d'Emili Rodríguez Bernabeu, titulat "Sanchis Guarner, fermento
cultural". També li sol·licita la participació en una taula rodona a l'Aula de
Cultura d'Alacant.
Adjunta l'esmentat retall de premsa (2 pàgines).
Enviament a Fuster d'una entrevista seua perquè la mire i li la torne a Lluís
Alpera per a publicar-la al diari "Información" o a la revista "Serra d'Or".
Altres consideracions al respecte.
Contestació de Fuster on li diu a Lluís Alpera que no publique l'entrevista a
"Serra d'Or", ja que el faria quedar malament amb ells per haver-los negat
altres entrevistes. Comentaris respecte les opinions sobre el senyor Ramos,
que no vol que faça públiques.

1979

Alperalluis

849

1979

Alperalluis

850

1979

Alperalluis

851

1981

Alperalluis

847

1981

Alperalluis

841

1981

Alperalluis

842

1981

Alperalluis

848

1982

Alperalluis

843

1983

Alperalluis

844

1983

Alperalluis

845
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Carta

Comunicació a Fuster de la publicació al diari "Información" de la seua
entrevista.

1984

Alperalluis

846

Telegrama

Sol·licitud a Fuster d'un article per a un Homenatge al poeta alcoià Joan Valls
Jordà a la revista "Canelobre".

1990

Alperalluis

852

Alperalluis

819

Alperalluis

836

Alperalluis

838

Alperalluis

820

1956

Alphaeditorial

853

1956

Alphaeditorial

854

1956

Alphaeditorial

855

1956

Alphaeditorial

856

Carta

Carta
ALPERA, Lluís
Carta

Felicitació
nadalenc
ALPHA, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licita a Fuster que li porte unes obres del seu interés en la visita a Nordamèrica, titulades: "Poesies d'Ausiàs March"; "L'Espill", de Jaume Roig; "La
teoria dels cossos"; "La poesia de Carles Riba", de Ferrater, i "Carles Riba",
d'Albert Manent, editada per Alcides.
Sol·licitud de participació en una conferència per a la Cinquena Setmana de
la Llengua i Cultura al País Valencià, organitzada per la Universitat d'Alacant.
Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre l'obra poètica "Dades de la
història civil d'un valencià" i sobre l'interés de l'Editorial Prometeo de
publicar-la.
Anotació manuscrita de Fuster en el sobre "Contestat".
Felicitació nadalenca des d'Estats Units, i comunica que es reuniran a l'estiu
amb Eliseu Climent per parlar de la publicació d'una "Antologia valenciana".
Agraïment per l'enviament de l'obra "Poesia anglesa i nord-america" editada
per Alpha a la Col·lecció "Clàssics de tots els temps", i comuniació que ha fet
una ressenya sobre aquesta a un diari de València i a la revista "Pont blau".
Sol·licitud a Fuster del seu article a la revista "Pont blau" sobre l'obra "Poesia
anglesa i nord-americana", i felicitació per la seua obra "El descrèdit de la
realitat".
Enviament per part de Fuster del seu article a la revista "Pont blau" sobre
l'obra "Poesia anglesa i nod-americana", i agraïment per la felicitació per la
seua obra "El descrèdit de la realitat".
Agraïment a Fuster per l'enviament del seu article a "Pont blau" sobre l'obra
"Poesia anglesa i nord-americana", i comunica que empraran la informació
de l'article per al fullet de propaganda editorial de l'obra.
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Carta

Carta

Carta
ALPHA, editorial
Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació
ALSINA, Miquel
ALSO LLEIXÀ, Ferran
ALTIRRIBA, Rosa Mª

Carta
Adhesió

Agraïment a Fuster per les seues ressenyes a "Jornada" sobre Sagarra i sobre
les Silves d'Estaci, també li diu si li interessa que li envie els llibres "La lengua
catalana i els trobadors", de Manuel de Montoliu, i altres de R. Llull i A. de
Vilanova.
Agraïment pels comentaris positius a les ressenyes a "Jornada" sobre Sagarra
i Estaci, i sol·licitud de les obres "La lengua catalana i els trobadors", de
Manuel de Montoliu, i "La Divina Comèdia", de Dante, editades per Alpha a
la "Col·lecció "Clàssics de tots els temps" per a fer altres ressenyes literàries.
Enviament d'unes obres de Montoliu i "La divina comèdia", editades per
Alpha a la Col·lecció "Clàssics de tots els temps", perquè en faça unes
ressenyes literàries.
Enviament de les obres de Petrarca "Sonets, cançons i madrigals" i de Milton
"El paradís perdut", editades per Alpha a la Col·lecció "Clàssics de tots els
temps", perquè en faça unes ressenyes literàries.
Sol·licitud de les seues publicacions sobre Ausiàs March per a una bibliorafia
editada per Alpha, i que faça una ressenya a l'obra de Montoliu a "Destino" i
una altra sobre Shakespeare.
Comunicació a Fuster per part de l'Editorial Alpha S.A. de que l'obra de Plató
que ha demanat està exhaurida, i li diu les obres de les que hi ha
disponibilitat per si són en vol alguna.

1958

Alphaeditorial

857

1958

Alphaeditorial

858

1958

Alphaeditorial

859

1958

Alphaeditorial

860

1959

Alphaeditorial

861

1970

Alphaeditorial

20200

Alphaeditorial

862

1976

Alsinamiquel

863

1968

Alsolleixaferran

864

Enviament d'una obra no esmentada, editada per Alpha, perquè Fuster en
faça una ressenya literària a "Destino" o al "Correu català".
Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat pel Congrès de Cultura Catalana i
mostra d'admiració per la seua tasca en defensa de la llengua catalana.
Adhesió a un homenatge a Fuster.

Carta

Sol·licitud d'uns articles publicats per Fuster a "Destino" sobre "En Patufet"
per documentar-se per a un llibre.

1971

Altirribarosam

865

Nota

Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns articles seus sobre "En Patufet"
publicats a "Destino".

1971

Altirribarosam

866
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Nota
ALTISENT I ALTISENT, Agustí

Carta
Nota

Carta

Postal
ÁLVAREZ, Vicent
Carta

Nota
Postal
Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster d'una referència bibliogràfica a un llibre d'Ubieto arran de
la lectura d'un article publicat per Fuster a "Tele-Esprès", titulat "Mozárabe
más, mozárabe menos".

1972

Altirribarosam

867

1978

Altisentialtisentagusti

871

Suport amb motiu de l'atemptat.
Invitació a l'acte de nomenament d'Agustí Altisent com a Acadèmic de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. A més, li comunica a Fuster
que li enviarà una còpia del seu discurs ja que cita una traducció d'ell a l'obra
"L'home révolté".
Adjunta invitació a l'acte.

1978

Altisentialtisentagusti

870

1979

Altisentialtisentagusti

869

Suport amb motiu de l'atemptat
Enviament a Fuster d'un guió editorial per a un llibre polític sobre la societat
valenciana, també li demana la seua opinió i algunes fonts bibliogràfiques.
Adjunta l'esborrany del projecte editorial per a l'esmentat llibre.

1981

Altisentialtisentagusti

868

1962

Alvarezvicent

875

1962

Alvarezvicent

874

1962

Alvarezvicent

873

1963

Alvarezvicent

876

1963

Alvarezvicent

877

Comentaris sobre un article de Fuster titulat "Reflexión para arzobispos" i
altres qüestions sobre per què la gent no va a l'església.

Enviament del guió d'un treball sobre el nacionalisme que tenen projectat.
Adjunta un esborrany del sumari del llibre.
Records des de Còrdoba.
Comentaris arran d'una conferència de Fuster sobre medicina, on farà una
anàlisi de la societat valenciana al segles XIX i XX, també li pregunta l'opinió
sobre la publicació "Concret".
Comentaris sobre el darrer número de "Concret", on es publica un article de
Valerià Miralles sobre "L' aspecte mític de l'economia valenciana i la
realitat". També li sol·liciten a Fuster que parle en Burguera perquè faça un
article al pròxim número de "Concret".

Carta

Comentaris personals arran d'altres comentaris de Fuster sobre Vicent
Àlvarez que fa Fuster en una carta enviada a Eliseu Climent.

1963

Alvarezvicent

878

Carta

Comentaris sobre la concessió d'una beca d'estudis a la germana de Vicent
Àlvarez.

1963

Alvarezvicent

879

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Carta

Carta

Comentaris sobre la prohibició de les classes de llengua al País Valencià,
sobre la prohibició de "Concret" i altres comentaris sobre el nacionalisme i la
llengua. També li comunica l'enviament de la revista "Hara-Kiri" i de l'obra
"Vers un nationalisme humaniste".
Comentaris sobre la situació del nacionalisme al País Valencià i sobre la
publicació de llibres de temàtica sociopolítica.

1963

Alvarezvicent

880

1963

Alvarezvicent

881

1963

Alvarezvicent

882

1964

Alvarezvicent

883

Carta

Comunica la seua estada a València, que ja ha acabat la carrera de dret, i que
vol fer uns estudis d'investigació sobre la política del País Valencià, per a la
qual cosa li demana opinió a Fuster.
Sol·licitud a Fuster de l'adreça d'un amic seu de París a fi d'investigar a la
seua biblioteca personal sobre Andreu Nin.

1964

Alvarezvicent

884

Carta

Enviament d'un guió de treball per a un llibre sobre la situació política del
País Valencià i comentaris sobre el projecte.

1964

Alvarezvicent

885

1965

Alvarezvicent

887

1965

Alvarezvicent

886

1966

Alvarezvicent

888

1966

Alvarezvicent

889

1967

Alvarezvicent

890

1969

Alvarezvicent

891

Carta
ÁLVAREZ, Vicent

Comentaris arran d'una estada d'estudis a França i sobre la situació del
nacionalisme occità i català en aquell país.

Carta

Nota
Carta
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Enviament d'un llistat amb la bibliografia per a un llibre sobre el
nacionalisme polític als Països catalans. Li demana que incorpore alguns
personatges
valencians
i
que
li
ho
envie
a
l'editor.
Adjunta la bibliografia amb anotacions manuscrites de Fuster.
Comunica que la tertúlia a què tots dos assisteixen ha canviat de lloc a "La
gran peña", i que vol parlar amb ell en la pròxima reunió.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Enviament d'un pamflet polític, no adjunt, i d'atres consideracions polítiques
sobre aquest.
Comentaris de Vicent Álvarez sobre la seua col·laboració en un número
monogràfic sobre el País Valencià a la revista "Sera d'Or", on li proposa la
seua germana perquè escriga un article.
Sol·licitud de col·laboració a Fuster perquè l'ajude a publicar un article a la
revista "Serra d'Or" sobre "El pla Mansholt, i les seues possibilitats de cara a
un nova economia valenciana".
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Carta

Enviament a Fuster d'un article perquè el publique.
Adjunta l'article titulat "Gandia: Conca de la Safor", signat amb el
pseudònim: Dionís Frasquet.

1969

Alvarezvicent

892

Carta

Envia unes fitxes de treball i comunica que anirà a veure Fuster a sa casa per
tal de parlar dels treballs i ponències que està preparant.

1969

Alvarezvicent

893

Carta

Enviament d'un qüestionari per a una entrevista a Fuster per tal de publicarla al periòdic d'un partit polític.

1978

Alvarezvicent

899

1978

Alvarezvicent

900

1978

Alvarezvicent

901

1979

Alvarezvicent

898

1981

Alvarezvicent

896

1981

Alvarezvicent

897

Alvarezvicent

894

Alvarezvicent

895

Alvarezvicent

872

Carta
ÁLVAREZ, Vicent
Fullet

Carta

Telegrama
Telegrama
Carta
Carta
Nota

Correspondència de Joan Fuster

Agraïment per l'enviament per part de Fuster d'una entrevista per al periòdic
de l'Organització d'Esquerra Comunista al País Valencià. També li sol·liciten
la seua participació en un míting sobre "La Constitució".
Enviament d'un pamflet polític titulat "Una Constitució de dretes no és una
constitució per al poble" arran de la sol·licitud de la seua participació en un
míting sobre "La Constitució" a l'Organització d'Esquerra Comunista.
Invitació a l'acte de clausura del Congrés Federal d'Unificació del Moviment
Comunista i l'Organització d'Esquerra Comunista a l'Hotel Eurobuilding de
Madrid.
Anotació manuscrita de Fuster en el sobre "Contestat".
Suport amb motiu de l'atemptat.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Comunicació de com han anat les "Jornades sobre el Patriarcat", i de
l'interés d'un grup d'asturians que estudien el bable i la cultura d'Astúries de
visitar-lo.
Enviament d'uns pamflets polítics que fan referència a Fuster.
Comunicat perquè li porte uns llibres a la seu de "Publi-Press".
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ALZIRA, Ajuntament
Carta

902

1985

Alziraajuntament

903

Saluda

Invitació al concert de l'Orquestra Simfònica del Rihn que tindrà lloc al Gran
Teatre Municipal d'Alzira.

1985

Alziraajuntament

904

1989

Alziraajuntament

9802

1990

Alziraajuntament

905

1984

Amatbordaspere

906

1964

Amat-pinellaj

907

1981

Ambitolibreria

908

1981

Ambitolibreria

909

1983

Amcespanacomiteempresa

910

AMAT BORDAS, Pere
Carta
Carta

ÁMBITO, librería
Carta

Carta

AMÈRIC, Joan

Alziraajuntament

Sol·licitud de participacó en una conferència en les "III Jornades Culturals
d'Alzira".

Carta

AMC ESPAÑA, comité
empresa

1984

Carta

Carta

AMAT-PINELLA, J

Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a Doctor Honoris Causa per la
Universtat de València.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Francesc J. Blasco Castany, alcalde d'Alzira,
del seu nomenament com a membre del jurat del "Premi de Novel·la Ciutat
d'Alzira".
Enviament a Fuster d'una carta editorial on es publicita la publicació del
primer volum de la "Miscel·lània Fuster" i el segon de la "Miscel·lània
Bastardas", editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. També es fa
referència a la mort d'Elena Wolf i a l'aparició de l'obra "Introducció a la
literatura hispanoàrab".
Felicitació a Fuster i a Eliseu Climent per la revista "El Temps" i
consideracions personals sobre la vida de Pere Amat, ja jubilat del seu ofici
d'il·lustrador de publicacions, esdevingut pobre amb una mísera pensió.
Agraïment a Fuster pel seu article a "Destino" on fa referència a una obra
seua.
Felictació pel seu article al "Diario de Valencia" sobre el 23F. Sol·licitud d'un
text per al butlletí de les Jornades literàries de la llibreria "Ámbito" i
enviament d'una foto del sopar d'aquestes.
Sol·licitud de participació en les "II Jornades Literàries" de la llibreria
"Ámbito" celebrades a València, i comentaris sobre l'organització d'aquestes.
Sol·licitud de suport per part del Comité d'Empresa d'AMC España S.A, a la
taula de negociació de Sagunt, pel manteniment dels llocs de treball a
l'empresa.

Invitació

Invitació a la presentació del disc "Tornar a l'aigua" del cantautor Joan
Amèric al cafè Lisboa de València.

1989

Americjoan

911

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Americjoan

912

Correspondència de Joan Fuster
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AMETLLA, Claudi
AMICS DE JOAN BALLESTER
CANALS

Postal

1962

Ametllaclaudi

913

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament del seu llibre "Nosaltres, els valencians".
Sol·licitud de col·laboració en l'Associació "Amics de Joan Ballester i Canals" i
enviament de les publicacions realitzades per aquesta.

1980

Amicsdejoanballestericanals

914

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1980

Amicsdejoanballestericanals

919

Carta

Felicitació nadalenca del grup "Amics de Joan Ballester i Canals: Entre tots ho
hem de fer tot", en què sol·liciten col·laboració per a imprimir un fullet
homenatge a Joan Fuster.
adjunta felicitació nadalenca de GALLCA (Grup d'Ajut a la Llengua Catalana),
on demanen la col·laboració econòmica per a "Ràdio-Arrels", l'única que es
fa en català des de Perpinyà.

1981

Amicsdejoanballestericanals

915

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Amicsdejoanballestericanals

917

Llistat

Enviament d'un llistat de l'Associació "Amics de Joan Ballester i Canals" amb
les entitats i llocs on han repartit propaganda de la institució, també li
comuniquen que volen imprimir un fullet homenatge a ell.

1981

Amicsdejoanballestericanals

916

Carta

Enviament d'un full homenatge a Fuster aparegut als diaris "El periódico",
"L'Avui"
i
"La
Vanguardia".junta
retalls
de
premsa.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1984

Amicsdejoanballestericanals

918

1986

Amicsdejoanballestericanals

19985

1954

Amigobatllorileandre

920

1954

Amigobatllorileandre

921

1955

Amigobatllorileandre

922

Circular de l' associació "Amics de Joan Ballester i Canals".
Adjunta pàgines publicades a diferents diaris de Barcelona, València i
Mallorca.
Adjunta formulari d' adhesió i quadre amb els costos d' ampliació de la
campanya publicitària.
AMIGÓ BATLLORI, Leandre
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Sol·licitud d'un poema d'elogi a la vellesa per a l'obra "Llibre de la vellesa",
editada per la Casa del Libre a la Col·lecció Biblioteca Selecta, i enviament
d'un opuscle titulat "Els vells: Font de poesia" perquè li servisca de guió.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'una poesia titulada "Un vell mira el
paisatge", dedicada a Azorín, per a publicar-la a l'obra "Llibre de la vellesa".
Agraïment per la seua crítica literària a l'obra "Llibre de la vellesa" a la revista
"Pont blau" i enviament d'un exemplar del llibre "Quan mataven pels
carrers" de Joan Oller i Rabassa.
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AMIGÓ, Ramon
AMNESTY INTERNATIONAL

Tarja de
presentació

Enviament d'un exemplar del llibre "Enlluernament", disculpa per no poder
inviar-li "La pau dels dies" perquè està esgotat i enviament d'un butlletí de la
Caixa de Pensions. També felicita Fuster per la seua obra.

Carta
Carta
Carta

AMORÓS I PLA, Joan

Amigobatllorileandre

923

Felicitació per la seua obra "Diccionari per a ociosos" i per la seua tasca
literària.

1964

Amigobatllorileandre

924

Agraïment pel seu inerés de visitar la seu de l'Associació Excursionista de
Reus i enviament d'un butlletí informatiu de la institució.

1959

Amigoramon

925

1981

Amnestyinternational

928

1984

Amnestyinternational

929

1988

Amnestyinternational

927

Suport amb motiu de l'atemptat.

Carta

Sol·licitud de col·laboració en un text sobre la tortura per a una publicació de
la institució.
Rebuig de Fuster a participar en la presentació de l'Informe anual d'Amnistia
Internacional a València.

Carta

Sol·licitud de participació en la presentació de l'Informe anual d'Amnistia
Internacional a València.

1989

Amnestyinternational

926

Felicitació nadalenca a Fuster.

1961

Amorosiplajoan

930

1963

Amorosiplajoan

931

1981

Amorosiplajoan

933

1982

Amorosiplajoan

934

1982

Amorosiplajoan

935

Carta
AMNESTY INTERNATIONAL

1959

Felicitació
nadalenc
Carta

Felicitació
nadalenc

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster

Felicitació i mostra d'admiració a Fuster per la seua obra "Nosaltres, els
valencians", i sol·licitud de les adreces d'alguns joves nacionalistes i de poder
anar a visitar-lo a sa casa de Sueca.
Felicitació nadalenca a Fuster, li parla de la mort de Sanchis Guarner, de la
difusió lingüística i enviament d'uns fullets per a la promoció lingüística
escolar
de
la
campanya
"El
País
a
l'Escola".
Adjunta 3 fullets de l'Associació Acció Escolar del Congrés de Cultura
Catalana.
Enviament del programa d'actes d'una Trobada a Figueres i altres
consideracions sobre l'organització de la d'aquesta i sobre la presència de
Fuster.
Programa d'actes de la 15a Trobada Occitanocatalana de Figueres, on està
pevista la participació de Fuster.
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ANA I MONTSE
ANABA

Carta

Sol·licitud de participació en la 15a Trobada Occitanocatalana a Figueres i
altres consideracions sobre el viatge i l'allotjament per a Fuster.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster, li comunica la concessió del Premi Rei En Pere
a l'escriptora occitana Adelina Isac i la promoció lingüística a l'escola tant a
Catalunya com al País Valencià amb la campanya "El País a l'Escola".

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca i comunicació de la seua visita a terres alacantines, on
la presència de la parla catalana minva sobretot a la ciutat.

Telegrama

Telegrama d' Ana i Montse felicitant a Fuster.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes i enviament d'un exemplar de l'obra "Manuscrits en català
anteriors a l'impremta" de Josep M. Madurell.

Carta
ANDRÉS I ESTELLÉS, Vicent
Carta

Carta

Carta

Poema

Correspondència de Joan Fuster

Comunicació per part de Fuster a Vicent Andrés Estellés que ha rebut la seua
crítica literària a la revista "Pont blau" a un llibre seu.
Comenta que ha sigut convidat al II Congrés de Poesia de Santiago de
Compostel·la. Li pregunta si ha signat una carta col·lectiva publicada a
"Destino" en contra d'En Dolç.
Comunicació per part de Fuster a Vicent Andrés Estellés que li escriga a
Albert Manent donant-li algun tipus d'informació sobre l'enviament d'un
article per a la "Miscel·lània Carner".
Comentaris a Fuster per part d'Estellés sobre el delicat estat de salut del seu
fill, que cal que vaja a viure al poble i que necessita diners per a assolir una
casa, per la qual cosa li demana ajuda a Fuster perquè li busque contactes
editorials per tal de poder publicar més. Li proposa fer alguna guia de
turisme i d'altres projectes sobre literatura i turisme. També li comunica
l'enviament d'un poemari seu.
Enviament a Fuster per part d'Estellés d'un poema que li ha dedicat, amb el
títol "Dedicatòria de l'Hotel Paris a Joan Fuster".

1982

Amorosiplajoan

936

1983

Amorosiplajoan

937

Amorosiplajoan

932

1975

Anaimontse

19986

1975

Anaba

938

1954

Andresestellesvicent

939

1955

Andresestellesvicent

940

1958

Andresestellesvicent

943

1958

Andresestellesvicent

942
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Carta

Carta

ANDRÉS I ESTELLÉS, Vicent

Comentaris a Fuster per part d'Estellés sobre un viatge a Elx amb Maria
Aurèlia Capmany i Jaume Vida. Pregunta a Fuster si pot parlar amb aquest
últim perquè li edite algun llibre a la seua col·lecció a Barcelona. També li fa
alguns comentaris a l'obra de Jaume Vidal titulada "Fill pròdig".
Comunicació a Fuster per part d'Estellés que Joan Coromines es quedà
esperant la seua visita a Barcelona. També li diu que ha acabat la seua obra
"Memòria de Santa Ponça" però que hauria de polir-la un poc més, i altres
comentaris sobre la seua presentació al Premi Víctor Català.

1970

Andresestellesvicent

947

1970

Andresestellesvicent

949

Nota

Recordatori a Fuster per part d'Estellés de la data d'un dinar i que li porte el
cartell dels Jocs Florals de la Llengua Catalana i el dels Premis de Santa Llúcia.

1970

Andresestellesvicent

948

Carta

Comunica a Fuster que l'operaran de la cama a la clínica del Doctor Martorell
a Barcelona.

1977

Andresestellesvicent

950

Carta

Sol·licitud de col·laboració a Estellés amb uns poemes i un text per al número
homenatge a Jaume Roig de la revista "L'Espill".

1977

Andresestellesvicent

953

1978

Andresestellesvicent

952

1990

Andresestellesvicent

951

Andresestellesvicent

941

Andresestellesvicent

944

Telegrama

Mostra de condolència a Fuster.
Enviament d'un escrit d'un amic d'Estellés perquè Fuster l'ajude i parle amb
ell. També li comunica que es troba malalt i per aquest motiu li escriu Isabel,
la dona d'aquest.

Carta

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Estellés d'un original seu
perquè li'l corregisca i li done la seua opinió. Altres comentaris sobre el seu
treball en altres poemaris.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Estellés d'uns poemes per a
la publicació i altres comentaris sobre una reunió a un cafè de València amb
altres amics comuns.

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Estellés que ha anat a visitar-lo a sa casa de
Sueca però no hi era.

Andresestellesvicent

945

Nota

Comunicació a Fuster per part de l'Andrés Estellés de la data d'un dinar i
sol·licitud del cartell dels Jocs Florals de la Llengua Catalana.

Andresestellesvicent

946

Correspondència de Joan Fuster
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ANDREU I ABELLÓ, Josep

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc

ANDREU, J.M
Carta

Nota
ANDÚJAR, Manuel

Carta

Carta

Felicitació
nadalenc
Telegrama
Felicitació
nadalenc
ANGLADA D’ABAD, Josep
Maria

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació nadalenca a Fuster d'Adelaida i Josep Adreu i Abelló.

1966

Andreuiabellojosep

955

Felicitació nadalenca a Fuster d'Adelaida i de Josep Adreu i Abelló, amb un
poema sobre el "Nadal" de Joan Salvat-Papasseit.

1972

Andreuiabellojosep

954

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep i Adelaida Andreu i Abelló,
amb un text d'Agustí Esclasans titulat "Adéu, President!".

1973

Andreuiabellojosep

6829

1960

Andreujm

956

1963

Andreujm

957

1971

Andujarmanuel

958

1971

Andujarmanuel

959

1975

Andujarmanuel

960

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.

1975

Andujarmanuel

962

Felicitació nadalenca a Fuster i comunicació de l'enviament de les novetats
editorials d'Alianza Editorial.

1978

Andujarmanuel

961

1965

Angladadabadjosepmaria

963

1965

Angladadabadjosepmaria

964

Comentaris sobre les obres poètiques "Dos poetes nous" i "Per entrar en el
regne", publicades a la Col·lecció "Ossa Menor", arran d'una crítica literària
feta per Fuster i amb la qual l'autor de les obres no està d'acord.
Comunicació de l'enviament d'una carta per a Vicent Andrés Estellés. Com
que no sap l'adreça d'aquest, declina l'enviament en Fuster.
Sol·licitud de col·laboració amb un assaig per a la revista "El Urogallo" i altres
comentaris sobre l'extensió i els honoraris que rebrà Fuster.
Sol·licitud d'un article a Fuster i d'adhesió a l'homenatge a Rosa Chacel amb
motiu de la seua visita a Madrid després del seu exili a hispanoamèrica.
adjunta esborrany d'invitació a l'homenatge a Rosa Chacel a un restaurant
de Madrid, on es parla de les seues darreres obres publicades: un llibre
sobre Teresa d'Espronceda i la novel·la "La Sinrazón".
Felicitació nadalenca a Fuster i mostra d'amistat i d'afecte.

Sol·licitud a Fuster de col·laboració en una conferència sobre "Europa" al
Cicle "Diàlegs d'avui" de l'Agrupació Ripollesa d'Iniciatives Culturals, i altres
comentaris sobre el seu viatge a Ripoll per fer-la. També li envien alguns
impresos de l'associació.
Agraïment per contestar la sol·licitud d'una conferència a Ripoll, que Fuster
declina, i mostra d'interés perquè visite l'Agrupaciió Ripollesa d'Iniciatives
Culturals.
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Carta

ANGLADA VILARDEBÒ, Joan
ANGLÈS
ANGLO CATALAN SOCIETY,
The

Carta
Felicitació
nadalenc
Telegrama
Carta

Carta

Carta

Carta

Fullet

Fullet

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud de col·laboració a una conferència sobre l'obra literària de Pere
Quart al Premi de les "Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra" celebrades
Ripoll, també li parla de com serà l'acte, i enviament de les bases del premi.
Adjunta fullet de les Bases del Concurs Literari "Fetes Populars de Cultura
Pompeu Fabra", de l'any 1969.
Carta de Joan Anglada Vilardebó, lector de "La Vanguardia", amb comentaris
a un article de Fuster sobre Jaume Balmes.

1969

Angladadabadjosepmaria

965

1973

Angladavilardebojoan

19987

Angles

966

1981

Anglocatalansocietythe

974

1982

Anglocatalansocietythe

967

1982

Anglocatalansocietythe

968

1982

Anglocatalansocietythe

970

1982

Anglocatalansocietythe

973

1982

Anglocatalansocietythe

971

1982

Anglocatalansocietythe

972

1982

Anglocatalansocietythe

969

Felicitació nadalenca a Fuster.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud de participació en una conferència sobre "El redreçament d'una
cultura autònoma" en la reunió anual de l'Anglo-Catalan Society i altres
comentaris sobre l'acte.
Enviament del programa d'activitats de la "28th Annual Conference" de
l'Anglo-Catalan Society, 19-20 de novembre 1982, que es celebrarà a
l'Institut d'Espanya a Londres, i en la qual Fuster participa en una
conferència.
Enviament del programa d'activitats de la "28th Annual Conference" de
l'Anglo-Catalan Society, 19-20 de novembre 1982, que se celebrarà a Institut
d'Espanya a Londres. S'assenyala la participació de Fuster amb color groc.
Agraïment per la seua participació en una conferència sobre el País Valencià
a la reunió anual de l'Anglo-Catalan Society.
Actes del "28th Annual Generral Meeting" de la Anglo-Catalan Society
celebrada a Londres el 20 de novembre de 1982, amb un guió dels temes
tractats.
Programa i butlleta d'inscripció a la "28th Annual Conference" de l'AngloCatalan Society, 19-20 de novembre 1982, que se celebrarà a Institut
d'Espanya a Londres.
Agraïment per l'acceptació de Fuster de participar en una conferència a la
reunió anual de l'Anglo-Catalan Society.
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ANSÓN, Luis María
ANTON
ANTON ASENSIO, Antoni

Telegrama
Carta
Tarja de
presentació

ANTON ASENSIO, Antoni
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació de Luis María Anson a Fuster.
Comunicat en defensa del nacionalisme català, mostra de suport a Fuster i
felicitació de Nadal.
Tarja de presentació en què se li comunica l'enviament d'un llibret titulat "Lo
Misteri d'Elig", i de dues transcripcions en valencià i castellà del text de "El
Misterio de Elche" i "Misteri d'Elx", perquè Fuster en faça correccions.
Agraïment per la seua col·laboració en la transcripció del text del "Misteri
d'Elx" i altres consideracions sobre la correcció de l'únic text conservat, la
consueta de1709.
Petició de col·laboració per part de Fuster en la transcripció del text del
"Misteri d'Elx" arran d'un article publicat per ell a "Festa d'Elig".
Comentaris de Fuster sobre la transcripció del text original del "Misteri d'Elx"
i enviament d'un exemplar de l'obra "Antologia de St. Vicent Ferrer" perquè
faça de model.
Comentaris sobre la transcripció d'algunes paraules emprades al parlar d'Elx
i que han de respectar-se en la transcripció del text original d'"El Misteri
d'Elx", i enviament d'una publicació sobre el mateix tema.
Comunicació de Fuster d'una proposta de correccions al text original d'"El
Misteri d'Elx", on assenyala els diferents versos que cal corregir.
Contestació a la carta de Fuster on fa una proposta de correccions al text
original d'"El Misteri d'Elx" i comentaris i consultes sobre les esmentades
correccions.
Comentaris gramaticals de Fuster al voltant de la transcripció del text
original del "Misteri d'Elx", contestant a carta d'Anton on li plateja alguns
dubtes al respecte.
Comunicació de com ha anat la darrera representació del Misteri d'Elx i
altres comentaris sobre la correcció de la traducció del text original per fer
un informe per a la "Real Academia de la Lengua".

1975

Ansonluismaria

20005

1978

Anton

1013

1

Antonasensioantoni

1014

14

Antonasensioantoni

1016

1961

Antonasensioantoni

1015

1961

Antonasensioantoni

1017

1961

Antonasensioantoni

1018

1961

Antonasensioantoni

1019

1961

Antonasensioantoni

1020

1961

Antonasensioantoni

1021

1961

Antonasensioantoni

1022
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Carta

Carta

Carta
Paper

Enviament d'una còpia d'un full del BOE, núm 211, del 3 de setembre de
1979, Pàg. 20594.

ANTÒNIO I GUÀRDIAS, Joan
Carta
Tarja de
presentació
APARICI GÓMEZ, Vicent
Adhesió
APARICIO PÉREZ, José

Enviament a Fuster d'uns fullets i guies turistíques d'Elx, també fa referència
a la publicació d'una "Guia Comercial e Industrial del Partido Judicial de
Elche" i a alguns monuments d'Elx, com el Palau d'Altamira.
Comentaris sobre una representació extraordinària del Misteri d'Elx a
desembre amb motiu del IV Centenari de la Vinguda de la Verge de
l'Assumpció a Elx i enviament d'uns fullets, invitacions i programes sobre
l'acte.
Felicitació d' Antonio Antón, del "Patronato Nacional del Misterio de Elche",
a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".

Carta
ANTON ASENSIO, Antoni

Enviament d'unes invitacions perquè acudisca a una representació del
Misteri d'Elx i d'altres comentaris respecte al seu viatge a la ciutat.

Telegrama

APARICIO, Angeles
Carta
ARACIL, Lluís V
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part del poeta Joan Antonio i Guardias per incloure'l
en la seua obra "Història de la poesia catalana", aleshores li envia alguns
exemplars dels seus llibres com a mostra de gratitud.

1963

Antonasensioantoni

1023

1964

Antonasensioantoni

1024

1970

Antonasensioantoni

1025

1975

Antonasensioantoni

20006

1979

Antonasensioantoni

1026

1958

Antonioiguardiasjoan

8969

Antonioiguardiasjoan

1027

1981

Aparicigomezvicent

1028

1981

Aparicioperezjose

1029

1974

Aparicioangeles

1030

1961

Aracillluisv

1032

Agraïment per una crítica positiva per part de Fuster apareguda al diari
"Levante".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud del nom d'un cantant o grup teatral per fer una representació el
dia del patró de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de València. Volen
quedar amb ell per parlar del tema a la llibreria "Tres i Quatre" o a la
"Cafeteria San Patricio".
Comunicació del seu interés de col·laborar amb Fuster en una obra sobre el
País Valencià per a la "Col·lecció Criterion" i altres consideracions al
respecte. També es fa referència a un article de Fuster titulat "Els
trasplantats".
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Carta

Carta

Carta
ARACIL, Lluís V
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació a un sopar amb motiu de la publicació de l'obra "Poetes
universitaris valencians", per part de l'editorial "L'Estel".
Comunicació de la data i lloc del sopar commemoratiu per l'aparició de
l'obra "Poetes universitaris valencians" i per l'aniversari de "Diàleg" i
sol·licitud a Fuster de presidir un col·loqui a Lo Rat-Penat.
Comentaris sobre un treball d'Aracil guanyador del Premi Gaietà Huguet als
Jocs Florals de Lo Rat-Penat i de la seua publicació a la sèrie taronja de
l'editorial "L'Estel". Consideracions sobre un estudi sociolingüístic al País
Valencià. També es fa referència a l'obra de Fuster "Nosaltres, els
valencians".
Contestació d'una carta d'Aracil on li fa certs comentaris al voltant d'un
estudi sociolingüístic al País Valencià, sobre la situació política nacionalista
del país i sobre la situació del valencianisme. També es fa referència a una
segona edició de l'obra "Nosaltres, els valencians" i a les publicacions de
l'editorial "L'Estel".
Comunicació d'una problemàtica amb el jurat del Premi Yxart i altres
consideracions sobre la situació del valencianisme i la sociolingüística al País
Valencià.
Contestació de Fuster sobre l'enviament per part d'Aracil d'un estudi
sociolingüístic del País Valencià als Premis Yxart i la seua problemàtica amb
el jurat, i altres consideracions sobre el valencianisme. També es fa
referència a l'obra de Fuster "El descrèdit de la realitat" publicada en
castellà.
Salutacions a Fuster des de Madrid i també als amics comuns valencianistes.
Comunicació a Fuster del seu interés de suplir a Almela i Vives com a
corresponsal de "Destino" i altres comentaris arran d'una polèmica amb un
tal Senent per la transcripció d'un llibre.
Comunicació de la publicació d'un llibre d'articles de Julián Marías per part
"d'Aymà" i sol·licitud a Fuster d'una ressenya literària sobre aquest.
Comentaris sobre la publicació del número 24 de la revista literària
"Identity" de la Universitat de Harvard, dedicada al País Valencià,
presentació de l'estructura de la revista i altres comentaris editorials.

1962

Aracillluisv

1033

1962

Aracillluisv

1034

1962

Aracillluisv

1035

1962

Aracillluisv

1036

1963

Aracillluisv

1037

1964

Aracillluisv

1038

1964

Aracillluisv

1039

1966

Aracillluisv

1040

1966

Aracillluisv

1041

1966

Aracillluisv

1042
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1966

Aracillluisv

1043

1967

Aracillluisv

1044

Retall de premsa de la revista "Oriflama", número 78, amb una entrevista
Retall de premsa titulada "Els valencians: Lluís V. Aracil, sociòleg".

1968

Aracillluisv

1051

Comunicació de la data d'una conferència als "Col·loquis sobre història
contemporània".

1971

Aracillluisv

1031

1973

Aracillluisv

1046

1973

Aracillluisv

1047

1973

Aracillluisv

1048

1974

Aracillluisv

1049

Carta
ARACIL, Lluís V

Sol·licita a Fuster com a membre de la Fundació Gaetà Huguet que faça que
li paguen les classes de valencià que ha impartit per a la institució. També li
parla del llibre d'Einar Haugen titulat "Language conflict and language
planning".

Postal

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licita a Fuster com a membre de la Fundació Gaetà Huguet que faça que
li paguen les classes de valencià que ha impartit per a la institució a la
Facultat de Lletres.

Comentaris sobre l'interés comú de fundar un Grup Català de
Sociolingüística i de les condicions per a la fundació. També li parla de la
seua publicació d'un llibre de lingüística per a l'editorial "Mauton" i que ha
donat
un
curs
de
Sociolingüística
General
a
Barcelona.
Adjunta un esborrany en anglès amb les normes per a crear l'esmentat Grup
Català de Sociolingüística.
Aracil li comunica que farà una conferència sobre sociolingüística catalana al
VIII Congrés Mundial de Sociologia, a la Universitat de Toronto.
Convida a Fuster perquè participe en el Congrés Mundial de Sociologia, a la
Universitat de Toronto, amb una conferència titulada "Language and
literature in the Valencian Country, in the first third of the XIX Century", i
comunicació del termini per a presentar el text d'aquesta.
Adjunta llistat de participants en el Congrés, full perquè envie l'abstract de la
conferència i un altre full per al copyright de la publicació.
Sol·licita a Fuster que li envie una còpia de la seua conferència del Congrés
Mundial de Sociologia, a la Universitat de Toronto, i ell també li enviarà una
còpia de la seua.
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Carta

ARACIL, Lluís V
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Postal
Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licita a Fuster que li envie una còpia de la seua conferència titulada
"Language and literature in the Valencian Country, in the first third of the XIX
Century", feta al Congrés Mundial de Sociologia, a la Universitat de Toronto.
Comunicació de com va anar el Seminari Internacional de Sociolingüística
celebrat a Perpinyà, 18-30 de juliol de 1977. Sol·licita a Fuster la participació
en una conferència sobre la llengua al Congrés de Cultura Catalana de Vic i
altres comentaris sobre unes Jornades Internacionals de Normalizació
Lingüística a València.
Contestació de Fuster a la sol·licitud per part d'Aracil de participar en una
conferència sobre la llengua al Congrés de Cultura Catalana de Vic, negant-se
a la proposta i comunicant-li la data en què viatjarà a Barcelona per parlar
amb ell.
Comentaris sobre un pojecte sociolingüístic no especificat que porta entre
mans i per al qual demana el suport a Fuster. Altres consideracions sobre el
valencianisme.
Enviament d'una còpia d'una carta enviada per Aracil a Albinyana sobre el
seu projecte de creació d'un Institut Català de Sociolingüística i altres
consideracions al respecte.
Carta dels estudiants del Curs de Sociolingüística General al degà de la
Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona per tal que oferisca un
segon curs en la matèria.
Adjunta esborrany preparat per Lluís V. Aracil del programa per a un nou
Curs de Sociolingüística Catalana a la Universitat de Barcelona.
Comentaris per part de Fuster al voltant de la desestimació del Consell del
País Valencià de crear un Institut Català de Sociolingüística, altres
consideracions respecte a la lectura d'una entrevista a Aracil apareguda a la
revista "Canigó" i sol·licitud per part de Fuster d'un article sobre
sociolingüística per publicar-lo a la revista "L'Espill".
Salutacions a Fuster des de Brussel·les.
Salutacions des de Lleida, on ha anat a fer una conferència, i altres
consideracions lingüístiques.

1974

Aracillluisv

1050

1977

Aracillluisv

1052

1977

Aracillluisv

1053

1978

Aracillluisv

1057

1978

Aracillluisv

1058

1978

Aracillluisv

1059

1978

Aracillluisv

1061

1978

Aracillluisv

1054

1978

Aracillluisv

1055
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Postal

Postal
Postal
Postal
ARACIL, Lluís V

Postal
Postal
Postal
Postal

Postal

Postal
Postal
Postal
Postal

Carta
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Sol·licitud de suport per al seu projecte de creació d'un Institut Català de
Sociolingüística.
Comunica que encara no ha contestat el Consell del País Valencià a la petició
de creació d'un Institut Català de Sociolingüística. També li comunica la seua
nova adreça a Barcelona.
Salutacions des d'Uppsala (Suècia).
Salutacions des de Cardiff (Gal·les), on es celebrarà un Seminari
Internacional de Sociolingüística.
Comunica a Fuster que ha estat elegit president del Comité de
Sociolingüística de la "International Sociological Association".
Salutacions des del llac Rannoch (Escòcia).
Salutacions des de Suïssa, i comuniació de la data en què visitarà València.
Salutacions des de Gal·les i comentaris sobre J. L. Albinyana i Manuel Sanchis
Guarner.
Comentaris a Fuster per part de Lluís Vicent Aracil Boned sobre el seu viatge
a Galicia, i demés comentaris sobre altre viatge a Escòcia i Gales. També li
recorda que ha de participar a un Seminari de Sociolingüística a Barcelona.
Al revers del full apareix un detall escultòric amb una imatge de l'apòstol
Santiago del [Pórtico de la Gloria- Catedral de Santiago de Compostela].
Salutacions des de Trento.
Salutacions des de Galway (Irlanda).
Salutacions des de Bangor (Gales), i crítica a Eliseu Climent i Sanchis Guarner.
Salutacions des de San Francisco (Estats units), també li comenta que volen
celebrar per allí el 20 Aniversari d'un Homenatge a Ausiàs March.
Petició de Fuster perquè Aracil aprove a un xic de Sueca la seua assignatura
de sociolingüística, també li demana que col·labore en un article per a la
revista "L'Espill".

1978

Aracillluisv

1056

1978

Aracillluisv

1060

1978

Aracillluisv

1070

1978

Aracillluisv

1071

1978

Aracillluisv

1072

1978

Aracillluisv

1073

1978

Aracillluisv

1075

1978

Aracillluisv

1076

1978

Aracillluisv

19961

1979

Aracillluisv

1062

1979

Aracillluisv

1063

1979

Aracillluisv

1068

1979

Aracillluisv

1069

1980

Aracillluisv

1074
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Postal
Postal
Postal
ARACIL, Lluís V

Postal

Carta

Tarja de
presentació
ARACIL, Rafael
Carta

Carta

ARAGÓN GÓMEZ, Alejandro

Comentaris sobre la seua estada al Congrés de Llengües d'Europa a Merano
(Itàlia).
Records des d'Aquisgrà (Alemanya).
Salutacions des d'Urbino (Itàlia), també li comunica la data de la seua
pròxima estada a València.
Records des d'Aquisgrà (Alemanya). També sol·licita a Fuster que demane a
Eliseu Climent que li torne uns exemplars d'un recull d'assajos.

1980

Aracillluisv

1064

1981

Aracillluisv

1065

1981

Aracillluisv

1067

1982

Aracillluisv

1066

Aracillluisv

19907

Aracillluisv

1045

1967

Aracilrafael

1077

1981

Aracilrafael

1078

Comentaris a Fuster per part de Lluís Vicent Aracil sobre la publicació per
part de l'Editorial Senent d'un pamflet de Josep Guzman i Guzman sobre
nacionalisme valencià, i d'altres comentaris al respecte del seu contingut i de
l'edició del mateix.
Enviament de la seua adreça a Nova York.
Adjunta felicitació nadalenca amb una imatge de Jerusalem.
Sol·licita a Fuster referències bibliogràfiques per preparar un curs sobre
nacionalisme a la Universitat de Barcelona.
Adjunta un guió mecanografiat dels aspectes que vol tractar al curs i una
còpia del tema 2 del curs: "El fet urbà i la contraposició camp-ciutat".
Enviament a Fuster d'un article sobre el procés de treball tèxtil per a
publlicar-lo a la revista "L'Espill" i comentaris sobre un article d'història
agraria.

Carta

Comunicació per part de Fuster de la publicació del seu article sobre història
agrària al número 10 de la revista "L'Espill".

1981

Aracilrafael

1079

Carta

Comunicació del seu interés de col·laborar en l'edició d'un setmanari al País
Valencià projectat per Fuster.

1984

Aracilrafael

1080

1976

Aragongomezalejandro

20007

1974

Aragonesjoaquin

1081

Carta

ARAGONÉS, Joaquin
Carta
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Critica d' Alejandro Aragón Gómez a Fuster.
Agraïment per la rebuda de Fuster en una visita a sa casa de Sueca i
enviament d'alguns exemplars d'una revista, no assenyalada, de l'interés de
Fuster.
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ARAMON I SERRA, Ramon
Carta
ARAMON I SERRA, Ramon
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació per part de Fuster de la seua adhesió a l'homenatge a Rafael
Tasis.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns retalls de premsa valenciana que
seran emprats per fer una publicació a la "Col·lecció Popular" i agraïment a
Fuster per l'enviament d'una ressenya literària a un llibre de Fabra
Sol·licitud de col·laboració econòmica per a l'edició d'una publicació de
l'obra pòstuma d'homenatge a Emili Vigo "La política catalana del Gran
Comitè de Salut Pública".
Adjunta butlleta per a fer el donatiu.
Agraïment per la revisió del text d'una "Antologia vicentina" de Fuster.
Comentaris sobre l'enviament d'uns retalls de premsa sobre valencianisme i
certa polèmica amb Germà Colon, i sobre la publicació d'una ressenya
literària de l'obra de Pompeu Fabra a la revista "Pont blau". També
desestima la seua col·laboració econòmica per a l'edició d'una obra
homenatge a Emili Vigo.

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster.

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster.

Adhesió
Telegrama
ARAMÓN, Núria

Comentaris sobre un polèmic article aparegut a "Destino" per part dels
nacionalistes mallorquins i sol·lictud per part de Fuster de certa informació
dels Premis de l'Institut d'Estudis Catalans i de les separates publicades per
la institució.
Enviament d'un polèmic article de Germà Colon sobre valencianisme
aparegut a "Destino" i amb el qual Fuster i altres intel·lectuals valencians no
hi estàn d'acord. Enviament de l'adreça de Jaume Bru perquè li comunique
els resultats dels Premis de l'Institut d'Estudis Catalans.

Nota
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Suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Comunicació de la seua adreça i telèfon després de visitar Sueca i no trobar a
Fuster a sa casa.

1954

Aramoniserraramon

1083

1954

Aramoniserraramon

1084

1954

Aramoniserraramon

1085

1955

Aramoniserraramon

1086

1955

Aramoniserraramon

1087

1955

Aramoniserraramon

1088

1966

Aramoniserraramon

1091

1972

Aramoniserraramon

1090

1981

Aramoniserraramon

1089

1981

Aramoniserraramon

1092

1972

Aramonnuria

1082

[ 109

ARANA PELEGRÍ, Joaquin

ARANA PELEGRÍ, Joaquin

Carta

Comunicació a Fuster de l'interés que tenen de conéixer-lo uns amics de
Tremp (Tarragona) aprofitant el seu viatge a Lleida. També li sol·licita que
done una conferènca sobre el País Valencià al Consell General d'Andorra.

1973

Aranapelegrijoaquin

1093

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster

1973

Aranapelegrijoaquin

1095

Felicitació nadalenca a Fuster

1975

Aranapelegrijoaquin

1094

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
Invitació per part de la distribuïdora "L'Arc de Berà" a la presentació del
llibre de Fuster "El País Valencià (I)", que tindrà lloc a la Galeria Temps de
València.
Agraïment a Fuster pel text per al catàleg d'una exposició seua, invitació
perquè el visite al seu taller d'art, on li regalarà una obra seua.
Comunica que han rebut l'enviament d'uns diners que endeutava Fuster per
una petició reprogràfica.
Enviament d'unes xerocòpies demanades per Fuster al servei reprogràfic de
l'arxiu,
"Sección
clero,
carp.
3210
(nº
1-12).

1981
1981

Arandaromerofrancesc
Arbosxavier

1096
1100

1962

Arcdeberadistribuidora

1101

1973

Arcasbraunerluis

1102

1985

Archivohistoriconacional

1124

Archivohistoriconacional

1125

1967

Arditmanuel

1126

1967

Arditmanuel

1128

1978

Arditmanuel

1130

1978

Arditmanuel

1129

Felicitació
nadalenc
ARANDA ROMERO, Francesc Adhesió
ARBÓS, Xavier
Telegrama
ARC DE BERÀ, Distribuidora
Invitació
ARCAS BRAUNER, Luis
ARCHIVO HISTÓRICO
NACIONAL

Carta
Carta

Carta

Adjunta factura amb l'import que ha de pagar.
ARDIT, Manuel
Carta

Enviament a Fuster d'un article per publicar-lo a la revista "Serra d'Or",
sol·licitud d'orientació bibligràfica per a un treball sobre la "Inquisició" i
sobre un "Recull de texts històrics valencians". També li demana la seua
col·laboració en l'edició dels llibres "Els valencians a les corts de Cadis" i
"Episodis de la història".
Enviament a Fuster de la transcripció d'uns documents administratius del
segle XIX, trobats a l'Arxiu de la Catedral de València.

Carta

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Adjunta 3 transcripcions dels documents: dos certificats de naixement i un
de defunció.
Enviament d'un treball per a l'obra col·lectiva "Història dels Països Catalans"
perquè Fuster li done la seua opinió i altres consideracions a l'obra "Història
del País Valencià". projectada per Eliseu Climent.
Comunica que ha estat a sa casa de Sueca per parlar amb Fuster i no estava,
per la qual cosa li deixa la seua adreça a València.
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Anotació manuscrita de Fuster "març 1978".
Nota
ARDIT, Manuel
Carta

Carta

Carta

Adhesió
Carta
Carta

Comunicació de la data en què visitarà Fuster a sa casa de Sueca.
Sol·licitud a Fuster perquè intercedisca davant Max Cahner pel que fa a certa
polèmica amb Manolo Ardit sobre l'extensió del seu text per a l'obra
col·lectiva "Història dels Països Catalans".
Sol·licitud de col·laboració a Fuster perquè faça el pròleg de l'obra "Història
dels Països Catalans" i altres consideracions editorials sobre la publicació.
Sol·licitud de col·laboració a Fuster perquè faça el pròleg de l'obra col·lectiva
"Història
dels
Països
Catalans",
editada
per
EDHASA.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Enviament d'unes fotocòpies amb la transcripció d'unes cartes de Gaspar de
Centelles presentades a un congrés sobre aquest i publicades a l'obra "La
inquisició al País Valencià".

1978

Arditmanuel

1140

1979

Arditmanuel

1139

1980

Arditmanuel

1131

1980

Arditmanuel

1132

1981

Arditmanuel

1138

1981

Arditmanuel

1137

1986

Arditmanuel

1133

Carta

Contestació de Fuster en què li agraeix l'enviament de les fotocòpies d'una
transcripció de les cartes entre Jeroni Conquers i Gaspar de Centelles.

1986

Arditmanuel

1134

Nota

Comunica a Fuster que necessita reunir-se amb ell per parlar d'un assumpte,
no especificat.

1986

Arditmanuel

1135

Carta

Contestació de Fuster en què li comunica la data en què es poden reunir a sa
casa de Sueca.

1987

Arditmanuel

1136

Arditmanuel

1127

Carta
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Comentaris crítics a les correccions fetes per Lluís Aracil i Josep Palàcios a les
proves d'impremta del llibre "Recull de textos històrics valencians", d'Ardit.
Solament està d'acord amb les correccions fetes per Fuster.
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AREALONGA
Carta
ARENAS I SAMPERA,
Joaquim
ARENYS DE MAR,
Ajuntament
ARGEMÍ I GUILLÉN,
Domènech

Carta
Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

Carta
ARGENTÉ ARTIGAL, Joan

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud de col·laboració per part de l'Editorial Akal amb el llibre "Debate
mundial
sobre
la
lengua
y
la
cultura
gallegas".
Adjunta qüestioari perquè el conteste Fuster sobre què pensa del
nacionalisme i de la llengua gallega.
Felicitació per la concessió del títol de fill predilecte de Sueca.
Sol·licitud de col·laboració a Fuster amb un text per a un llibre homenatge
amb motiu del primer aniversari de la mort de Salvador Espriu, en el qual
conte la seua relació amb l'escriptor.
Mostra de suport per la seua tasca literària i de recuperació de la llengua
catalana.
Mostra de suport per la seua tasca literària i de recuperació de la llengua
catalana.
Mostra d'independentisme català i manifest en contra del rei d'Espanya,
Juan Carlos de Borbón.
Mostra d'independentisme català amb motiu del Centenari d'Antoni Rovira i
Virgili.
Mostra d'independentisme català i manifest en contra del rei d'Espanya,
Juan Carlos de Borbón.
Mostra d'independentisme català amb motiu del Centenari d'Antoni Rovira i
Virgili.
Mostra d'independentisme català, i manifest en contra del rei d'Espanya,
Juan Carlos de Borbón.
Adjunta d'una altra mostra d'independentisme català amb motiu del
Centenari d'Antoni Rovira i Virgili.
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a "Destino" de la seua obra
poètica i altres consideracions sobre la crítica a "El temps".
Sol·licitud de col·laboració a Fuster amb un article per a la revista "Albada"
de Badalona i altres consideracions editorials sobre els honoraris que rebrà
per aquest article. També felicita Fuster per la seua biografia de Raimon.

1973

Arealonga

1141

1984

Arenasisamperajoaquim

1142

1985

Arenysdemarajuntament

1143

1971

Argemiiguillendomenech

1145

1974

Argemiiguillendomenech

1144

1982

Argemiiguillendomenech

1146

1982

Argemiiguillendomenech

1147

1982

Argemiiguillendomenech

1148

1982

Argemiiguillendomenech

1149

1982

Argemiiguillendomenech

1150

1960

Argenteartigaljoan

1151

1964

Argenteartigaljoan

1152
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Carta

Carta
ARGENTÉ ARTIGAL, Joan
Carta

Postal
ARGUMENTS, Revista
Carta
ARIEL, edicions

Carta

Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per l'enviament d'un article sobre "El dolor i l'aspirina"
per a la revista "Albada". Comentaris al voltant de l'obra poètica de Joan
Argenté i enviament per part d'aquest d'una versió de la cançó "Les poètes",
del cantautor francès Léo Ferré, perquè la cante Raimon. Adjunta l'esmentat
text titulat "Els poetes".
Comunicació del dia en què visitaran Fuster a sa casa de Sueca un grup
d'amics de Badalona membres del "CICF". També li diu que li ha enviat signat
el seu llibre de poemes "Cicle, biclicle, tricicle".
Sol·lictud a Fuster de la data en què poden visitar-lo a sa casa de Sueca
aprofitant un viatge per terres valencianes que faran els membres del
"C.I.C.F." de Badalona.
Anotació manuscrita de Fuster al marge esquerrà: "Argenté".
Felicitació de Joan Argente i Carme Oller a Fuster pel "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".
Enviament de l'acta de la reunió del consell editorial de la Revista
"Arguments".
Adjunta 5 còpies del guió amb la línia editorial de la revista "Arguments: una
nova publicació al País Valencià".
Enviament d'uns exemplars de l'obra "Poesies" de Joan Salvat-Papasseit, de
la qual Fuster n'ha fet un estudi crític.
Enviament del primer volum de l'obra "Història dels catalans", per la qual
Fuster es troba interessat, i sol·licitud perquè faça una ressenya literària en
alguna revista. També demanen a Fuster la seua col·laboració editorial a la
col·lecció "Nuestro Siglo por Dentro", fent una biografia "Blasco Ibáñez:
l'home, l'escriptor i el polític".
Comentaris editorials sobre els honoraris que rebrà Fuster per la seua
col·laboració editorial a la col·lecció "Nuestro Siglo por Dentro" fent una
biografía "Blasco Ibáñez: l'home, l'escriptor i el polític". També li demanen la
seua col·laboració editorial en el capítol dedicat a Ausiàs March al primer
volum de l'obra de Martí de Riquer "Història de la literatura catalana".

1965

Argenteartigaljoan

1153

1967

Argenteartigaljoan

1154

1967

Argenteartigaljoan

1155

1975

Argenteartigaljoan

20008

1972

Argumentsrevista

1156

1962

Arieledicions

1157

1964

Arieledicions

1158

1964

Arieledicions

1159

[ 113

Carta

Carta
ARIEL, edicions
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta

Carta
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Comentaris sobre el procés de documentació i la necessitat de contractar
alguna persona per a recopilar dades sobre Blasco Ibàñez perquè Fuster faça
una biografia d'aquest per a la col·lecció "Nuestro Siglo por Dentro", d'Ariel
Edicions, i sobre l'enviament de l'obra "Història dels catalans".
Enviament del primer volum de l'obra de Martí de Riquer "Història de la
literatura catalana". Sol·licita que faça una ressenya literària a "Destino" i
una biografia sobre Blasco Ibàñez. També el felicita pel seu sant.
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària sobre l'obra "Història de la
literatura catalana" feta a "Destino". Comentaris sobre un treball seu per a
"Renuveos" i comentaris editorials sobre el termini de lliurament de la seua
biografia sobre Blasco Ibàñez.
Agraïment a Fuster per la seua ressenya literària al "Correo Catalán" sobre el
segon volum de l'obra "Història de la literatura catalana" i comentaris als
seus articles per a "Índice" i "Renuevos".
Enviament d'un exemplar de l'obra de Pierre Vilar "Crecimiento y desarrollo:
economia e historia, reflexiones sobre el caso español" perquè Fuster en
faça una ressenya literària.
Enviament de l'obra d'Angel Carmona "Dues Catalunyes" i de l'obra "Tres
dias de julio" de Lluís Romero, perquè Fuster en faça una ressenya crítica.
Agraïment per la seua ressenya crítica al Vol. III de l'obra "Història de la
literatura catalana" i comentaris sobre un viatge a Galícia.
Enviament del llibre "El militar de carrera en España" perquè Fuster en faça
una crítica literària.
Enviament a Fuster d'alguns exemplars de llibres de la col·lecció "Ariel
quinzenal" i altres de la mateixa editorial titulats: "Història dels catalans"
Vol. III; "Homenatge a Catalunya", d'Orwell; "Viatge a Catalunya", de Young, i
"Poesia rasa", de Brossa. Li demanada l'opinió sobre aquest darrer llibre.
Proposta d'edició en castellà del llibre de Fuster "Heretges, revoltes i
sermons" a la col·lecció de butxaca d'Edicions Ariel.
Sol·licitud de la traducció al castellà del llibre de Fuster "Heretges, revoltes i
sermons" per publicar-lo a l'editorial Ariel i enviament de l'obra de Josep
Fontana "La quimera de la monarquia absoluta".

1964

Arieledicions

1160

1964

Arieledicions

1161

1964

Arieledicions

1162

1965

Arieledicions

1163

1965

Arieledicions

1164

1967

Arieledicions

1165

1967

Arieledicions

1166

1970

Arieledicions

1167

1971

Arieledicions

1168

1972

Arieledicions

1169
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Rebut
ARIEL, edicions
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Rebut
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Enviament d'un rebut a Fuster pel cobrament dels seus honoraris editorials
per la publicació de la seua obra "Revueltas y herejias" a Edicions Ariel.
Enviament del IV volum de l'obra "Història de la literatura catalana",
d'Antoni Comas, perquè Fuster faça una ressenya literària i d'un fullet
publicitari de les "Obras publicadas por Ediciones Ariel durante el año 1972".
Enviament dels honoraris editorials per la publicació de la seua obra
"Rebeldes y heterodoxos" a Edicions Ariel S.A.
Adjunta original i 3 còpies d'un rebut, i un balanç per la liquidació de vendes i
drets d'autor de l'obra.
Comunicació de Fuster que ha rebut els diners pels honoraris editorials per
la publicació de la seua obra "Rebeldes y heterodoxos" a Edicions Ariel S.A.
També li diu que ha rebut més diners dels pactats i que els agafa en
concepte d'avançament d'honoraris per a la pròxima edició de la seua obra
"El descrédito de la realidad".
Comentaris sobre els seus honoraris editorials per part d'Ariel Edicions per la
publicació de les obres "Rebeldes y heterodoxos" i "El descrédito de la
realidad", sobre l'enviament d'unes obres de Joan Reglà i un altre exemplar
d'"El Bandolerisme". Altres comentaris sobre la intenció de Josep Fontana de
deixar d'impartir classes a la Universitat de València.
Agraïment per la comunicació de Fuster que ha rebut més diners dels
pactats en concepte d'honoraris editorials i drets d'autor per les seues
publicaciona a Ariel Edicions i enviament de les noves retribucions editorials
que li pertoquen.
Adjunta carta original de Fuster on li comunica l'errada en el pagament,
balaç de la liquidació de vendes i drets d'autor per la publicació de l'obra
"Rebeldes y heterodoxos" i rebuts editorials.
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Psiquiatría de
urgencia en la práctica médica".
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Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
Adjunta còpia del rebut per la liquidació dels seus honoraris editorials l'obra.
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Psiquiatría de
urgencia en la práctica médica".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Psiquiatría de
urgencia en la práctica médica".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Psiquiatría de
urgencia en la práctica médica".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
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Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Psiquiatría de
urgencia en la práctica médica".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Psiquiatría de
urgencia en la práctica médica".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
Comunicació del pagament dels seus honoraris editorials en concepte de
drets d'autor per la publicació de les seues obres "El descrédito de la
realidad", "Rebeldes y heterodoxos" i "Psiquiatría de urgencia en la práctica
médica".
Adjunta balanç editorial de liquidació de vendes i drets d'autor per la
publicació de les obres en qüestió.
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Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "El descrédito de
la realidad".
Liquidació de vendes i drets d'autor per part d'Edicions Ariel en concepte
d'honoraris editorials per la publicació de l'obra de Fuster "Rebeldes y
heterodoxos".
Comunicació del pagament dels honoraris editorials en concepte de drets
d'autor per la publicació de les obres "El descrédito de la realidad",
"Rebeldes y heterodoxos" i "Psiquiatría de urgencia en la práctica médica".
Adjunta original i 3 còpies d'un rebut pel pagament dels esmentats honoraris
editorials d'Ariel.
Enviament per part de l'Editoral Ariel dels seus honoraris editorials per la
publicació de les obres "Rebeldes y heterodoxos" i "El descrédito de la
realidad".
Adjunta balanços editorials amb la liquidació de vendes i drets d'autor de les
obres publicades per Ariel.
Sol·licitud de les seues dades personals per facilitar-les a hisenda per a la
liquidació dels seus drets d'autor amb l'Editorial Ariel.
Sol·licitud del segon cognom de Fuster per facilitar-lo a hisenda per a la
liquidació dels drets d'autor amb l'Editorial Ariel.
Adjunta contestació de Fuster per telegrama amb la infomació sol·licitada.
Comunicació de l'enviament de 50 exemplars de la seua obra "El descrédito
de la realidad", editada per Ariel l'any 1975, perquè tenen un gran nombre
d'exemplars als seus magatzems.
Contestació de Fuster acceptant l'enviament dels 50 exemplars de la seua
obra "El descrédito de la realidad", publicada per l'Editorial Ariel.
Comunicació de l'enviament de 50 exemplars de la seua obra "Rebeldes y
heterodoxos", editada per Ariel, perquè tenen un gran nombre d'exemplars
als seus magatzems.
Contestació de Fuster acceptant l'enviament dels 50 exemplars de la seua
obra "Rebeldes y heterodoxos", publicada per l'Editorial Ariel.
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Comentaris sobre unes classes d'àrab a la Universitat de València, sobre la
publicació de l'obra "Llibre de la çuna e xara dels moros", per l'IVEI, i
agraïment a l'editorial Ariel per l'enviament d'uns llibres i separates de
l'interés de Fuster.
Sol·licitud a Fuster d'un llibre de poemes seu enviat també a Rafael Tasis.
Agraïment a Fuster per l'enviament del seu llibre de poemes "Va morir tan
bella" del qual en fa una crítica elogiant-lo. També parla del seu llibre de
poemes "Ales o mans", de "Judicis finals", i d'un article seu sobre Xavier
Casp.
Felicitació a Fuster pel dia de Sant Joan i comentaris de com se celebra la
festa a Barcelona. Comentaris sobre l'enviament de "La nostra revista" i
l'obra "Judicis Finals". També li parla de Tolstoi i de la lectura de les seues
obres "Anna Karenina" i "La sonata a Kreutzer". Comentaris sobre la poesia
de Fuster i les seues obres "Ales o mans" i "Va morir tan bella".
Comentaris literaris sobre les seues lectures d'infantesa on li parla de
Tolstoi, de la col·lecció "Novelas y cuentos", del llibre "L'Atlàntida", de Pierre
Benoit; "L'illa misteriosa" i de "Las tribulaciones de un chino en China", de
Julio Verne; la revista "La Codorniz"; "L'escarbat d'or", de Poe; "El escarabajo
sagrado", de S.S. Van Dine; "Una voz de ultratumba", "La mort d'Ivan Ilitch",
"Mikhail, l'aprenent de sabater", "Lucerna", "El cant del cigne", "Diari d'un
marcador", "Resurecció", "El lliri de la vall", "Anna Karenina", "Guerra i pau" i
altres obres de Tolstoi.
Felicitació a Fuster per una notícia que rebrà en uns dies. Comentaris sobre
el seu aïllament editorial a Sueca i sobre un article aparegut a "Destino", la
revista "Pont blau" i l'"Antologia poètica" d'Agustí Bartra.
Comentaris sobre una visita de Fuster a Barcelona per a participar en un
Homenatge a Jacint Verdaguer. També li demana que participe en una
lectura poètica a la mateixa ciutat.
Comunica que la seua editorial ha fet fallida i que s'associarà amb Janés.
Comentaris sobre el jurat del Premi Ossa Menor i sobre la seua tasca
literària.
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Comentaris sobre la seua visita per veure uns amics a La Bisbal i a Olot i
sobre el seu nou projecte d'editorial després d'associar-se amb Josep Janés.
També anima a Fuster en la seua tasca literària i fa comentaris a les seues
obres "Ales o mans", "Cant espiritual", "Terra en la boca" i "Criatura
dolcíssima". Altres cometaris a un article sobre Pous i Pagès aparegut a la
revista "Pont blau". També li proposa intercanviar llibres de les seues
biblioteques personals i li recomana algunes lectures.
Comunicació de la celebració del Premi Joaquim Folguera als Jocs Florals de
Caracas i l'anima a que es presente. Comentaris sobre els premis literàris de
Cantonigròs.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un exemplar de la seua obra "Escrit per
al silenci o criatura dolcíssima" i comentaris a l'obra poètica de Fuster.
També li parla de la seua visita a Barcelona, convidat pels editors de "Pont
blau", de la concessió del Premi Ossa Menor a un deixeble seu i li demana
que li porte uns exemplars de la seua obra "Ales o mans" i de l'obra "Donzell
amarg", d'Estellés. Finalment, li demana que faça una ressenya literària de
l'obra "Cruzadas", d'Scott, i un article sobre la seua obra "Història de la
literatura".
Comentari sobre la publicació d'un poema sobre "Crist" del qual vol l'opinió
del Pare Beltrán i comentaris sobre la visita de Fuster a Barcelona.
Comentaris per part de Fuster sobre la lectura de l'obra d'Arimany
"Cementiri Marí" i sobre la negativa per part de l'Editorial Torre d'editar la
seua obra poètica "Crist". També li comenta que ha fet un article sobre Van
Tieghem, la celebració d'uns Jocs Florals a Mallorca, on hi ha premis
importants i altres comentaris sobre la visita a València de Carles Riba i sobre
una conferència sobre Azorín que prepara Fuster.
Comunicat de l'enviament d'uns llibres entre els quals es troba "Flush".
Comentaris sobre l'edició per part de Grasses de la seua obra poètica "Crist"
amb un pròleg de Carles Riba, i d'altres comentaris sobre la seua amistat i els
seus escrits poètics. També li comenta els seus darrers treballs literaris i unes
conferències que ha fet sobre Verdaguer i sobre "La divina Concepció".
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Comunicació per part de Fuster de la seua visita a Barcelona, on li han
concedit un accèssit als Premis Riells. Li comunica la seua visita a Mallorca on
rebrà un altre premi, per la qual cosa li demana informació dels preus de
l'avió de Barcelona a l'illa.
Comentaris sobre el Premi Riells, el guanyador del qual ha sigut Carles Riba, i
sobre els premis de Mallorca. També li comenta que durant la seua estada a
Barcelona pot fer unes xarrades a la seu de l'ACO.
Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi a Mallorca i un altre a Riells.
Comentaris crítics sobre el jurat del Premi Riells i sobre la realització d'una
conferència per part de Fuster per a l'ACO. També li comunica l'enviament
d'uns llibres i de la revista "Pont blau" i li demana l'obra "L'Odisseu", d'Agustí
Bartra.
Sol·licitud a Fuster d'un treball poètic d'Arimany titulat "Cancell", presentat
als Premi de Mallorca, i altres consideracions sobre el seu poemari "Crist".
Contestació de Fuster comunicant-li que demanà a Sanchis Guarner el seu
text titulat "Cancell", presentat als Premi de Mallorca i que li l'enviarà
pròximament.
Fuster comunica que ha estat al Congrés de Poesia de Compostel·la, on hi
eren molts poetes catalans, i comentaris sobre com va anar l'esmentat
Congrés. També el felicita pel seu article a "Pont blau" sobre Màrius Torres i
li pregunta quan es publicarà el seu poemari "Crist".
Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi Joaquim Folguera".
Comentaris sobre un article de Fuster sobre un llibre de Rafael Tasis i sobre
un article d'Arimany sobre Carner, apareguts a "Pont blau", i observacions
crítiques a la davallada de qualitat de la revista. També li parla de la situació
de la poesia catalana.
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Sol·licitud a Fuster del seu poema "Ofici de difunts" per citar-lo a un estudi
sobre la poesia d'avantguarda que està preparant.
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Contestació de Fuster negant-se a enviar-li el seu poema "Ofici de difunts"
per citar-lo en un estudi sobre poesia d'avantguarda, que prepara l'Arimany,
i altres comentaris crítics sobre l'avantguardisme. També li diu que pot citar
els poemes seus apareguts en la revista "Las Españas".
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Comentaris sobre les edicions que porta entre mans Arimany, entre les quals
està fer un comentari crític a l'obra de Fuster "El descrèdit de la realitat".
Sol·licita a Fuster que l'informe dels seus treballs literaris. També li comenta
els treballs que té preparats per a "El Pont" i els seus projectes editorials
amb l'"Aymà".
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Comentaris per part de Fuster sobre el plagi a la col·lecció d'Arimany "El
Pont". També li diu Fuster que li enviarà un treball seu perquè el publique
quan acabe els treballs que porta entre mans: una "Antologia de la poesia
valenciana" i la correcció d'unes proves d'impremta per a "La revista".
Sol·licitud a Fuster de la seua adreça a València, ja que un amic d'Arimany,
periodista nord-americà, vol entrevistar-se amb ell.
Enviament a Fuster d'uns articles de la revista publictària de la col·lecció "El
Pont" i comentaris sobe la publicació de la seua obra "Judicis finals". També
li parla dels nous formats editorials de "Raixa" i "Selecta".
Comentaris per part de Fuster sobre la difusió de la revista publicitària de la
col·lecció "El Pont" al País Valencià i sobre la publicació de "Judicis finals" a la
mateixa revista. També li comunica que li agrada més el nou format de
"Selecta" i "Raixa".
Comentaris sobre la publicació de l'obra de Fuster "Judicis finals" a la revista
publicitària de la col·lecció "El Pont" i comentaris editorials sobre la
publicació de l'obra de Carles Riba, "Corneta", i d'una traducció d'Arimany a
l'obra d'Òscar Wilde, "Balada de la carcel de Reading". També li comenta la
seua visita a Montserrat amb un grup d'escriptors catalans.
Comentaris sobre la col·laboració de Fuster i Casp en la revista publictària de
la col·lecció "El Pont" i sobre la no publicació per part d'Arimany de l'obra de
Fuster, "Judicis finals", i la traducció de l'obra d'Òscar Wilde, "Balada de la
carcel de Reading"; una per extensió i l'altra per la censura. També li
comenta que ha estat treballant en la seua tesi sobre "Intendència
mercantil".

[ 122

Carta

ARIMANY, Miquel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris sobre els participants i sobre els treballs presentats al Premi
Yxart entre els quals es troben Arimany i Fuster. Comentaris sobre la intenció
de Blai Bonet de donar un altre premi no especificat a Jordi Sarsanedas.
També li parla de la revista "Pont blau" i li demana a Fuster una col·laboració
que té pendent per a la revista publicitària de la col·lecció "El Pont".
Enviament a Fuster de l'obra "Los grandes del mundo" perquè en faça una
ressenya literària a alguna revista i perquè li faça de guia per escriure-li un
capítol sobre sant Vicent Ferrer per a una altra obra que projecta Arimany
titulada "Los grandes de la iglesia". També li sol·licita un capítol per a una
obra d'elogi al poeta Agustí Bartra.
Contestació de Fuster enviant a Arimany el seu capítol sobre sant Vicent
Ferrer per a l'obra "Los grandes de la iglesia". Comentaris sobre l'enviament
de "Judicis finals" perquè li'l publique. Li comenta que no ha participat en
l'obra d'elogi al poeta Agustí Bartra i fa certa crítica a Marrtí Domínguez i el
seu entorn valencianista.
Agraïment a Fuster per l'enviament del seu capítol sobre sant Vicent Ferrer
per a l'obra "Los grandes de la iglesia", i altres comentaris sobre els seus
honoraris editorials. Sol·licitud de col·laboració amb uns articles per a la
revista publicitària de la col·lecció"El Pont". També li agraeix l'enviament del
"Judicis finals" per publicar-lo a la mateixa revista.
Agraïment per part de Fuster per l'enviament del número 6 de la revista
publicitària de la col·lecció "El Pont", on Arimany fa una crítica a la seua obra
"Descrèdit de la realitat", i alguns comentaris al voltant d'aquesta obra.
També li comunica la data de la seua visita a Barcelona i que Carles Riba està
de visita a València.
Comentaris sobre la visita de Carles Riba a València. Sol·licitud de l'adreça de
Gaietà Huguet, Maria Beneyto, Estellés i Casp per posar-se en contacte amb
ells i que li facen de distribuïdors de la revista publicitària de la col·lecció "El
Pont", i comentaris sobre la pròxima visita de Fuster a Barcelona.
Comentaris sobre la riuada de València de l'any 1957 i sol·licitud d'una foto
de Fuster per publicar-la a la revista publicitària de la col·lecció "El Pont".
Felicitació a Fuster pel seu sant, comentaris sobre la riuada de València.
També li comunica que ha llegit la seua obra "Figures de temps", a la qual fa
alguns comentaris crítics.
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Enviament a Fuster d'un exemplar de "Los grandes de la iglesia". També li
demana perdó per no esmentar a la portada de l'obra la seua participació en
un capítol sobre sant Vicent Ferrer.
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Enviament de l'obra "Vida privada de grandes músicos" perquè Fuster en
faça una ressenya literària. Comentaris sobre la visita de Fuster a Barcelona,
on participarà en un homenatge. També li proposa fer una conferència a Vic,
sol·licitada per uns amics d'Arimany.
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Felicitació a Fuster pel seu sant.
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Comentaris sobre la visita de Fuster a Barcelona i a Cantonigròs. Enviament
d'un exemplar de l'obra d'Arimany "D'Aire i de foc", que és una adaptació de
"Cancell", i comentaris sobre la seua poesia. També li parla d'uns articles de
Fuster que ha llegit a "Destino" i del contingut dels nous números de la
revista publicitària de la col·lecció "El Pont".
Enviament a Fuster de l'obra poètica d'Arimany "Réquiem per una ànima"
per tal que la faça arribar al Premi Ausiàs March de la ciutat de Gandia i
comentaris sobre l'obra en qüestió.
Sol·licita a Fuster, com a membre del jurat dels Premis Ausiàs March de la
ciutat de Gandia, que faça alguna cosa perquè li donen el premi, ja que
necessita els diners.
Comentaris editorials sobre la revista publicitària de la col·lecció "El Pont" i
sobre el preu de subscripció.
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Pelegrinatge" perquè en faça
una crítica literària. Comentaris sobre la marxa de l'Editorial Miquel Arimany
S.A., i sobre un viatge per part de Fuster a l'Alguer (Sardenya) al qual
Arimany no hi pot anar.
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a "Destino" de l'obra
"Pelegrinatge". També li demana opinió al voltant d'una fira del llibre a
València, en la qual vol estar l'Editorial Arimany, i l'adreça d'Enric Valor.
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Sol·licitud d'una reunió per a parlar dels projectes editorials de l'Editorial
Arimany aprofitant la visita a Barcelona de Fuster per a assitir al Premi
d'Arenys. També li comunica el seu viatge a Mallorca.
Felicitació a Fuster per la seua obra "Nosaltres, els valencians". Comentaris
sobre el projecte de l'Editorial Arimany d'una col·lecció d'assaig amb l'obra
"Figures de temps" i sobe la publicació dels escrits inèdits de Joan Creixells.
També li parla d'un altre projecte editorial: la publicació d'un recull sobre
l'humor català i un "Bloc Maragall" en què vol que col·labore Fuster enviantli textos d'autors valencians. Li diu que la censura ha suspés la traducció al
català de l'obra de Julio Verne "Al voltant de la lluna".
Agraïment per l'acceptació de Fuster de col·laborar en el "Bloc Maragall" i
comunicació d'alguns aspectes editorials. Enviament del material de treball
per a l'esmentat projecte ediorial. Comunicació del canvi de nom de l'obra
per a la nova col·lecció d'assaig de l'Editorial Arimany titulada "Discursos
sobre la dignitat humana". Comentaris a un article de Fuster aparegut a
"Destino" sobre el Sr. Espinàs, sobre un article per a "El Pont" i sobre la
traducció de Fuster de l'obra d'Albert Camus "La pesta".
Comentaris sobre l'enviament per part de Fuster d'uns poemes humorístics
valencians per a publicar-los.
Sol·licitud d'algun text en prosa humorístic d'autor valencià per a publicar-lo.
Agraïment per l'enviament d'uns poemes humorístics valencians, li diu que li
comunique el temps emprat en la recerca per pagar-li els seus honoraris
editorials. Tambè li parla de cert problema de Rafael Tasis amb la censura.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns textos humorístics valencians per
publicar-los al "Bloc Maragall" i comunicació de l'enviament d'un xec amb els
seus honoraris editorials.
Comentaris sobre la publicació de l'obra "Discursos sobre la dignitat
humana" a la col·lecció "Pensament", de l'Editorial Arimany, i sobre l'obra
"Bloc Maragall 1963". També li comunica que està preparant una novel·la
titulada "La teranyina" per al Premi Sant Jordi.
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Enviament a Fuster d'uns exemplars del "Bloc Maragall 1963" i de la novel·la
d'Arimany "La teranyina" perquè li donen l'opinió. Comentaris sobre el
projecte editorial d'una obra titulada "Escriu bé el valencià", semblant a la
publicada per l'Arimany "Escriu bé el català". Comentaris a la novel·la
d'Arimany titulada "Eduard".
Agraïment a Fuster per la seua amistat. També li diu que busque a algú per
fer l'obra "Escriu bé el valencià" i l'Editorial li pagarà els seus honoraris.
Felicitació a Fuster per la concessió de la Lletra d'Or a Barcelona. Comentaris
sobre una camapanya de premsa per les seues obres "El País Valencià" i
"Nosaltres, els valencians". Sol·licitud de com van les gestions d'encarregar-li
a algú l'adaptació de l'obra "Escriu bé el català" i de l'opinió sobre la seua
novel·la "La teranyina". També demana a Fuster que li envie un assaig titulat
"Discursos sobre la dignitat humana" i altres comentaris sobre una col·lecció
d'assaig i sobre l'edició de l'obra "Miratge i realitat". També li parla de la
publicació dels seus articles sobre el "Descrèdit de la realitat" i d'un altre
aparegut a "Pont blau".
Comentaris sobre certs projectes editorials conjunts, no especificats, i sobre
l'edició de l'obra "Escriu bé el valencià".
Comentaris sobre l'homenatge a Joan Oliver que es va fer a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre la novel·la d'Arimany "La
teranyina" i de l'enviament de l'obra "Escriu bé el valencià" per a publicar-la.
També es preocupa per l'estat de salut de la mare de Fuster.
Sol·licitud del text de l'obra "Escriu bé el valencià" per a publicar-la i de
l'assaig "Discursos sobre la dignitat humana" per publicar-lo a la col·lecció
"Pensament", de l'Editorial Arimany.
Comentaris sobre l'obra d'Arimany "La teranyina". Sol·licitant a Fuster que
porte les notes crítiques que ha pres per parlar-ne durant la seua visita a
Barcelona per als Premis de Santa Llúcia.
Comentaris sobre l'obra d'Arimany "La teranyina". Sol·licitant a Fuster que
porte les notes crítiques que ha pres, i que durant la seua visita a Barcelona
podran parlar-ne.
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Sol·licitud a Fuster de l'original de l'adaptació de l'obra "Miratge i realitat"
per enviar-lo a censura per a la publicació, comentaris sobre les publicacions
d'Arimany i una adaptació de Fuster de l'obra "Història breu de la literatura
catalana".
Enviament a Fuster de l'obra "Maragall 1860-1911-1961", editada per
Arimany a la col·lecció "Pensament". Sol·licitud d'una ressenya crítica
d'aquesta. També li demana l'original de l'obra "Discursos sobre la dignitat
humana " i notícies sobre la seua opinió de la novel·la d'Arimany, "La
teranyina".
Comentaris sobre una entrevista a Fuster al diari "El Correo Catalán" i sobre
un article d'Arimany respecte a aquesta en l'esmentat diari. També li
demana l'enviament de l'adaptació de l'obra "Miratge i realitat" i que li done
la seua opinió sobre la novel·la "La teranyina". Agraïment per recomanar la
novel·la al "Club dels novel·listes".

Carta

Comentaris sobre l'enviament del text d'un assaig per part de Fuster a
l'Editorial Arimany extraviat per correus.

Tarja de
presentació

Comunica que han aconseguit trobar el text d'un assaig enviat per Fuster a
l'Editorial Arimany extraviat per correus.
Anotació manuscrita de Fuster "Rebut 23-I-65".
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Sol·licitud a Fuster de l'original d'un text.
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "El Don de plàcides aigües", de
dos fascicles del "Diccionari català general", editat per l'Editorial Arimany, i
d'un número de la revista "El Pont", perquè en faça una ressenya literària en
algun diari. També li fa alguns comentaris sobre la col·laboració de Fuster al
diari "El País".
Agraïment a Fuster per la seua ressenya literària a "Destino" sobre el
"Diccionari català general", publicat per l'Editorial Arimany, i li comunica
l'enviament dels nous fascicles publicats del diccionari.
Mostra de condol per la mort del seu pare.
Comunicació a Fuster de la mort de Rafael Tasis a la ciutat de París.
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Agraïment a Fuster pels seus comentaris a una biografia de Rafael Tasis feta
per Arimay i pels comentaris sobre l'obra publicada per l'Editorial Arimany,
"Diccionari català general".
Adhesió d'Arimany a un homenatge a Joan Fuster a Barcelona
Enviament a Fuster d'un exemplar de la revista "El Pont" perquè li'n done
l'opinió sobre el nou format i sol·licitud de col·laboració en la revista amb la
publicació d'articles sobre teatre valencià.
Enviament del número 37 de la revista "El Pont", on apareix un article de
Fuster sobre "El teatre valencià", i d'alguns catàlegs i fullets de l'Editorial
Arimany. Comentaris sobre l'enviament d'alguns volums de la col·lecció "La
Roda" i sobre la necessitat de col·laboradors i subscriptors a València per a la
revista.
Comentaris sobre la publicació per l'Editorial Arimany d'un "Diccionari
català-francés, francés-català" i sobre el seu estat editorial. Comentari sobre
la publicació a la revista "El Pont" d'una "Antologia de joves poetes
valencians" i d'una altra per als mallorquins. També li comenta certa
problemàtica amb els ditribuidors de l'editorial.
Comentaris sobre alguns articles escrits per Fuster al diari "La Vanguardia" i a
la revista "Serra d'Or". Sol·licitud a Fuster d'un llibre per a publicar-lo a la
col·lecció "La Roda", de l'Editorial Arimany, i altres consideracions sobre les
col·leccions de l'editorial i els llibres publicats. També li comenta les últimes
obres publicades per Edicions 62, "Els altres catalans" i "Cinc aspectes de
l'amor", i li parla de la crisi en la venda de llibres.
Contestació de Fuster negant-se a fer un llibre per a la col·lecció "La Roda",
de l'Editorial Arimany, ja que vol centrar-se en la seua tasca periodística.
També li parla de les seues obres "Figures de temps" i "Causar-se d'esperar".
Sol·licitud a Fuster d'un llistat amb els llibreters i distribuïdors valencians que
venen llibres en català.
Sol·licitud a Fuster d'un article aparegut a "TelExprés" sobre "Catalunya
Bizanzi", comentaris a un article d'Arimany al número 40 de la revista "El
Pont" i enviament del número 41 de la revista, on es fa referència a un
article de Fuster sobre "Clero", aparegut a "TelExprés".
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Comentaris personals sobre la seua amistat. Sol·licitud a Fuster d'un llibre
per publicar-lo a la col·lecció "La Roda", de l'Editorial Arimany, i comentaris
sobre un article de Fuster a "La Vanguardia" sobre la col·lecció "Libros-Guia
d'Arimany". També li comunica l'enviament de l'obra "El juguete en la vida
del niño".
Enviament a Fuster d'uns exemplars de les obres d'Arimany
"L'avantguardisme en la poesia catalana actual" i "Diccionari de sinònims
catalans, mots i frases". Comentaris crítics sobre l'obra de Fuster "Literatura
catalana contemporània".
Enviament a Fuster del número 57 de la revista "El Pont". Comentaris sobre
la intenció d'Arimany d'editar un llibre homenatge a Fuster a la seua
col·lecció "Els dies i els homes" i comentaris als llibres que porta editats a la
col·lecció: "Paul Valéry en els seus millors escrits", "Proust en els seus millors
escrits" i un altre que està preparant sobre "Josep Vicenç Foix".
Adjunta fullet publicitari de la col·lecció "Els dies i el homes".
Comentaris sobre l'interés d'Arimany d'editar un llibre homenatge a Fuster a
la seua col·lecció "Els dies i els homes" i enviament d'un exemplar de l'obra
"J. V. Foix en els seus millors escrits".
Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi literari, no especificat, i
comentari sobre l'edició d'un llibre homenatge a Fuster a la col·lecció "Els
dies i els homes", de l'Editorial Arimany.
Comentaris sobre la col·laboració d'Antoni Seva en una obra homenatge a
Fuster per a la col·lecció "Els dies i els homes" i comentaris sobre la traducció
per part d'Arimany de l'obra "El cementiri marí". També li parla de la seua
visita a València amb motiu del "Prince Congres".
Comentaris sobre els autors que participaran en el llibre homenatge a Fuster
projectat per l'Editorial Arimany, "Joan Fuster en els seus millors escrits", i
comentaris a les seues obres "L'home, mesura de totes les coses", "Consells,
proverbis i insolències" i "Ofici de difunts".
Comentaris sobre la necessitat de concretar una entrevista per a parlar de
l'obra d'homenatge a ell titulada "Joan Fuster en els seus millors escrits".
També li demana publicar una conferència seua sobre la cultura catalana.
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Carta de Miquel Arimany a Fuster amb comentaris personals i professionals.
Anuncia que posarà en marxa el volum d'"Els dies i els homes" dedicat a l'
home Fuster i la seua obra.
Adjunta poesia de Fuster. Adjunta catàleg de l' "Editorial Miquel Arimany".
Sol·licitud de resposta a Fuster a un pla editorial enviat sobre el seu llibre
d'homenatge "Joan Fuster en els seus millors escrits" i consideracions
editorials al respecte. També li mostra el seu suport amb motiu d'un intent
d'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Comentaris al voltant del retard en l'edició de l'obra "Joan Fuster en els seus
millors escrits" a causa de l'elaboració d'uns diccionaris i textos per a
l'ensenyament del català: "Diccionari escolar 3 en 1", "Diccionari català
general" i "Vocabulari catellà-català"; un libre de ioga, una guia de
Barcelona, un "Diccionari d'anglès-català" i un altre "Francès-català", i altres
comentaris editorials.
Adjunta esborrany amb el contingut del llibre "Joan Fuster en els seus millors
escrits".
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Invitació a sopar a Fuster aprofitant la seua visita a Barcelona amb motiu
d'una conferència a l'Ateneu Barcelonès.
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Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
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Disculpa per no poder anar a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça
de Bous de València, ja que estava malalt, i sol·licitud del seu discurs de
l'acte
per
a
publicar-lo
a
la
revista
"El
Pont".
Adjunta tiquet de l'autobus per a assistir a l'homenatge a Fuster.

Carta

Sol·licitud a Fuster de dues fotografies seues per il·lustrar l'obra "Joan Fuster
en els seus millors escrits" i consideracions sobre la distribució editorial.

1982

Arimanymiquel

1310

Carta

Sol·licitud a Fuster d'unes fotografies seues per il·lustrar l'obra "Joan Fuster
en els seus millors escrits".
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Contestació de Fuster respecte l'enviament d'una fotografia seua, on li diu si
no li van bé les que li ha enviat, als arxius de "Serra d'Or", "Canigó" o "L'Avui"
en pot buscar alguna.
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Contestació de Fuster declinant la seua invitació a la presentació d'un llibre a
la llibreria Estació de Sants a Barcelona editat per l'Editorial Arimany.
Enviament a Fuster del text original de l'obra "Joan Fuster en els seus millors
escrits" i altres consideracions editorials sobre aquesta. També li parla de les
pròximes obres que editarà l'Editorial Arimany, sobre Goethe i Joyce.
Comunicació de la data de la presentació d'un llibre a la llibreria Estació de
Sants a Barcelona.
Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Barcelona i s'excusa per no poder estar a l'acte a causa d'una
malaltia. Enviament d'uns llibres publicats per Arimany perquè en faça una
crítica literaria.
Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a catedràtic de la Universitat
de València i enviament de l'obra d'Arimany "Aspectes de nova observació
en l'obra poètica de Jacint Verdaguer". Comentaris sobre altres obres seues:
"Poesia 1938-1983" i "Versions de poesia al català".
Comentaris sobre l'ensenyament del català i la dificultat en la distribució
d'uns "Quaderns" escolars per a l'aprenentatge de la llengua per part de
l'Ajuntament de Barcelona.
Enviament a Fuster d'una novel·la d'Arimany, no especificada, publicada per
"Destino" i d'un llibre de poemes on apareix el poema d'Arimany "Rèquiem
per a una ànima".
Sol·licitud a Fuster d'uns textos d'autors valencians per a publicar-los al "Bloc
Maragall", editat per Arimany.
Enviament d'uns exemplars del número 8 de la revista "El Pont" on es
publiquen els "Judicis Finals" de Fuster i sol·licitud d'una foto seua per
publicar-la a la revista.
Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi literari, no especificat.
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ARIS, Joan

Sol·licitud a Fuster d'informació sobre com enviar a un preu reduït paquets a
l'estranger, per tal d'enviar una obra a Mèxic.
Felicitació a Fuster pel seu sant.

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster pel seu sant.
Enviament a Fuster d'un exemplar complet del "Diccionari català general",
publicat en fascicles per l'Editorial Arimany.

Arimanymiquel

1268

Arimanymiquel

1269

Arimanymiquel

1270

Arimanymiquel

1271

Arimanymiquel

1286

Arimanymiquel

1287

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà
lloc a la Plaça de Bous de València.
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Agraïment a Fuster per la seua estada a Lleida, on va fer una conferència
sobre la cultura valenciana.
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ARMANGUÉ DE RUBIO,
Josefa

Sol·licitud a Fuster dels "Judicis finals" inèdits per publicar-los a la revista "El
Pont" i d'un article sobre sant Vicent Ferrer per a l'obra "Los grandes del
mundo".
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ARIÑO, Luis

Felicitació a Fuster pel seu sant.

Carta de Vicnet Arlandis, secretari de "Lo Rat Penat", enviant-li a Fuster el
taló per a l' encarregat del "Curs de Llengua" subvencionat per la Diputació a
l' "Institut Ensenyament Mig de Sueca".

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta enviada al director del diari "La
Vanguardia", en què defensa a Fuster d'una crítica a un article seu sobre
"Proust".

Carta

Mostra d'admiració i suport a Fuster per la seua tasca d'escriptor i
comentaris en un article de Fuster sobre "Proust".

ARMELL LON, Antonio
Carta

Carta
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]

Mostra de suport i admiració per la seua tasca de suport a la cultura
valenciana, també li diu que ha llegit els seus llibres i el convida a sa casa
d'estiu de Dénia a fi de visitar la seua biblioteca.
Mostra d'admiració a Fuster per la seua tasca i invitació a sa casa d'estiu de
Dénia per visitar la seua biblioteca i poder conéixer-lo.
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Telegrama

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant.
Feliciació a Fuster per la publicació d'uns articles de premsa sobre "Vicente
Blasco Ibáñez" i comentaris sobre la seua biblioteca catalana-valencianabalear ubicada a la partida de "La Muntanyeta" de Dénia. També li comenta
la seua situació personal de represaliat polític durant la guerra civil
espanyola.

1966

Armelllonantonio

1334

1966

Armelllonantonio

1351

1967

Armelllonantonio

1325

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant i invitació perquè visite la seua bibliotecamuseu a sa casa d'estiu de la partida de "La Muntanyeta" de Dénia.

1967

Armelllonantonio

1326

Carta

Agraïment a Fuster per acceptar la invitació d'anar a visitar la bibliotecamuseu a sa casa d'estiu en la partida de "La Muntanyeta" de Dénia.

1967

Armelllonantonio

1327

1967

Armelllonantonio

1329

1967

Armelllonantonio

1330

1967

Armelllonantonio

1328

1969

Armelllonantonio

1333

1969

Armelllonantonio

1331

Armelllonantonio

1332

1969

Armengothijosdef

1336

1969

Armengothijosdef

1335

Carta

Carta

Telegrama
Bitllet
Carta
Tarja de
presentació
ARMENGOT, Hijos de F

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la família Armell-Femenia.

Factura
Rebut

Correspondència de Joan Fuster
]

Disculpa per no estar a sa casa d'estiu a la partida de "La Muntanyeta"
durant la visita de Fuster. Li comunica quan tornarà a estar perquè torne a
visitar-lo.
Oferiment de sa casa d'estiu a la partida de "La Muntayeta" per fer un cicle
de conferències sobre la cultura valenciana i agraïment a Fuster per visitar la
casa.
Comunicació de la data en què podrà fer-li una visita a sa casa d'estiu a la
partida de "La Muntanyeta" de Dénia.
Participació de loteria nacional.
Sol·licitud d'enviament per part de Fuster d'una participació de loteria de
nacional per tornar-li els diners.
Salutació a Fuster.
Factura de la subscripció de Fuster al mes de novembre del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".
Resguard d'un gir postal fet per Fuster per al pagament d'una subscripció
editorial.
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ARMENGOT, Hijos de F

Factura

Factura de la subscripció de Fuster al mes de gener del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".

1971

Armengothijosdef

1337

Factura

Facturade la subscripció de Fuster al mes de febrer del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".

1971

Armengothijosdef

1338

Factura

Factura de la subscripció de Fuster al mes d'abril del "Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura".

1972

Armengothijosdef

1339

Factura

Factura de la subscripció de Fuster al mes de febrer del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".

1974

Armengothijosdef

1340

1976

Armengothijosdef

20317

1978

Armengothijosdef

1341

1979

Armengothijosdef

1345

1979

Armengothijosdef

1346

Factura

Carta

Carta

Carta

Factura enviada a Fuster per part de l'imprempta Hijos de F. Armengot per la
renovació de la seua subscripció al "Boletin de la Sociedad Castellonense de
Cultura".
Sol·licitud a Fuster del pagament de certa quantitat econòmica per a la
subscripció editorial, ja que el Banc Popular havia tornat un rebut.
Sol·licitud a Fuster del pagament de certa quantitat econòmica per la
subscripció editorial, el Banc Santander havia tornat el rebut.
Adjunta resguard del gir postal amb el pagament de la quantitat que deu.
Sol·licitud a Fuster del pagament de certa quantitat econòmica per la
subscripció
editorial
al
"Butlletí
Castellonenc
de
Cultura".
Adjunta resguard del gir postal amb el pagament de la quantitat.

Factura

Factura de la subscripció de Fuster al mes de febrer del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".

1979

Armengothijosdef

1342

Factura

Factura de la subscripció de Fuster al mes de gener del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".

1980

Armengothijosdef

1343

1981

Armengothijosdef

1344

Rebut

Correspondència de Joan Fuster
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Factura de la subscripció de Fuster al mes de març del "Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura".
Adjunta nota demanant-li que faça els pagaments per gir postal o taló
bancari i d'una altra nota informant-li de l'import que deu.
Nota manuscrita de Fuster "Enviat taló de 1.700 pts el 25 d'abril 1981".
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ARMERO I NIETO, Josefa
Adhesió
ARNALTE, Eladio
ARNAVAT VILARÓ, J. Maria

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Al revers apareix una altra adhesió per part de Natividad Pavia.

1981

Armeroinietojosefa

1347

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Estudi sobre l'agricultura a
temps parcial" per indicació a l'autor, Vicent Ventura.

1980

Arnalteeladio

1349

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Poemes del vent i de poble
meu" per indicació a l'autor, Albert Manent.

1959

Arnavatvilarojmaria

1350

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la família Arnavat-Marcos.

1966

Arnavatvilarojmaria

1352

1954

Arnofrancesc

1353

1954

Arnofrancesc

1354

1955

Arnofrancesc

1356

1955

Arnofrancesc

1355

1096

Arquerjordi

1366

1961

Arquerjordi

1357

Felicitació
nadalenc
ARNÓ, Francesc
Carta

Carta

Carta

Postal
ARQUER, Jordi
Postal

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de la concessió del Premi Joaquim Folguera als Jocs
Florals de Sao Paulo amb l'obra "Escrit per al silenci" i altres comentaris
sobre quan visitarà Barcelona per donar-li el corresponent diploma.
Adjunta una carta del Secretari-Mantenedor dels Jocs Florals de Sao Paulo,
en què li comunica l'import econòmic del premi esmentat.
Agraïment per part de Fuster per la comunicació de la concessió del Premi
Joaquim Folguera als Jocs Florals de Sao Paulo, també li diu que no té pensat
anar a Barcelona i que, per tant, li pot enviar el diploma per correu.
Agraïment per part de Fuster per l'enviament del diploma acreditatiu de la
concessió del Premi Joaquim Folguera als Jocs Florals de Sao Paulo i
sol·licitud de Fuster perquè intercedisca davant dels senyors Pujol Canut
d'Argentina i J. Monfort de Sao Paulo perquè li paguen l'import del premi.
Comunicació de l'enviament del diploma acreditatiu de la concessió del
Premi Joaquim Folguera als Jocs Florals de la Llengua Catalana de Sao Paulo
a Joan Fuster.
Comunicació de l'enviament d'uns llibres d'interés per a Fuster, d'un article
de Domènec de Belmunt sobre els Jocs Florals de l'Alguer i del llibre titulat
"Parmi les hommes". Li sol·licita l'enviament d'un article aparegut a "Serra
d'Or" sobre certa polèmica per part dels joves escriptors valencians amb els
catalans.
Sol·licitud a Fuster d'una "Història del País Valencià" perquè li la porte als
Jocs Florals d'Alguer, on li pagarà l'import del llibre.
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ARQUER, Jordi
Carta

Carta

Carta

Carta

Postal

Postal
ARQUER, Jordi

Postal
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Comentaris sobre la manca d'un llibre sobre la "Història del Pais Valencià" fet
des de l'àmbit valencià, anima a Fuster a fer-ne una i li demana l'enviament
d'uns catàlegs de llibres catalans, valencians i balears per la manca
d'aquestos a França. També li parla dels Jocs Florals a la Verge de Sales
celebrats a Sueca.
Comentaris sobre els Jocs Florals de l'Aguer, on va conéixer personalment a
Fuster, i sobre l'enviament d'algunes publicacions franceses de l'interés de
Fuster com "Le Figaro Littéraire", "Arts" o "Les nouvelles littéraires", i
l'enviament per part de Fuster de publicacions sobre la guerra civil.
Comentaris sobre el valencianisme i el catalanisme. També fa una crítica a
l'obra d'Eugeni d'Ors.
Comentaris per part de Fuster sobre la manca d'una història del País
Valencià ben feta, comunica que està projectant-ne una amb altres
intel·lectuals valencians. També li diu que pot enviar-li la de Mossèn
Moscardó, tot i que no siga massa bona.
Comentaris sobre els Jocs Florals de l'Alguer i sobre els escriptors catalans
exiliats que els han anomenat "Els jocs de la por". Comentaris sobre
l'enviament de llibres sobre la Guerra Civil. Comentaris a un article d'Horace
Chauvert aparegut a "La Revue Hebdomadaire" titulat "Le désenchantement
populaire en Catalogne". Enviament d'un exemplar de "Criterion", on Fuster
publicà una conferència seua sobre Eugeni d'Ors. Comentaris sobre
l'enviament per part d'Arquer de publiacions franceses que no siguen les que
li apleguen a Fuster: "France-Observateur", "L'Express" i "Le Monde". També
li parla de certa polèmica apareguda a la revista "Serra d'Or" sobre la
problemàtica lingüística al País Valencià i altres sobre el mateix assumpte
aparegut a "Horitzons".
Comunica a Fuster que he rebut les publicacions que li ha enviat i li
comunica l'enviament d'altres publicacions de l'interés de Fuster.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'uns anuaris professionals de productes
farmacèutics i d'adreces de dentistes i metges de Catalunya, València i
Balears.
Comunicació de l'enviament a Fuster de llibres, diaris, retalls de premsa i
altres publicacions del seu interés.
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Comunicació de l'enviament d'uns setmanaris francesos de l'interés de
Fuster. Comentaris a un article de premsa crític amb Fuster i d'altres
comentaris a un article de Rafael Tasis sobre "Els Jocs Florals de l'Alguer" per
a la revista "Foc nou". També sol·licita a Fuster que faça un article sobre "La
situació actual del valencianisme o de la literatura valenciana" per a la
mateixa revista. Comunicació del pagament de l'import d'uns llibres enviats
per Fuster i sol·licitud de les obres "Cómo se desarrolló la Revolución
Francesa", "Els llinatges catalans" i "El pro i el contra dels Borja".
Comunicació de l'enviament d'uns llibres de l'interés d'Arquer i agraïment
per part de Fuster per l'enviament d'unes publicacions franceses.
Agraïment per l'enviament de publicacions franceses de l'interés de Fuster i
comentaris sobre l'enviament d'adreces i anuaris de metges i dentistes
valencians.
Adjunta la fotocòpia d'una altra postal de Fuster en què li agraeix
l'enviament d'un llibre anticarlí. Li comunica que ha rebut la revista "Fon
nou", on col·laborarà amb un article, i comentaris sobre l'enviament
d'adreces, telèfons i anuaris de metges i apotecaris valencians.
Comentaris personals sobre la seua condició d'exiliat a França, sobre
l'enviament de publicacions franceses als intel·lectuals catalans i sobre la
compra d'obres catalanes per a la seua biblioteca personal. També li parla de
literatura francesa i catalana en general, de política i dels exiliats participants
als Jocs Florals d'Alguer.
Comentaris sobre l'intercanvi de llibres entre Arquer i Fuster. Agraïment per
l'enviament de l'obra "Poetes, moriscos i capellans", comentari a l'obra
"Nosaltres, els valencians" i enviament dels "Essais" de Montaigne.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament de les obres "Historia de las
Internacionales en España" i "Historia del sindicalismo". Comentaris sobre
els guanyadors dels Jocs Florals de l'Alguer i sobre l'edició d'un llibre sobre
"Les Germanies". També li parla d'unes conferències sobre Colom titulades
"Vida Nueva" i "El origen mallorquin y formación náutica de Colón",
pronunciades al Cercle Mallorquí de Palma
Adjunta dos fullets publicitaris a obres de Nicolau d'Olwer publicades a
l'editorial "Biblioteca Catalana".
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Comentaris sobre l'intercanvi de llibres entre Arquer i Fuster i sobre certa
polèmica per l'assitència d'escriptors franquistes al "Segon Congrés de la
Comunitat d'Escriptors Europeus", confrontats amb els escriptors catalans.
També li comunica l'enviament dels "Essais" de Montaigne, publicats per
"Classiques Garnier", i li demana l'enviament del seu llibre sobre
"Serrallonga".
Comunicació de l'enviament d'unes publicacions a Fuster. Comentaris sobre
l'obra de Sor Isabel de Villena arran d'unes conferències de Fuster i d'Antoni
Igual Úbeda titulades "El món literari de Sor Isabel de Villena" i "La llengua
materna".
Comentaris
sobre
política
i
sobre
l'exili.
Adjunta tres retalls de premsa: un sobre els exiliats espanyols a Mèxic i dos
sobre la representació teatral d'una obra de Sor Isabel de Villena al Palau
dels Reis de Mallorca a Perpinyà, apareguts a: "OPE" (Paris, 25/1/62) i a "Le
journal l'Indèpendant" (Perpinyà, 17 i 20/4/62).
Comunica que ha rebut les obres envides per Fuster "Nosatres, els
valencians" i "Serrallonga". Comentaris sobre l'estada a París de Vicent
Ventura i la seua reunió amb Arquer, i comentaris sobre política.
Comunicació de la lectura d'un article de Federica Montseny sobre les dones
d'acció. També li demana notícies sobre Reglà i l'enviament d'alguns llibres,
revistes i catàlegs editorials en català. Finalment, li comunica que Josep
Carner ha estat proposat per al Premi Nobel de literatura i que li enviarà el
seu poemari "Choix de poèmes" i d'altres publicacions de l'interés de Fuster.
Comunicació de l'enviament d'unes publicacions de l'interés de Fuster i
comentaris sobre com li van les coses a Vicent Ventura al seu exili a París.
Comentaris sobre l'obra i personalitat de Josep Pla, sobre la política catalana
i sobre el nacionalisme. També sol·licita a Fuster l'enviament d'unes
publicacions sobre el moviment obrer, sindicalisme i sobre literatura de la
guerra civil. Comentaris crítics a l'obra de Fuster sobre "Serrallonga" i
"Nosaltres, els valencians". Comenta la visita de Josep Carner a sa casa de
París.
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Agraïment per part de Fuster per l'enviament de revistes franceses.
Enviament d'unes obres de l'interés d'Arquer: "Història del sindicalisme", de
García Venero, i "La fiel infantería", de García Serrano. Comentaris sobre
l'enviament d'unes obres de Joan Amades per fer un "Diccionari del
llenguatge del món obrer", en què li diu que això ja està fet al "Dicionari
Moll-Alcover". Comentari sobre la dura vida de Vicens Vives i de Joan Reglà, i
sobre les obres "Serrallonga", "El bandolerisme català" i "Poetes, moriscos i
capellans". Comentaris sobre l'oposició per part d'un grup d'intel·lectuals
catalans a la proposta de Josep Carner per al Premi Nobel. Comentaris sobre
l'edició de la seua obra en prosa per part de la "Biblioteca Selecta". També li
demana la seua opinió sobre l'obra "Nosaltres, els valencians" i certs
comentaris en defensa l'obra i de la personalitat de Josep Pla.
Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua obra "Qüestió de noms".
Comentaris sobre l'obra "Nosaltres, els valencians" i sobre la manca d'unitat
nacional entre catalans, valencians i balears. Comentaris sobre l'enviament
de llibres sobre la guerra civil. També li diu que l'informe sobre el "Club dels
Estudiants de Sueca" i sobre "Òmnium cultural", i fa certa crítica a la
personalitat de Josep Pla.
Agraïment per l'enviament d'uns llibres de l'interés d'Arquer. Comunicació
de l'enviament del llibre "Tu peux tuer cet homme...". També li diu que li
agradaria trobar un editor perquè publique l'esmentat llibre en català.
Comunicació de l'enviament dels seus llibres "Nosaltres, els valencians" i
"Poetes, moricos i capellans", també li diu que ha rebut l'obra "Parmi les
hommes". Li demana l'enviament d'una obra de Rabelais i els "Essais" de
Montaigne. Comentaris sobre uns llibres de García Venero de temàtica
sindicalista i sobre certa polèmica amb el jurat els Jocs Florals de l'Alguer. Li
dóna referències sobre les següents obres: "Diccionari Moll"; una
"Bibliografia de les Germanies", de Manuel Danvila; l'obra "Barcelona en
llamas", de Liberata Masoliver, i una obra sobre Colon escrita per E. Bayarri.
Comentaris sobre la Fundació Huguet per a l'ensenyament del Valencià, del
patronat de la qual, Fuster en forma part. Comentaris a publicacions de
l'interés d'Arquer.
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Comunicació de l'enviament per part de Fuster d'uns llibres, en els quals
s'inclou la seua obra sobre "Serrallonga". Comentaris sobre l'obra "El
bandolerisme català". També li parla de certa polèmica amb els escriptors
catalans a un Congrés de la "Comunitat Europea d'Escriptors", celebrat a
Florència, i comentaris sobre l'opinió que tenen els exiliats dels escriptors
catalans d'esquerres.
Comentaris sobre l'intercanvi de llibres entre Fuster i Arquer. També li
demana que ajude a Vicent Ventura, ja que s'ha exiliat a Paris. Comentaris
crítics sobre la funció de la "Comunitat Europea d'Escriptors" i certa
polèmica amb els escriptors catalans. Fuster li demana que li envie unes
obres editades a França per "Gallimard" de Sartre, Alain i Jean Rostand.
Comunicació de la boda del fill de Jordi Arquer. Invitació de boda en francés.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns llibres. Comunicació de
l'enviament d'un paquet amb publicacions de l'interés de Fuster i d'un llibre
titulat "Tu peux tuer cet home".
Comentaris sobre l'intercanvi de llibres entre Arquer i Fuster. Agraïment per
l'enviament d'una obra de Ledesma Ramos. Comunicació de l'enviament dels
assajos de Montaigne i d'unes obres de François Rebelais. Sol·licitud de
l'obra de Fuster "Serrallonga". També li comenta alguns aspectes sobre el
seu estat de salut i consideracions sobre Josep Carner.
Records d'Arquer durant les seues vacances a Peyrieu (Ain, França).
Disculpa per part d'Arquer per no estar a sa casa de París quan va anar a
visitar-lo Fuster. Sol·licitud de l'enviament de les obres "El nostre Caràcter" i
"La integració d'Europa". També li diu que ha estat a Tolosa, on ha sentit la
interpretació de l'Orfeó Català de l'obra "El pessebre", de Casals.
Comunicació de l'enviament d'unes publicacions de l'interés de Fuster i
sol·licitud de l'enviament d'un llibre de Joan Triadú. Comentaris a la lectura
d'una obra de Ferrater i Mora.
Comunica que ha rebut els llibres enviats per Arquer, comentaris sobre
l'enviament, sobre els llibres de Rabelais i Montaigne editats per Garnier i
sobre l'enviament de l'obra de Fuster "Serrallonga".
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Agraïment per part de Fuster per l'enviament d'unes revistes i els "Essais" de
Montaigne, i comunicació de l'enviament de la seua obra "Nosatres, els
valencians".
Agraïment per l'enviament d'unes revistes de l'interés de Fuster i d'uns
llibres demanats en una altra carta dels autors Sartre, Alain i Jean Rostand.
Comunica que ha rebut les publicacions enviades per Arquer i li pregunta si
ha
rebut
un
exemplar
de
la
seua
obra
"Serrallonga".
Adjunta la fotocòpia d'una altra postal de Fuster en què li agraeix les
publicacions enviades per Arquer i l'atenció donada a Vicent Ventura durant
el seu exili a París. També li comunica que anirà a Palfrugell a dinar amb
Josep Pla.
Comentaris sobre l'intercanvi de publicacions entre Fuster i Arquer. També li
diu que està enfeinat amb la lectura d'originals perquè és jurat dels Premis
literaris Sant Jordi.
Felicitació nadalenca per part de Fuster a Arquer i família, i comunica que ha
rebut les revistes que li ha enviat.
Sol·licitud a Fuster de referències sobre Diego Sevilla, professor a la
Universitat de València i autor de l'obra "Historia política de la Zona Roja", i
sobre el Baró de Terrateig. Salutacions per a Vicent Ventura, que ha retornat
a Dénia després del seu exili a París. Sol·licita a Fuster que li compre les
obres "La guerra de liberación nacional", editada per la Universitat de
Saragossa; "El argot comunista", de Carew Hunt; "La guerra española y el
trust de los cerebros", de Vicente Marrero; "A bordo de España", de Julián
Andújar, i "Historia militar de la guerra de España", de Manuel Aznar. També
li demana informació etimològica i un exemplar de les obres "Homenots", de
Pla, i una reedició de l'obra poètica de Salvat Papasseit prologada per Fuster.
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Comentaris per part de Fuster dels seus darrers treballs com a jurat del
Premi Sant Jordi de novel·la, d'un pròleg per a l'edició de les obres completes
de Salvador Espriu i del llibre "Diccionari per a ociosos". També li dóna
referències sobre Diego Sevilla i sobre certa polèmica amb Fuster arran d'uns
articles publicats per aquest al "Levante", d'una altra polèmica periodística
amb Almela i Vives arrran d'unes afirmacions tretes de context de l'obra "El
País Valenciano", de la situació del valencianisme i de l'antinacionalisme de
la premsa valenciana, i de l'enviament de les publicacions sol·licitades per
Arquer en carta anterior.
Comunicació de l'enviament d'unes publicacions de l'interés de Fuster.
Comentaris sobre el paper dels jurats dels premis literaris i sobre les obres
"Diccionari per a ociosos", "Poetes, moriscos i capellans" i "Nosaltres els
valencians", aquesta darrera obra molt ben rebuda per la crítica a França,
amb ressenyes literàries al "Butlletí de l'Institut Sardanista Folklòric
Catalunya-France" i a les revistes "Tribuna" i "Foc Nou". Comentaris al
voltant de certa polèmica de Fuster amb Diego Sevilla a la premsa valenciana
i proposa que li conteste amb articles seus a la premsa catalanista d'Amèrica.
També li sol·licita l'enviament de les obres "Poesía en armas", de Dionisio
Ridruejo; "Els catalans a les Corts de Cadis", d'Enric Jardi, i "Per la continuïtat
de la renixença", de Manuel Crusellas.
Comunicació de l'enviament d''unes publicacions franceses amb ressenyes
literàries on es fa referència a l'obra de Fuster: el "Butlletí de l'Institut
Sardanista Folklòric Catalunya-France" i les revistes "Tribuna", "OC", "Razón
y Fe" i "Foc Nou". També li comunica el seu viatge a Tolosa per a assistir al
"Congrès d'Història sobre la Batalla de Muret". Comentaris sobre llibres,
amics comuns i la situació del valencianisme.
Sol·licitud a Fuster d'un article sobre les relacions entre València i Catalunya
per publicar-lo al "Butlletí de l'ISFOCAF" i sol·licitud d'unes dades sobre el
funcionament de les col·lectivitats agrícoles a Sueca durant la guerra civil.
Comunicació de l'enviament d'unes publicacions franceses que parlen de
Fuster i de la seua obra, entre les que està la revista "Planço", nº 3, on es fà
una crítica literària a l'obra "Nosaltres, els valencians". Felicitació per la
concessió a Fuster d'un Premi als Jocs Florals de Xile. També li demana el seu
parer sobre el jove J. Palàcios i sobre el director de la "Revista Europa".
Assumptes sobre l'enviament de llibres sobre la guerra civil i sobre la visita a
sa casa de Josep Carner.
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Agraïment per part de Fuster per l'enviament d'uns retalls de premsa amb
crítiques a l'obra "Nosaltres, els valencians" aparegudes al "Butlletí de
l'Institut Sardanista Floklòric Catalunya-France" i a les revistes "Oc",
"Tribuna" i "Foc nou". Contestació a certes referències bibliogràfiques
sol·licitades per Arquer i enviament de l'adreça de Joan Sales. També li fa
certs comentaris sobre una polèmica amb Diego Sevilla arran de la publicació
d'uns articles contra Fuster a la premsa valenciana i li anuncia que l'escriptor
alguerés Simó Mossa ha visitat València.
Fuster comunica que ha rebut les publicacions enviades per Arquer, també li
diu que està intentant trobar-li les publicacions demanades i que li enviarà
uns articles de Diego Sevilla sobre certa polèmica amb Fuster apareguda en
la premsa valenciana.
Comentaris sobre una entrevista a Ràdio París a l'abat Escarré, també li
demana un exemplar del diari "Le Figaro", on pareix una altra entrevista a
aquest, i agraïment per l'enviament d'algunes publicacions de l'interés de
Fuster.
Fuster comunica l'enviament de l'obra "La Fiel Infanteria" i que a l'Abadia de
Montserrat ha fet una biblioteca sobre la guerra civil semblant a la d'Arquer.
També li diu que ha rebut els llibres que li ha enviat i que la institució
Òmnium Cultural ha estat clausurada.
Enviament d'un pamflet en suport als monjos de l'Abadia de Montserrat per
la seua defensa de la llengua catalana aparegut a la revista "Terra Lliure:
Butlletí
Interior
del
Catalans
Llibertaris",
3.
En una nota manuscrita a peu de pàgina li demana a Fuster l'enviament de
l'obra de Leopoldo Panero, "Carta perdida a Pablo Neruda".
Felicitació nadalenca a Fuster i sol·licitud d'unes obres sobre la guerra civil i
sobre les internacionals a Espanya. També li demana que li envie un
exemplar de l'obra de Carmen Mieza "La imposible canción".
Agraïment a Fuster per l'enviament d'unes publicacions, i comunicació de
l'enviament d'unes altres publicacions de l'interés de Fuster. També li diu
que ha estat de viatge a Itàlia.
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Comunica que ha rebut l'obra "Homenots", de Pla, on apareix referenciat
Fuster, també li diu que no està del tot d'acord amb les afirmacions de Josep
Pla a l'obra esmentada.
Comunica que ha rebut els llibres sol·licitats a Fuster entre els quals està "La
llengua catalana" i que li ha enviat altres publicacions del seu interés. També
li diu que està de vacances a Pisa (Itàlia).
Salutacions des d'Andorra, on està de vacances, i ha vist a l'escultor
Viladomat, qui considera a Fuster el millor escriptor en català. Comentaris
sobre l'enviament de llibres del seu interés i sobre com ha anat el "Congrès
d'Història sobre la Batalla de Muret" de Toulouse.
Felicitació nadalenca a Fuster i comunicació de l'enviament d'unes
publicacions del seu interÈs.
Agraïment a Fuster per l'enviament del llibre "La fiel infanteria", comunicació
de l'enviament d'uns diaris del seu interés. També li demana informació
sobre uns premis literaris arran d'una notícia que ha llegit al diari "ABC".
Agraïment a Fuster per l'enviament de l'obra "La llengua catalana" i
publicacions. També li diu que li ha enviat un paquet amb publicacions
franceses.
Fuster comunica que el diari demanat no és "Le Figaro" sinó "Le Monde".
Adjunta la fotocòpia d'una altra postal de Fuster, en què li comunica a
Arquer l'enviament d'unes publicacions del seu interés.
Comentaris sobre l'intercanvi de publicacions entre Fuster i Arquer, també li
diu que li faça una llista dels llibres que li interessen per passar-la a un
llibreter i que li'ls busque, i li demana referències sobre l'obra "L'Europe des
Ethnies", de Guy Héraud.

Sol·licitud a Fuster de l'obra "Poesia en armas", de Dionisio Ridruejo, i
comentaris sobre l'organització d'uns Jocs Florals Sindicals a Barcelona. Tot
escrit com a nota manuscrita en un retall de premsa del diari "ABC" aparegut
Retall de premsa
a Madrid, 12-4-1963, on s'anuncia l'elecció de la regina dels Jocs Florals
esmentats.
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Enviament d'un retall de premsa en francès titulat "La lettre du Souverain
Retall de premsa Pontife" aparegut al diari "Le Figaro" de Paris, 10-7-1963.
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Comentaris sobre l'intercanvi de publicacions entre Arquer i Fuster i sobre la
visita a París d'Albert Manent, Joan Sales i el Pare Taxonera. També li
comenta que li han escrit els amics comuns Álvarez i A. Cucó, i comentaris
sobre la seua biblioteca personal. Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'unes
publicacions del seu interés. Comentaris sobre una conferència a la Casa
Regional Valenciana de París. Enviament d'una crítica a l'obra de Fuster "El
País Valenciano", apareguda a la revista "Humanidades", i d'articles del
"Diario de Barcelona". Comentaris sobre unes publiacions que ha llegit.
Enviament d'un fullet publicitari de la "Librería Antiquaria Pregliasco" de
Torí, amb les obres de Joan Lluís Vives que hi ha a la venda.
Comentaris a la lectura de l'obra "La fiel infanteria" i d'altres consideracions
sobre l'intercanvi de llibres i d'altres publicacions entre J. Fuster i J. Arquer.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns articles del seu interés sobre els
quals fa certs comentaris crítics, i sol·licitud de les següents obres: una
conferència de Carles Muñoz Espinalt titulada "Sentit polític del català";
"Estudio sobre el gremio de zapateros", de Leopoldo Piles Ros; "La taula de
canvis de València 1408-1719", de Salvador Carreres; "Menéndez Pelayo en
València...", i altres obres editades per l'Ajuntament i la Diputació de
València.
Comentaris sobre l'estada d'Alvarez, amic de Fuster, a sa casa de París.
Enviament a Fuster de la seua adreça de París. Comentaris sobre la visita
d'un monjo de l'Abadia de Montserrat, amb el qual va parlar de Fuster, i li
comunica que ha rebut el número 3 de la revista "¿Què passa?".
Comentaris sobre el contingut de la revista "¿Què passa?" i sobre la
personalitat del jove valencianista Álvarez. Sol·licita a Fuster que li compre el
llibre "Correspondencia secreta de Largo Caballero". També li demana a
Fuster l'adreça de l'escriptor Ramón Nieto.
Sol·licitud a Fuster de referències sobre la vida i obra de Fernando Díaz-Plaja
arran de la lectura de l'obra "El siglo XX-La guerra (1936-1939)", apareguda
a la col·lecció "La Historia de España en sus Documentos", d'Ediciones Faro.
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Comentaris al voltant d'un setmanari de Pérez Madrigal enviat per Fuster i
de les afirmacions a una obra de Carlavilla. Sol·licitud de referències sobre
l'obra de Ramón Nieto i sobre l'obra "Els altres catalans". També li dóna
records per als amics comuns Ventura i Álvarez i li demana que li envie l'obra
"Poesía en armas".
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Records a Fuster des d'Andorra, on està de vacances. També li comunica la
seua pròxima estada als Jocs Florals de Perpinyà.
Comunica a Fuster que ha rebut els llibres que li ha enviat i comenta com
anaren els Jocs Florals de Perpinyà.

Postal

Comentaris de Fuster en què dóna referències sobre la figura i l'obra de
Fernando Díaz-Plaja.
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Felicitació nadalenca per part de Fuster i comentaris sobre l'enviament de
llibres.
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Comunicació de l'enviament d'unes publicacions de l'interés de Fuster.
Comentaris sobre Díaz-Plaja i sol·licitud de referències sobre l'obra i la
personalitat de l'escriptor Ramón Nieto, i sobre l'obra de José M. Mendiola
"Muerte por fusilamiento". També li demana l'obra "España en la cruz", de
Rogelio Pérez Olivares, i uns catàlegs de l'Editorial Torre i de Destino per
veure què han publicat sobre la gurra civil. Comentaris sobre l'obra "La Dama
de Elche", de Clemente Pereda.

Enviament del retall d'un fullet publicitari de la "Librería Antiquaria
Pregliasco" de Torí, amb la referència bibliogràfica d'unes obres de Joan Lluís
Retall de premsa
Vives a la venda.
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Comunicació de la visita a sa casa de París de Luis Romero i de la publicació
d'unes memòries de Hedilla i d'un altre llibre contra el règim franquista per
part de García Venero, tots dos editats per "Ediciones Ruedo Ibérico".
També li demana referències sobre els escriptors Fernández de la Reguera i
Susana March arran de la lectura de l'obra "Fin de una regencia", sobre
l'obra de Martines Gamide "El miedo y la esperanza" i li sol·licita l'enviament
d'un
catàleg
de
l'Editorial
Planeta.
Adjunta invitació a la conferència de Francisco Candel sobre el seu llibre "El
Astres Catalans" al teatre Municipal Gerard Philipe de Paris (amb anotació
manuscrita d'Arquer criticant el comunisme).
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Agraïment per part de Fuster per l'enviament d'uns retalls de premsa dels
Jesuïtes al País Valencià, i comentaris sobre la lectura de les revistes "Razón
y Fe" i "Humanidades". També li contesta les sol·licituds d'enviament d'unes
publicacions de l'interés d'Arquer i li fa una llista demanant-li alguns llibres
francesos. Comentaris sobre l'enviament de les seues obres "Diccionari per a
ociosos" i "La liberación".
Comentaris sobre l'enviament per part de Fuster d'un llibre de Calvo Serer,
comunica que no troba el llibre de García Venero i l'aparició d'una obra de
Comín Colomer titulada "Historia del Comunismo en España".
Agraïment a Fuster per l'enviament d'unes publicacions del seu interés i per
l'adreça de l'escriptor Ramón Nieto. Comentaris sobre la biblioteca personal
de Fuster i sol·licitud de l'enviament de l'obra de Blasco Ibáñez, "Historia de
la Revolución Española". Comentaris sobre la lectura de l'obra "Els altres
catalans" i sobre l'enviament a Fuster d'una obra de Southworth del seu
interés. Comentaris sobre la publicació del "Diccionari per a ociosos".
Comentaris sobre l'enviament d'uns llibres de l'interés de Fuster i sobre els
amics comuns Álvarez i Cucó. També demana a Fuster que li envie uns llibres
de Calvo Serer i García Venero sobre la guerra civil publicats per "Ediciones
del Movimiento".
Comentaris sobre l'enviament d'unes publicacions de l'interés de Fuster,
entre les quals falta l'obra "Les écrivains temoins du peuple", la qual li
l'enviarà en el proper paquet. També li diu que ha rebut la seua obra
"Diccionari per a ociosos", que llegirà quan acabe el llibre de Cela "Viaje al
pirineo de Lérida", del qual li demana referències, i agraïment per
l'enviament de les obres de Garcia Venero i Calvo Serer sobre la guerra civil.
Comentaris sobre l'intercanvi i enviament de publicacions entre Arquer i
Fuster. Sol·licitud de l'enviament d'unes obres sobre la guerra civil: "La
guerra española i el trust de los cerebros", de Vivente Marrero, i "La
literatura universal sobre la guerra de españa", "La guerra de España en la
literatura universal" i "Los motivos de las luchas intelectuales", de Calvo
Serer. També li demana referències sobre Luis Romero arran de la lectura de
la seua obra "La Noria" i sobre l'enviament de l'obra "Apéndice a catorce
meses de legislación revolucionaria".
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Comentaris de Fuster donant referències a Arquer sobre la figura i l'obra de
Ramón Nieto, també li envia la seua adreça a Madrid.
Agraïment per part de Fuster per l'enviament d'una obra de Southworth i
comunicació de l'enviament de la seua obra "Diccionari per a ociosos" i de
l'obra de Blasco Ibáñez "História de la revolución española".
Comentaris sobre l'intercanvi de publicacions entre Fuster i Arquer.
Agraïment per l'enviament d'un llibre de Southworth sobre el qual li fa un
comentari. Li diu que buscarà les obres de Calvo Serer i García Venero.
També li pregunta si ha rebut la seua obra "Diccionari per a ociosos".
Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'unes publicacions de García
Venero i de Clavo Serer, i de l'enviament de la seua obra "Diccionari per a
ociosos". També li dóna referències sobre la personalitat de Cela.
Adjunta la fotocòpia d'una altra postal de Fuster en què li comunica que ha
rebut les revistes enviades per Arquer i li demana un llibre.
Fuster comunica que ha rebut unes revistes enviades per Arquer, comenta
l'enviament d'una obra de Clavo Serer i fa referències sobre l'obra de Lluís
Romero.
Adjunta la fotocòpia d'una altra postal de Fuster en què li comunica que ha
rebut unes publicacions i l'enviament d'una obra de Calvo Serer titulada
"Historia de las internacionales".
Agraïment per l'enviament de la seua obra "Causar-se d'esperar" i uns
calendaris d'Edicions "Concret-Llibres". Comentaris sobre el catalanisme i
sol·licitud de referències sobre Juan Perucho. També li parla del seu treball
en defensa de la classe obrera i de l'estat de salut de Josep Carner, i li envia
un llistat del llibres sobre la guerra civil que li falten perquè li'ls envie Fuster.
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Comentaris crítics a l'obra de Juan García Durán titulada "Bibliografia de la
Guerra Civil d'Espanya". Comentaris al voltant d'una actuació de Raimon a
França, finançada per "Òmnium Cultural". Crítica per unes afirmacions al
programa de televisió "Panoramas". Sol·licitud a Fuster de l'enviament
d'unes obres titulades "Modernismo y modernistas" i "Memòries polítiques,
1890-1917". Comentaris sobre la seua activitat sindicalista.
Adjunta carta enviada per Arquer al president dels Jocs Florals de la Llengua
Catalana que se celebraran a París. En la carta els defensa en nom de
Resistència Catalana. També li adjunta un fullet publicitari del concert de
Raimon a la "Salle de la Mutualité" de París.
Comentaris sobre l'intercanvi de publicacios entre Fuster i Arquer i sobre
l'obra "Crece o muere". També li demana que li envie unes biografies de
Mozart i Beethoven publicades a França.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'una obra d'Elías de Tejeda i comentaris
sobre l'intercanvi i la lectura de llibres.
Comunicació per part d'Arquer de l'adreça on està de vacances a Andorra.
També li diu que ha rebut els llibres que li va demanar i demana que li envie
catàlegs de publicacions catalanes que editen obres sobre lluita social i
política a l'Espanya dels segles XIX i XX.
Comunica a Fuster que no cal que li envie les obres d'Ametlla, Sagarra i
Soldevila que li va demanar, ja que se les ha comprades al seu viatge a
Perpinyà i Andorra.
Comunicació de l'enviament per part de Fuster de l'obra "Història del
parlament espanyol".
Comentaris sobre la celebració d'una Festa del Llibre Català, organitzada pel
Casal de Catalunya a París, i comentaris contra el comunisme, la figura de
Louis Aragón i el diari "Ce Soir". També li demana l'enviament d'uns llibres
per a la seua biblioteca i li comunica que li ha enviat alguns paquets de
publicacions.
Comunica que li ha enviat unes publicacions i sol·licita l'enviament de les
obres "Els escorpins" i "La memòria es diverteix, mig segle de records",
publicades per "Edicions Destino".
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Salutacions des de Portugal, on Arquer està de vacances amb la seua dona, i
comentaris sobre com és la ciutat de Lisboa.
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Salutacions des d'Andorra, adhesió a un homenatge a Fuster a València i
comunica que ha comprat un butlletí de "L'O.C".
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Felicitació nadalenca a Fuster i la seua família, també li envia records per a
Ventura.
Sol·licitud de referències sobre la novel·la d'Estanislau Torres, "La derrota", i
referències als llibres "Justificació de Catalunya" i "El camí de Catalunya".
Comentaris sobre folklore i gastronomia valencianes, i comentaris sobre la
personalitat i l'obra de Raimon. També li demana referències biblogràfiques
de llibres en català sobre la guerra civil, sobre escriptors i llibres catalans i
sobre
els
estudiants
valencians.
Adjunta retall d'un catàleg de la "Librieria Antiquaria Pregliasco", amb una
referència a una obra de sant Vicent Ferrer. Invitació a un sopar homenatge
a Raimon a Paris. Retall de premsa del diari "ABC" titulat "Los tres lagartos
escarlata de Juan Perucho".
Contestació de Fuster a algunes referències sobre llibres de la guerra civil i
autors catalans demanades per Arquer. Comunicació de l'adreça de Joan
Sales i de referències sobre els amics comuns valencians Cucó, Álvarez i
Ventura. També li comunica com han anat els darrers recitals de Raimon a
València i la situació políticosocial al País Valencià, i li parla de l'enviament
de l'obra "Heretgies, revoltes i sermons".
Comunica que ha estat a Barcelona i no ha pogut trobar Fuster, també li
demana l'adreça on podrà trobar-lo quan vaja a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament de l'obra "Heretgies, revoltes i sermons".
Comentaris sobre un article de A. de Lavedán aparegut al diari "La prensa"
de Barcelona i sobre altres publicacions: el setmanari "S.P." i els diaris
"Madrid" i "Nuevo Diario". També li comunica que ha fet una conferència
sobre el moviment obrer als locals "d'Òmnium Cultural", de París.
Agraïment per l'enviament del llibre "Heretgies, revoltes i sermons" i
comentaris sobre l'obra. Comunicació del seu viatge a Barcelona, on voldria
reunir-se amb Fuster, i comentaris a l'obra "Heterodoxes", de Menéndez
Pidal. També li fa alguns comentaris a la seua obra "El descrèdit de la
realitat" i a la situació editorial del llibre en català.
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Postal

ARQUER, Jordi
Carta

Carta

Nota

Comentaris sobre l'enviament d'algunes publicacions franceses i sobre la
crisi editorial del llibre català. També li parla de certes informacions
aparegudes a les publicacions "¿Què passa?", "Fuerza Nueva" i "La prensa", i
li demana que li envie uns llibres sobre història dels gremis, publicats per
l'Ajuntament de València.
Felicitació per la seua tasca com a escriptor i mostra d'admiració i afecte cap
a Fuster. També li mostra la seua adhesió a un homenatge a Fuster celebrat
a Gandia, del que se n'ha assabentat per un article de diari "La Vanguardia.
Comentaris sobre la concessió a Vicent Andrés Estellés del Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes i sol·licitud de referències bibliogràfiques sobre l'obra
d'aquest poeta.

1970

Arquerjordi

1428

1975

Arquerjordi

1429

1978

Arquerjordi

1430

Arquerjordi

1386

Arquerjordi

1390

1966

Arquitecturacuadernos

1463

1967

Arquitecturacuadernos

1464

1968

Arquitecturaescuelatecnicasuperio
1465
rdemadrid

Pregunta a Fuster quina creu que és la millor geografia de Catalunya que s'ha
editat, la direcció de Joan Sales, de "L'editorial Alpha" i "d'edicions Rosa de
Reus". També li demana que li envie l'obra de Rogelio Pérez Olivares "España
en la cruz" i el discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de la Història, titulat "Los
factores de la idea de progreso en el Renacimiento Español", de J. A.
Maravall, i l'obra "A bordo de España", de Julián Andújar.

Enviament a Fuster d'un aforisme de Samuel Jhonson sobre la lectura
Retall de premsa publicat a la premsa francesa en francés.
ARQUITECTURA, Cuadernos
Carta

Carta
ARQUITECTURA, ESCUELS
SUPERIOR TÉCNICA DE
MADRID

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster d'autorització per a reproduir el capítol titulat
"Mediterranisme" del seu llibre "Diccionari per a ociosos" en un article de la
revista "Cuadernos de Arquitectura".
Enviament a Fuster dels seus honoraris editorials per la reproducció del
capítol titulat "Mediterranisme" del seu llibre "Diccionari per a ociosos" en la
revista "Cuadernos de Arquitectura" i enviament d'un exemplar de la revista.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu sobre arquitectura a la
biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid.
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ARRANZ BRAVO I
BARTOLOZZI

Carta

Carta

Carta

ARRANZ BRAVO I
BARTOLOZZI

Fuster comunica que no ha rebut les diapositives de les obres d'art dels
artistes Arranz-Bravo i Bartolozzi per fer-los els textos d'un catàleg
d'exposició. També els pregunta si volen que els faça uns versos o un text
teòric.
Agraïment a Fuster pels seus textos per a un catàleg d'una exposició dels
artistes Arranz-Bravo i Batolozzi, invitació a la inauguració de l'exposició i
comentaris sobre la visita a l'exposició del crític Baltasar Porcel.

1466

1974

Arranzbravoibartolozzi

1467

1974

Arranzbravoibartolozzi

1468

1974

Arranzbravoibartolozzi

20013

Carta

Carta d' Arranz-Bravo i Bartolozzi comunicant a Fuster la data de la seua
visita.

1974

Arranzbravoibartolozzi

20014

Carta

Invitació a Fuster perquè assistisca a l'exposició dels artistes Arranz-Bravo i
Bartolozzi, a la Galeria Lucas de Gandia, i altres comentaris sobre l'acte.

1978

Arranzbravoibartolozzi

1469

1981
1981

Arrelsllibreria
Arroyoeduardo

1470
1471

1970

Artefotografico

1472

1969

Artesdecorativasfomentodelas

1473

1969

Artesdecorativasfomentodelas

1475

1969

Artesdecorativasfomentodelas

1476

ARTE FOTOGRÁFICO

Carta

Carta

Carta

Invitació
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comentaris

Arranzbravoibartolozzi

Carta d' Arranz-Bravo i Bartolozzi a Fuster
professionals.Anuncia la seua visita a Sueca en febrer.

Telegrama
Telegrama

amb

1973

Carta

ARRELS, Llibreria
ARROVO, Eduardo

ARTES DECORATIVAS,
FOMENTO DE LAS

Sol·licitud a Fuster d'un text per a un catàleg d'una exposició; comentaris
sobre un llibre que farà l'Editorial Lumen sobre els artistes Arranz-Bravo i
Bartolozzi, i sobre l'enviament d'unes diapositives dels quadres que
s'exposen.

Suport amb motiu de l'atemptat.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Comunicació del venciment de la seua subscripció a la revista "Arte
Fotográfico: Revista Mensual al Servicio de la Fotografia y Cine Amateur"
Sol·litud d'acceptació per part de Fuster per ser membre del Jurat del
"Primer Concurs de Cinema Independent del F.A.D".
Adjunta full amb les Bases del Concurs en català-castellà. Barcelona,
setembre de 1968.
Comunicació del dia en què es reunirà el jurat a fi de donar el veredicte del "I
Concurs de Cinema Independent del F.A.D".
Invitació a les projeccions de les pel·lícules presentades al "I Concurs de
Cinema Independent del F.A.D". Cine Club del FAD, VI Temporada (19691970), mes d'octubre .
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Llistat

Artesdecorativasfomentodelas

1478

1969

Artesdecorativasfomentodelas

1474

1969

Artesdecorativasfomentodelas

1477

1983

Artesadelleidaajuntament

1479

1983

Artesadelleidaajuntament

1480

1964

Artiriunuria

1481

1971

Artigasjosepmaria

1482

Enviament a Fuster de l'adreça d'Artigas a València, amb l'anotació
manuscrita.

1971

Artigasjosepmaria

1483

Comunica a Fuster que ha estat a sa casa de Sueca per a parlar de l'edició
d'un llibre d'un amic, i que aquest no hi era.

1971

Artigasjosepmaria

1484

Artigasjosepmaria

1485

Carta
Carta

Fuster desestima la participació en una conferència en la "IV Setmana
Cultural d'Artesa de Lleida".

Tiquet

ARTÍ RIU, Núria
Carta
ARTIGAS, Josep Maria
Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

ARTÍS GENER, Avel·lí

1969

Comunicació del dia de les projeccions de les pel·lícules presentades al
"Primer Concurs de Cinema Independent del F.A.D". Fuster és membre del
jurat.
Enviament de dues entrades de soci del Cine Club del FAD per a veure les
pel·licules presentades al "I Concurs de Cinema Independent del F.A.D".
Sol·licitud de participació en una conferència sobre el "Present i futur dels
Països Catalans", a la "IV Setmana Cultural d'Artesa de Lleida".

Telegrama

ARTESA DE LLEIDA,
Ajuntament

Llistat amb el nom del membres del Jurat Qualificador del "I Concurs de
Cinema Independent del F.A.D", entre els quals està Fuster.

Felicitació per la seua obra "Nosaltres, els valencians". Comentaris sobre
aquesta i al voltant de la situació lingüística al País Valencià, on hi ha un cert
odi per part d'alguna gent cap a tot allò català.
Comunicació de la mort de la mare d'Artigas i comentaris sobre la publicació
d'un llibre d'uns amics, de la qual, Fuster en gestiona la publicació.
S'adjunta necrologia de la mort de Carmen Bellapart Fernández, viuda
d'Artigas. València, 11de juliol de 1971.

Carta

Comentaris crítics a un article de Fuster aparegut en el diari "La Vanguardia"
titulat: "Aguas estancadas".

Carta

Comunicació de la data d'un sopar a Barcelona, també li diu que confirme
l'assistència.

1973

Artisgeneravelli

1489

Carta

Comunicació de quina ha estat l'elecció dels membres del consell directiu del
"Centre Català del P.E.N. Club".

1973

Artisgeneravelli

1490

1977

Artisgeneravelli

1491

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster del pagament de la quota de soci del "Centre Català
del PEN Club".
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ARTÍS GENER, Avel·lí

Comunicació del dia i lloc on es farà l'assemblea anual del "Centre Català del
PEN Club".

1977

Artisgeneravelli

1492

Telegrama

Comunica a Fuster que ha estat convidat al programa de televisió "Vosté
pregunta", de Joaquim M. Puyal.

1978

Artisgeneravelli

1486

Telegrama

Fuster comunica que no podrà anar a Barcelona per a participar en un
programa de televisió.

1978

Artisgeneravelli

1487

1985

Artisgeneravelli

1488

1949

Artolabernat

1493

1949

Artolabernat

1494

1954

Artolabernat

1495

1954

Artolabernat

1496

1954

Artolabernat

1497

1954

Artolabernat

1498

1955

Artolabernat

1499

Telegrama
ARTOLA, Bernat
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Adhesió per part de Fuster a un homenatge a Avel·lí Artís i a Gonçal Castelló.
Agraïment a Fuster per la dedicatòria d'uns poemes a Bernat Artola, i
felicitació d'aquest per la seua manera delicada d'escriure, la qual li agrada
molt.
Felicitació a Fuster pel seu poemari "Sobre Narcís", i altres consideracions
sobre la poesia de Fuster. També li diu que li enviarà alguns llibres poètics.
Sol·licitud per part de Fuster d'un llibre de poemes d'una poetessa
valenciana prologada per Artola, i uns altres comentaris sobre la poesia
valenciana.
Comentaris sobre la poetessa valenciana Ana Rebeca Mezquita i sobre la
seua obra. Observacions sobre la situació de la poesia valenciana.
Agraïment per l'enviament d'un retall de premsa en què es fa una crítica a la
poesia d'Artola i comentaris sobre poesia. També li demana l'adreça de
l'autor de l'article per a escriure-li.
Enviament per part de Fuster de l'adreça de Vicent Ventura. Comentaris
sobre la situció de la literatura valenciana i de les darreres publicacions que
ha escrit Fuster, tant en poesia com en prosa.
Sol·licitud per part de Fuster de certes dades personals i biogràfiques del
poeta Artola per a una "Antologia de la poesia valenciana", la qual està fent
per a una editorial catalana.
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Carta

Carta
ARÚS COLOMER, Joan
Carta

Carta

ASAMBLEA DE
TRABAJADORES EN PARO
DE GASTEIZ
ASENSI BOTET, Francesc

Enviament d'un guió radiofònic de "Ràdio Popular de Vila-real", en què
s'exalta la figura i l'obra "Nosaltres, els valencians", arran d'un homenatge
del poble de Sueca a Joan Fuster.
Anotació manuscrita "Audició: 26-XII-76".
Sol·licitud a Fuster d'un aclariment respecte a un sonet aparegut a la pàgina
169 d'un assaig seu sobre la poesia catalana. També li proposa l'enviament
del llibre de poemes "Les absències", si l'interessa.
Comentaris crítics a un article de Fuster publicat a "Serra d'Or", en què
compara la poesia d'Arús amb la de Joan Brossa. També li demana que faça
una crítica a la seua obra "L'imperi del sonet".

1962

Artolabernat

1500

1976

Artolajosep

1501

1956

Aruscolomerjoan

1502

1978

Aruscolomerjoan

1504

Carta

Enviament d'uns comentaris crítics a l'obra de Joan Arús, "Judicis sobre
l'Imperi del Sonet", per part de Martí de Riquer, Jordi Rubió i Miquel Dolç.

1979

Aruscolomerjoan

1503

Telegrama

Sol·licita a Fuster que es solidaritze amb els treballadors d'"Alts Forns de
Sagunt", amb motiu d'una vaga pel manteniment dels llocs de treball.

1983

Asambleadetrabajadoresenparode
gasteiz

1505

Invitació

Invitació a la boda de Francesc Asensi i Maria E. Monzó a l'església de sant
Pere Pasqual de València.

1974

Asensibotetfrancesc

1513

Asensibotetfrancesc

1514

1955

Asensifrancesc

1506

Tarja de
presentació
ASENSI, Francesc

Sol·licitud a Fuster per part d'Enriqueta Castellets, dona d'Artola, perquè
intercedisca en la "Fundació Huguet", de Castelló perquè bequen al fill
d'aquests per tal d' anar a l'escola.

Nota

Enviament de la seua adreça.
Enviament d'uns fulls a Fuster a instància del senyor Ventura.

Carta

Li comunica que ha sigut guardonat amb els "Premis de Cantonigròs", i li
agraeix la seua ajuda.

1966

Asensifrancesc

1507

Carta

Sol·licitud a Fuster de referències, per tal de saber, on i a qui ha de dirigir-se
durant el seu viatge a Barcelona per veure el rector de Cantonigròs.

1966

Asensifrancesc

1508
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Carta

Carta
ASENSI, Francesc
Carta

Fullet
ASOCIACIÓN COLEGIAL DE
ESCRITORES

Carta

Sol·licita a Fuster la participació amb una conferència sobre la seua obra
"Poetes, moriscos i capellans" o sobre "El teatre actual o de postguerra
català dintre els corrents teatrals contemporanis" [...] També li parla de si
estarà al sopar de després de la conferència al "Colegio Mayor de Nuestra
Señora de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva".
Sol·licitud de participació a Fuster amb una conferència al "Colegio Mayor de
Nuestra Señora de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva", per part
del degà del col·legi.
Comunicació a Fuster de la data de la seua conferència sobre "Teatre català,
avui: tendències, autors, problemes" al "Colegio Mayor de Nuestra Señora
de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva".

1967

Asensifrancesc

1510

1967

Asensifrancesc

1511

1967

Asensifrancesc

1512

Asensifrancesc

1509

1981

Asociacioncolegialdeescritores

1518

Papereta de votacions per als premis literaris de la "XVI Festa Literària de la
Nit de Santa Llúcia", en la qual Fuster és membre del Jurat del "Premi Sant
Jordi de Novel·la".
Pregunta a Fuster quin dia li anirà bé que el visite a sa casa de Sueca per a
parlar d'una "Guia bibliogràfica de l'Alcoià-Comtat". També li diu que li
portarà el darrer número de la revista "Eines".

Carta

Felicitació a Fuster pel nomenament com a president de l'"Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana".

1987

Asociacioncolegialdeescritores

1517

Carta

Sol·licitud de participació en un encontre d'escriptors a l"'Associació
Col·legial d'Escriptors", "Secció Autònoma de Catalunya".

1988

Asociacioncolegialdeescritores

1516

Asociacioncolegialdeescritores

1515

Carta

Comunicació de la composició dels membres de la junta directiva de la
"Asociación Colegial de Escritores" i de les tasques que desenvolupa
l'esmentada institució. També demanen a Fuster que pague la seua quota
com a afiliat.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE
LA CORUÑA

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Asociacionculturaldacoruna

1520

ASOCIACIÓN CULTURAL EL
BUSTAR

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a la Plaça de Bous
de València.

1981

Asociacionculturalelbustar

1519

ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA
Carta
Y CULTURAL

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Asociaciondemocraticaycultural

1521
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PERIODISMO CIENTÍFICO
ASOCIACIÓN
INDEPENDIENTE DE TEATRO
DE ALICANTE

Carta

Carta

Carta

Adhesió

ASOCIACIÓN PROMETEO DE
POESÍA
Carta

Sol·licitud de col·laboració en un obra col·lectiva per tal de recaptar fons per
a l'"Associació Espanyola Contra el Càncer".
Adjunta sobre, direcció on enviar les publicacions i fullet publicitari
d'"Unidades de apoyo al enfermo terminal de cáncer y a sus familiares".
Sol·licitud de col·laboració en un obra col·lectiva per a recaptar fons per a
l"'Associació Espanyola Contra el Càncer".
Adjunta sobre, direcció on enviar les publicacions, i fullet publicitari
d'"Unidades de apoyo al enfermo terminal de cáncer y a sus familiares".
Sol·licitud a Fuster de les seues dades personals i literàries per a ser
publicades en l'obra "Quien es quien en la ciencia y la técnica españolas".
Adjunta qüestionari a omplir per Fuster.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Sol·licitud d'actualització de les seues dades biogràfiques per a la publicació
de l'obra "Quien es quien en poesia". També li demanen llibres seus per si
vol que siguen comentats a l'obra, "Valor de la palabra", sobre crítiques
literàries d'obres poètiques
Adjunta un model de fitxa per a omplir la informació sol·licitada.

1986

Asociacionespanolacontraelcancer

1522

1986

Asociacionespanolacontraelcancer

1523

1986

Asociacionespanoladeperiodismoci
1524
entifico

1981

Asociacionindependientedeteatro
dealicante

1525

1986

Asociacionprometeodepoesia

1526

ASOCIACIÓN SOCIOPEDAGÓGICA GALEGA

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Asociacionsocio-pedagoxicagalega

1527

ASSEMBLEA ANTI-OTAN G.
Aguilar-Finca Roja

Adhesió

Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a la Plaça de Bous
de València.

1981

Assembleaanti-otangaguilarfincaroja

1528

1981

Assembleadhistoriadelaribera

1529

1986

Assembleadhistoriadelaribera

1530

ASSEMBLEA D’HISTÒRIA DE
LA RIBERA

Invitació

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació als actes d'inauguració de la" II Assemblea d'Història de la Ribera
d'Algemesí".
Adjunta fullet amb el programa d'un concert de música valenciana, i fullet
amb el programa de comunicacions en què Fuster fa la xarrada de cloenda.
Sol·licitud perquè presidisca l'acte de cloenda de la "IV Assemblea d'Història
de la Ribera de l'Alcúdia".
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ASSEMBLEA DE CATALUNYA
ASSEMBLEA DE TEATRE DEL
PAÍS VALENCIÀ
ASSEMBLEA ECOLÒGICA
MARINA ALTA
ASSEMBLEA GAIS
NACIONALISTES ESQUERRA
ASSEMBLEA
INTERCOMARCAL
D’ESTUDIOSOS

Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Invitació

Carta

Carta
ASSENS, Hortensia
Carta
ASSOCIACIÓ CATALANA
D’ESPERANTO

Carta

ASSOCIACIÓ CATALANA DE
LA DONA

Carta

ASSOCIACIÓ CATALANA DE
SOCIOLOGIA

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Invitació a una xarrada sobre la carretera del Montgó a Dènia.
Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a la Plaça de Bous
de València.
Invitació a la "XII Assemblea Intercomarcal d' Estudiosos".
Enviament de les dades de participació en la "XXIX Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos de Sitges", organitzada pel "Grup d'Estudis Sitgetans".
Adjunta butlletí d'inscripció, anunci del preu d'inscripció i llistat d'hotels on
allotjar-se.
Invitació a Fuster a la participació en la "XXX Edició de l'Assemblea
Intercomarcal d'Estudiosos", que es farà a l'Hospitalet de Llobregat del 24 al
25 de maig de 1986.
Mostra d'admiració a Fuster per la seua obra "Nosaltres, els valencians", i
crítica a un article seu al número 1 de "Mon", on es mostra en contra del
procés de beatificació de Ramon Llull.
Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a la Plaça de Bous
de València.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud de participació en el "Premi Rogeli Duocastella", organitzat per la
Fundació "La Caixa".
Adjunta fullet amb les bases del premi literari.

1981

Assembleadecatalunya

1531

1981

Assembleadeteatredelpaisvalencia

1532

1978

Assembleaecologicamarinaalta

1533

1981

Assembleagaisnacionalistesesquer
ra

1534

1973

Assembleaintercomarcaldestudios
os

20015

1984

Assembleaintercomarcaldestudios
os

1535

1986

Assembleaintercomarcaldestudios
os

1536

1982

Assenshortensia

1537

1981

Associaciocatalanadesperanto

1538

1981

Associaciocatalanadeladona

1539

1992

Associaciocatalanadesociologia

1540

ASSOCIACIÓ CIUTADANA
PER LA PROMOCIÓ I
DEFENSA DE LA SALUT

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València

1981

Associaciociutadanaperlapromocio
1541
idefensadelasalut

ASSOCIACIÓ CULTURAL

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Associacioculturalalanbor
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ALANBOR
ASSOCIACIÓ CULTURAL
BEKIRENT

Carta
Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster.
Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Associacioculturalbekirent

1544

1992

Associacioculturalbekirent

1543

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE
LA GRANJA DE LA COSTERA

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associacioculturaldelagranjadelaco
1545
stera

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE
LA SAFOR

Adhesió

Adhesió de l"'Associació Cultural de la Safor", a l'acte de lliurament de la
"Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya", a Fuster i a Moll.

1983

Associacioculturaldelasafor

1546

ASSOCIACIÓ CULTURAL
GALILEO GALILEI

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Associacioculturalgalileogalilei

1547

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associacioculturalgalileogalilei

1548

ASSOCIACIÓ CULTURAL
UNIVERSITÀRIA GEOGRAFIA
I HISTÒRIA

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Associacioculturaluniversitariadeg
e

1549

ASSOCIACIÓ CULTURAL
VALENCIANISTA

Adhesió

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Associacioculturalvalencianista

1550

Adhesió

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Associacioculturalvalencianista

1551

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodacciocultural

1552

1984

Associaciodacciocultural

1553

Associaciodacciocultural

1554

1981

Associaciodamicsdelacostera

1555

1981

Associaciodamicsdelacostera

1559

ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ
CULTURAL

Carta

Carta
ASSOCIACIÓ D0AMICS DE LA
Carta
COSTERA
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud de col·laboració en la revista "El Batall" amb la contestació d'un
qüestionari sobre els Països Catalans.
Adjunta qüestionari.
Enviament a Fuster d'algunes publicacions d'"ADAC" i sol·licitud de
participació en una conferència sobre la poblemàtica lingüística al País
Valencià.
Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi de les Lletres Valencianes".
Suport amb motiu de l'atemptat.
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Carta

1983

Associaciodamicsdelacostera

1556

Agraïment per part de Fuster pel nomenament com a soci honorari de
l'"Associació d'Amics de la Costera".

1983

Associaciodamicsdelacostera

1557

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Associaciodamicsdelacostera

1558

Suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a la Plaça de Bous
de València.

1981

Associaciodeditorsenllenguacatala
na

1560

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodeditorsenllenguacatala
na

1561

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1978

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1562

Carta

Agraïment per part de Fuster per la mostra de suport amb motiu de
l'atemptat.

1978

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1563

Carta

Comunicació a Fuster del seu nomenament com a Soci d'Honor de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

1978

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1606

1978

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1607

1979

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1564

1979

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1582

1979

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1583

Carta
ASSOCIACIÓ D0AMICS DE LA
Telegrama
COSTERA
ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN
LLENGUA CATALANA
Carta

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS
EN LLENGUA CATALANA

Comunicació a Fuster del nomenament com a soci honorari de l"'Associació
d'Amics de la Costera".

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació de l'enviament del "Projecte d'Institució de les Lletres
Catalanes", per si Fuster vol fer al·legacions.
Adjunta un exemplar de la publicació "Documents 2, de l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana", on es publica el projecte "Institució de les
Lletres Catalanes".
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en el "III Encontre d'Escriptors en
Llengua Catalana" que tindrà lloc a la "Fundació Miró", de Barcelona.
Sol·licitud de participació a Fuster en una conferència sobre "La literatura
catalana al País Valencià" per a les "Jornades del Llibre Català".
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Comunicació de la data de celebració de la junta general ordinària de
l'"Associació d'Escriptors en Llengua Catalana", amb l'ordre del dia dels
temes a tractar.
Adjunta informe amb la proposta de modificació dels estatuts de
l'esmentada associació.
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Carta
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS
EN LLENGUA CATALANA

Carta

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un sopar homenatge a ell, al "V
Encontre d'Escriptors en Llengua Catalana", que tindrà lloc a València.
Enviament del programa d'activitats del "V Encontre d'Escriptors en Llengua
Catalana", que tindrà lloc a València del 26 d'octubre al 1 de novembre de
1981.
Comunicació de la data i les condicions econòmiques, per a la participació en
un acte, a la "Universitat Central de Barcelona", titulat "L'escriptor i la seua
obra".
Fuster comunica que no podrà participar en l'acte la data proposada, ja que
ha de presentar un àlbum de discos de Raimon eixe dia.
Enviament del programa d'actes del cicle "L'escriptor i la seva obra",
organitzat per l"'Associació d'escriptors en Llengua Catalana", en què Fuster
hi participa.

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1565

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1566

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1567

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1568

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1569

Carta

Sol·licitud d'un text d'entre 20-40 pàgines de Fuster, per a fotocopiar-lo i
adjuntar-lo a un fullet divulgatiu per a l'acte "L'escriptor i la seva obra".

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1570

Invitació

Invitació a la xerrada "L'Escriptor i la seua obra", d'Estanislau Torres, que es
farà a Tortosa.

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1687

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1580

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1581

Carta

Sol·licitud de partipació en el "III Encontre de Poesia Catalana Jove", que es
farà a Elx, organitzat per l'"Associació d'Escriptors en Llengua Catalana".

1982

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1588

1982

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1589

Agraïment a Fuster per la participació en l'acte, "L'escriptor i la seva obra", a
la "Universitat de Barcelona".

1982

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1571

Suport amb motiu de l'atemptat.

1982

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1572

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament del programa del "III Encontre de Poesia Catalana Jove", que es
farà a Elx amb la participció de Fuster, organitzat per l'"Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana".
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ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS
EN LLENGUA CATALANA

Carta

1984

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1573

Carta

Sol·licitud de participació a Fuster en una Taula Redona sobre literatura a la
"Universitat Catalana d'Estiu", de Prada.

1985

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1574

Carta

Comunicació del " XXV Aniversari" de "Nosaltres, els valencians", per la qual
cosa es proposa fer un homenatge a Fuster, a l'Ateneu Barcelonès.

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1576

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1579

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1584

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1586

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1597

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1598

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1601

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS
EN LLENGUA CATALANA

Sol·licitud de participació en un encontre entre escriptors catalans, bascos i
gallecs, organitzat per l'"Associació d'Escriptors en Llengua Catalana", a
Catalunya.

Fotocòpia de l'acta de la reunió de la Junta de l"'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana", celebrada a Sueca el 16 de maig de 1987. Assistents: J.
Fuster, Ignasi Riera, Isabel-Clara Simó, Josep M. Palau i Camps, Guillem-Jordi
Graells, Josep Franco, Lluís Alpera, Montserrat Bayà.
Sol·licita a Fuster que faça una carta d'adhesió a l'Homenatge a l'escriptor
Josep Palau i Fabre, organitzat pel "Centre Català" del "PEN Club". També li
demanen que escriga un text sobre l'acte per al butlletí de l'"Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana".
Informació publicitària de" Viatges Barceló" per assistir al Col·loqui de la
"North American Catalan Society" que es farà a Tampa (Florida), del 19 al 21
de març de 1987.
Comunicació d'un acte commemoratiu dels 25 anys de "Nosaltres, els
valencians".
Anotació manuscrita: "còpia per a J. Fuster".
Sol·licitud a Ricard Pérez Casado del suport de l'Ajuntament de València en el
"IV Encontre d'Escriptors gallecs, bascos i catalans", que es farà a València.
Anotació manuscrita "Còpia per al President".
Enviament del programa d'activitats del "IV Encontre d'Escriptors Gallecs,
Bascos i Catalans", que es farà a València.
Anotació manuscrita "Programa provisional".

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un text per al butlletí de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana.

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1608

Nota

Sol·licitud d'un text per al butlletí de "l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana".

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1575

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 162

Nota

Sol·licitud a Fuster d'un text per al "Noticiari" de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana.

1987

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1599

Carta

Agraïment a Fuster per la seua felicitació pel nomenament de Joan Guitart i
Agell com a Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

1988

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1591

1988

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1592

Carta

Carta

Comunica a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que no participaran
en la comissió assessora del Patronat Municipal del Teatre de Sitges.

1988

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1594

Carta

Mostra de condol a Jordi Sarsanedas per la mort de la seua filla, per part de
la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

1988

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1595

Carta

Enviament d'una fotocòpia de l'Acta de la Junta de l'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana, celebrada el dia 18 de juny de 1988 a València.

1988

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1596

1989

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1587

1989

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1602

1989

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1603

1989

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1605

1991

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1578

Carta

Carta

Carta
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS
EN LLENGUA CATALANA

Agraïment de Joaquim Ferrer a Fuster per l'atenció prestada per l'"Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana" durant el període en què va ser conseller
de Cultura.

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació
de
la
data
de
celebració
de
la
junta
general ordinària de l'"Associació d'Escriptors en Llengua Catalana", que es
farà a Sueca.
Adjunta còpia de l'Acta de la reunió de la junta de l'"Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana", celebrada a Mallorca l'11 de febrer de 1989.
Agraïment per part del Secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana de certs comentaris de Joana Raspall sobre els Jocs Florals de
Barcelona.
Comentaris sobre la necessitat de canviar les bases i la dotació econòmica
dels Jocs Florals de Barcelona i altres comentaris al respecte.
El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya comunica que està
assabentat de la renovació de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana.
Comunica a Fuster que han reproduït una part d'un llibre seu al butlletí de
l'"Associació d'Escriptors en Llengua Catalana", ja que Fuster no ha enviat un
text original.
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ASSOCIACIÓ DE JOVES
ESCRIPTORS
ASSOCIACIÓ DE JOVES
ESCRIPTORS EN LLENGUA
CATALANA

Carta

Comentaris sobre una polèmica apareguda en la premsa arran d'una
enquesta sobre la situació contractual dels escriptors en llengua catalana.

Carta

Certificació per part de Fuster de l'elecció de Guillem-Jordi Graells com a
secretari de l'"Assocació d'Escriptors en Llengua Catalana".

Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió amb Jordi Pujol, President de la
Generalitat de Catalunya.

Nota

Comunicació de l'enviament d'unes cartes i de comentaris interns de
l"'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana".

Nota

Salutació a Fuster.

Nota

Comentaris de certes confusions per part del Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Carta

Sol·licitud de col·laboració a Fuster en un llibre col·lectiu "Homenatge a
Sanchis Guarner" per part de l'Associació de Joves Escriptors.

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1585

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1593

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1600

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1577

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1590

Associaciodescriptorsenllenguacat
alana

1604

1982

Associaciodejovesescriptors

1637

1981

Associaciodejovesescriptorsenlleng
1609
uacatalana

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
BOTÀNIC

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodeveinsbotanic

1610

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
D’ALDAIA

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodeveinsdaldaia

1611

1981

Associaciodeveinsdebenimaclet

1612

1981

Associaciodeveinsdecocentaina

1613

1981

Associaciodeveinsdelbarrisantmarc
1614
elli

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
BENIMACLET
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
COCENTAINA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI DE SANT MARCEL·LÍ

Carta
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ZONA
NORD D’ALCOI
Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodeveinszonanorddalcoi

1615

ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL
DE LA CAIXA

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Associaciodelpersonaldelacaixa

1616

1983

Associaciointernacionaldellen

1623

ASSOCIACIÓ
INTERNACIONAL DE
LLENGUA I LITERATURA
CATALANES

Telegrama

Carta

Carta

Comunica a Fuster que ha sigut acceptat com a membre de l'Associació i li
anuncia que ha de fer efectiu el pagament de la quota d'inscripció.

1987

Associaciointernacionaldellen

1622

Carta

Comunicació a Fuster del seu nomenament com a President del Comitè
Organitzador del Col·loqui de l'AILLC que es farà al País Valencià.

1988

Associaciointernacionaldellen

1626

1989

Associaciointernacionaldellen

1619

1989

Associaciointernacionaldellen

1621

Carta

Carta

ASSOCIACIÓ
INTERNACIONAL DE
LLENGUA I LITERATURA

Sol·licitud de participació a Fuster en una conferència sobre "literatura
catalana dels segles XIX-XX" en el Col·loqui Internacional de l'Associació a
Tarragona (1 al 8 d'octubre de 1985).

Comunicació als associats de la publicació d'un volum de les "Actes del
Col·loqui de Tolosa (Llenguadoc)" i de la mort del romanista Rudolf
Brummer. També anuncia la convocatòria dels Premis Ciutat de Barcelona.
Adjunta llistat de les publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Sol·licitud de participació a Fuster en una ponència sobre literatura medieval
en el proper col·loqui de l'Associació, que tindrà lloc a la Universitat
d'Alacant. També li demanen que envie el text de la ponència per publicar-lo
a les actes.

Carta

Enviament d'un exemplar de l'obra "Catalan y español, juntos y en
contraste", publicada per l'Editorial Ariel.

1989

Associaciointernacionaldellen

1624

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència sobre literatura
medieval al "IX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes",
que es farà a la ciutat d'Alacant.

1990

Associaciointernacionaldellen

1627

Carta

Acceptació per part de Fuster de la participació en una conferència sobre "El
Tirant" al "IX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes", que
es farà a la ciutat d'Alacant.

1990

Associaciointernacionaldellen

1628

Correspondència de Joan Fuster
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CATALANES
Carta

Carta

ASSOCIACIÓ
INTERNACIONAL PER LA
DEFENSA DE LLENGÜES I
CULTURES AMENAÇADES
ASSOCIACIÓ MOROS I
CRISTIANS SANT BLAI
D’ALTEA

Comunicació als membres de l'associació dels candidats a la nova Junta de
Govern de l'AILLC per a la seua votació.
Adjunta butlleta de votació i butlleta d'autentificació per a posar les dades
personals del votant.

Carta

Agraïment a Fuster per la seua participació en una conferència sobre "El
Tirant" en un Col·loqui a la ciutat d'Alacant.

Carta

Llistat amb les publicacions de l'Abadia de Montserrat on s'anuncia l'aparició
de l'obra "Miscel·lània Joan Fuster, Vol. I".

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1991

Associaciointernacionaldellen

1617

1991

Associaciointernacionaldellen

1618

1991

Associaciointernacionaldellen

1620

Associaciointernacionaldellen

1625

1981

Associaciointernacionalperladefen
sadellenguesic

1629

Carta

Sol·licitud a Fuster perquè forme part del jurat del Concurs d'Ambaixades,
organitzat per l'Associació Moros i Cristians Sant Blai d'Altea.

1982

Associaciomorosicristianssantblaid
altea

1630

Telegrama

Fuster comunica que els treballs presentats al Concurs d'Ambaixades de
Moros i Cristians d'Altea son molt fluixos.

1982

Associaciomorosicristianssantblaid
altea

1645

Text literari

Text presentat al Concurs d'Ambaixades de Moros i Cristians d'Altea, amb el
lema "Penmimar", nº 1.

1982

Associaciomorosicristianssantblaid
altea

1631

Text literari

Text presentat al Concurs d'Ambaixades de Moros i Cristians d'Altea, amb el
lema "Por la Cruz", nº 2.

1982

Associaciomorosicristianssantblaid
altea

1632

1982

Associaciomorosicristianssantblaid
altea

1633

1982

Associaciomorosicristianssantblaid
altea

1634

Text literari
ASSOCIACIÓ MOROS I
CRISTIANS SANT BLAI
D’ALTEA

Comunicació als associats de la publicació del primer volum de la
"Miscel·lània Jordi Carbonell" i d'un volum homenatge a Tilbert Dídac
Stegmann titulat "Polyglotte Romania". També anuncia la convocatòria
d'unes Jornades d'Estudi sobre la Vida i Obra de Caterina Albert.
Adjunta llistat de publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Text literari

Correspondència de Joan Fuster
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Text presentat al Concurs d'Ambaixades de Moros i Cristians d'Altea, amb el
lema "Cruces y espadas en alto", nº 3.
Text presentat al Concurs d'Ambaixades de Moros i Cristians d'Altea, amb el
lema "MTFM", nº 4.
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ASSOCIACIÓ POLYTECH DES
PYRÉNEES-ORIENTALES

ASSOCIACIÓ PRO SECTOR
MARÍTIM BAIX EMPORDÀ
ASSOCIACIÓ VALENCIANA
D’INICIATIVES I ACCIONS EN
DEFENSA DEL TERRITORI
ASSOCIACIÓ VILANOVINA
DE CULTURA
ASsociacions

Carta

1985

Associaciopolytechdespyreneesorientales

1647

Carta

Sol·litud de contestació a Fuster a una sol·licitud de participació en una
conferència al Palau de Congressos de Perpinyà.

1985

Associaciopolytechdespyreneesorientales

1648

Carta

Fuster desestima la participación en una conferència al Palau de Congressos
de Perpinyà.

1985

Associaciopolytechdespyreneesorientales

1649

Carta

Sol·licitud de participació a Fuster en una conferència per a l'associació al
Palau de Congressos de Perpinyà.

1985

Associaciopolytechdespyreneesorientales

1650

1980

Associacioprosectormaritimbaixem
1635
porda

Carta

Sol·licitud d'adhesió per part de Fuster a un "Manifest de solidaritat amb
Palamos" per l'explotació comercial del seu port marítim.
Adjunta manifest.

Carta

Sol·licitud de col·laboració amb l'associació A.V.I.A.T. , adjunta revista
"AVIAT" i "Manifest ecologista i proposta de mesures urgents".

1979

Aviat

1

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Associaciovilanovinadecultura

1636

1978

Associacions

1642

Telegrama

Adhesió per part de Fuster a l'homenatge a Estellés i Ventura.

Carta

Invitació a Fuster a un homenatge-festival dedicat a Vicent Andrés Estellés i a
la Cultura Valenciana a Burjassot.

1979

Associacions

1643

Carta

Sol·licitud de participació a Fuster en la lliçó inaugural de les Escoles d'Estiu a
la Universitat de Barcelona.

1982

Associacions

1638

Telegrama

Desestima per part de Fuster de la participació en la lliçó inaugural de les
Escoles d'Estiu a la Universitat de Barcelona.

1982

Associacions

1639

1983

Associacions

1640

1983

Associacions

1641

Carta
Associacions

Sol·licitud de contestació a una carta anterior a Fuster, en la qual li sol·licita
que participe en una conferència al Palau de Congressos de Perpinyà.
Adjunta fotocòpia de l'esmentada carta.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licita Fuster que faça el pregó de la "I Trobada Cultural" de l'Ampolla.
djunta full amb el programa d'actes.
Desestima per part de Fuster a fer el pregó de la "I Trobada Cultural" de
l'Ampolla.
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Carta

ASUNCIÓN, Antoni

1988

Associacions

1644

Carta

Sol·licitud a Fuster perquè participe en un xerrada a la "Primera Setmana
Cultural" de Nules.

1989

Associacions

1646

Carta

L'alcalde de Manises comunica a Fuster que li han dedicat un Centre Escola
d'EGB.

1980

Asuncionantoni

1653

Carta

Comunica a Fuster que el Col·legi del Barri del Carme de Manises portarà el
seu nom.

1980

Asuncionantoni

1654

Carta

Agraïment de Fuster per la decisió de posar el seu nom a un col·legi de
Manises.

1980

Asuncionantoni

1655

Telegrama

Invitació a una festa comarcal al poliesportiu de Paiporta per part de
l'Alcalde de Manises.

1980

Asuncionantoni

1651

Telegrama

Invitació a l'acte de lliurament dels premis del concurs de ceràmica de
Manises.

1980

Asuncionantoni

1652

Comunicació de la data d'inauguració del Col·legi Joan Fuster de Manises i de
l'hora en què passaran a per ell per anar a l'acte.

1981

Asuncionantoni

1657

Telegrama

Comunicació a Fuster de la data d'inauguració del Col·legi Joan Fuster de
Manises.

1981

Asuncionantoni

1656

Telegrama

Fuster comunica que espera que vagen a buscar-lo per anar a la inauguració
del Col·legi Joan Fuster de Manises.

1981

Asuncionantoni

1658

1981

Asuncionantoni

1659

Comunica que ha estat a sa casa de Sueca i no estava, també li demana si
anirà a una reunió d'intel·lectuals.

1982

Asuncionantoni

1662

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'alcalde de Manises

1982

Asuncionantoni

1660

Carta

Agraïment a Fuster per la seua felicitació pel nomenament d'Antoni
Asunción com a president de la Diputació de València.

1983

Asuncionantoni

1664

Telegrama

Felicitació per part de Fuster a Antoni Asunción pel seu nomenament com a
president de la Diputació de València.

1983

Asuncionantoni

1663

Tarja de
presentació

Telegrama
Carta

ASUNCIÓN, Antoni

Sol·licitud de col·laboració a Fuster en l'Associació Cultural Jaume I.
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Comunicació a Fuster de la data en què passaran a per ell amb el cotxe.
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Carta

Tarja de
presentació

Comunica que ha rebut uns llibres enviats per Fuster i l'enviament d'unes
publicacions de la Diputació de València. També li anuncia la propera visita a
sa casa de Sueca.

Carta

Invitació a Fuster a l'exposició sobre l'escriptor Vicent Blasco Ibáñez,
organitzada per la Diputació de València al Port de València.

Carta

Asuncionantoni

1665

1985

Asuncionantoni

1666

1986

Asuncionantoni

1668

1986

Asuncionantoni

1672

Salutacions a Fuster.

1986

Asuncionantoni

1671

Telegrama

Comunicació de la suspensió de l'exposició sobre l'escriptor Vicente Blasco
Ibáñez, organitzada per la Diputació de València.

1986

Asuncionantoni

1673

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster.

1988

Asuncionantoni

1670

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi de la Crítica a la seua obra
"Sagitari".

1989

Asuncionantoni

1667

Felicitació de Nadal d' Antoni Asuncion i Hernàndez, President de la
"Diputació de València", a Fuster.

Asuncionantoni

20017

Nota

Un grup d'amics li comunica que han anat a visitar-lo a sa casa de Sueca i no
estava.

Asuncionantoni

1661

Paper

Nota amb l'adreça D'Antoni Asunción Hernández, director general
d'Instituciones Penitenciarias.

Asuncionantoni

1669

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster, que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Ateneodemalaga

1674

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Ateneosuecodelsocorro

1675

Felicitació
nadalenc

ATENEO SUECO DEL

Comunica que s'ha retardat la data d'inauguració d'una exposició sobre
l'escriptor Vicente Blasco Ibáñez, organitzada per la Diputació de València i a
la qual està convidat Fuster.

1985

Tarja de
presentació

Telegrama

ATENEO DE MÁLAGA

Sol·licitud a Fuster de la seua acceptació com a membre del Comité d'Honor
de l'exposició "Imatges i paraules en els segles XIV-XV", organitzada per la
Diputació de València, al Saló Columnari de la Llotja.
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SOCORRO
ATENEU BARCELONÈS

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Ateneubarcelones

1676

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Ateneubarcelones

1677

1981

Ateneubarcelones

1678

1982

Ateneubarcelones

1706

1987

Ateneubarcelones

1707

Telegrama
Carta

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster de la donació d'un exemplar de les seues obres per a la
Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès.
Comunicació de la realització d'un homenatge per part dels escriptors
catalans a Joan Fuster amb motiu del XXV Aniversari de l'obra "Nosaltres, els
valencians".

ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI
I ARTÍSTIC DE MAÓ
Carta

Contestació al rebuig de Fuster per ocupar una càtedra a l'Ateneu de Maó a
causa d'estar malalt, on li desitgen que es recupere.

1990

Ateneucientificliterariiartisticdema
1679
o

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència a l'Ateneu de
Maó.

1990

Ateneucientificliterariiartisticdema
1681
o

Carta

Desestima per part de Fuster a la invitació de fer una conferència a l'Ateneu
de Maó per motius de salut.

1990

Ateneucientificliterariiartisticdema
1682
o

Carta

Comunicació de la renovació de president a l'Associació Col·legial
d'Escriptors, Secció Autònoma de Catalunya.

1990

Ateneucientificliterariiartisticdema
1683
o

1990

Ateneucientificliterariiartisticdema
1684
o

Carta

Comunicació de l'enviament de la Memòria d'Activitats del curs 1989-1990
de l'Ateneu de Maó.
Adjunta còpia de la memòria.

Carta

Invitació a Fuster perquè faça una conferència a l'Ateneu de Maó i felicitació
per l'aparició del Vol. VI de la seua "Obra completa".

1991

Ateneucientificliterariiartisticdema
1685
o

Carta

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Ateneucientificliterariiartisticdema
1680
o

1978

Ateneuculturalpopulartorrent

ATENEU CULTURA POPULAR
Telegrama
TORRENT
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Felicitació nadalenca a Fuster i mostra de suport per la seua tasca cultural.

1686
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ATENEU DE CARLET
ATENEU MERCANTIL DE
VALÈNCIA

Adhesió

Carta

Carta

Carta

Felicitació d' Alexandre Cabrer i Aguir, president de l' "Ateneu de Carlet", a
Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".
Sol·licitud de col·laboració a Fuster en una publicació commemorativa del 50
Aniversari de l'Exposició Regional Valenciana de 1909, amb un text sobre
"Eco literario de la exposición".
Agraïment a Fuster per la seua participació en una publicació
commemorativa del 50 Aniversari de l'Exposició Regional Valenciana de
1909, realitzada per l'Ateneu Mercantil de València.
Enviament dels seus honoraris editorials per la col·laboració en el "Boletín
Extraordinario del Ateneo" amb motiu del 50 Aniversari de l'Exposició
Regional Valenciana.

1975

Ateneudecarlet

20018

1959

Ateneumercantildevalencia

1688

1959

Ateneumercantildevalencia

1689

1959

Ateneumercantildevalencia

1690

Carta

Sol·licitud de participació a Fuster en un Cicle de Conferències sobre "Ausiàs
March" l'Ateneo Mercantil de València.

1959

Ateneumercantildevalencia

1691

Carta

Comunica a Fuster que ha sigut designat membre del Jurat del "V Salón de
Otoño", organitzat per l'Ateneu Mercantil de València.

1959

Ateneumercantildevalencia

1692

1959

Ateneumercantildevalencia

1693

Saluda

Comunicació a Fuster perquè assistisca, com a membre del Jurat del "V Salón
de Otoño", a una reunió a l'Ateneu Mercantil de València per triar les obres
presentades.

Saluda

Comunicació a Fuster perquè assistisca, com a membre del Jurat del "V Salón
de Otoño", a l'Ateneu Mercantil de València a fi de donar el premi.

1959

Ateneumercantildevalencia

1694

Telegrama

Mostra de condol per la mort del seu pare.

1966

Ateneumercantildevalencia

1695

1968

Ateneumercantildevalencia

1696

1969

Ateneumercantildevalencia

1697

Carta

Carta
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Comunica a Fuster que ha sigut convidat a participar en una conferència per
a un cicle, amb motiu del Centenari de Joanot Martorell, a l'Ateneu
Mercantil de València.
Comunicació a Fuster de la data i el dia en què es farà un cicle de
Conferències amb motiu del V Centenari de Joanot Martorell, i al qual Fuster
ha sigut convidat a participar.
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Carta
ATENEU MERCANTIL DE
VALÈNCIA

Carta

Saluda

Ateneus

Sol·licitud de resposta a Fuster de si li van bé el dia i hora assignats per a
donar una conferència sobre "Lectura i lectors del Tirant Lo Blanch" dins del
Cicle de Conferències, amb motiu del V Aniversari de la mort de Joanot
Martorell, a l'Ateneu Mercantil de València.
Invitació a Fuster a un sopar al Saló Daurat del Restaurant de l'Ateneu
Mercantil de València.
Sol·licitud a Fuster de l'original del text d'una conferència dins del Cicle amb
motiu del V Aniversari de la Mort de Joanot Martorell, que es farà a l'Ateneu
Mercantil de València.

1969

Ateneumercantildevalencia

1698

1970

Ateneumercantildevalencia

1700

1970

Ateneumercantildevalencia

1699

Saluda

Invitació a Fuster a l'acte de lliurament del Premi periodístic "La Mata de
Jonc", que es farà al Saló Sorolla de l'Ateneu Mercantil de València.

1976

Ateneumercantildevalencia

1701

Carta

Comunicació de la data en què un grup de joves de la Secció Jovenívola de
l'Ateneu Mercantil de València visitarà a Fuster a sa casa de Sueca.

1977

Ateneumercantildevalencia

1703

Invitació

Invitació a Fuster a la projecció de la pel·lícula "Salut de lluita", que es farà al
Saló d'Actes de l'Ateneu Mercantil de València.

1977

Ateneumercantildevalencia

1702

Telegrama

Comunicació de la data en què visitarà Fuster a sa casa de Sueca un grup de
joves de la Secció Jovenívola de l'Ateneu Mercantil de València.

1978

Ateneumercantildevalencia

1704

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi literari per part de l'Ateneu
Mercantil de València.

Ateneumercantildevalencia

1705

1981

Ateneus

1708

Telegrama

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi no especficat.

Carta

Felicitació a Fuster per l'aparició en el programa de televisió "Así es mi
tierra". Afegeix que vol quedar amb ell per parlar.

1983

Ateneus

1710

Carta

Comunica als socis que ja està obert el termini d'inscripció a l'escola de
música de l'Ateneu Musical de Sueca.

1983

Ateneus

1711

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya.

Ateneus

1709

Atrium

20019

ATRIUM
Carta
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Carta de de Maruja Rosas, secretaria de "Atrium, Revista Semanal de
Ciencias y Amenidades", demanant-li a Fuster que els indique la manera en
la que vol rebre el pagament per la seua col·laboració.

1973
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AULA DE CULTURA DE
BENETÚSSER
AUTORES DE ESPAÑA,
SOCIEDAD GENERAL

Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta
AVANCE, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta
AVELLANET COMPTE, Martí
Carta
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Carta publicitària de la "Sociedad General de Autores de España" amb l'ideari
que Fuster s'hi faça soci.
Adjunta full d'inscripció a la "SGAE".
Informació publicitària de la creació d'un servei mèdic per als afiliats a la
"Sociedad General de Autores de España".
Còpia del discurs fet pel conseller delegat de publicacions de la "Sociedad
General de Autores de España", davant Franco, demanant-li protecció per al
gremi d'escriptors.
Carta publicitària de la "Sociedad General de Autores de España" amb l'ideari
que Fuster s'hi faça soci.
Adjunta tarja d'inscripció a la "SGAE".
Sol·licitud a Fuster de la seua participació com a membre del Consell
Assessor d'una nova revista d'història de l'Editorial Avance.
Adjunta còpia del projecte de creació de la revista esmentada.
Comunicació de l'enviament d'uns fullets de la nova revista "L'Avenç" i de la
data de reunió del Consell Assessor d'aquesta.
Enviament a Fuster de l'ordre del dia d'una reunió del Consell Asessor de la
revista "L'Avenç".
Adjunta informe amb la "Proposta de Funcions del Consell Assessor" de la
revista.
Enviament a Fuster d'algunes publicacions i catàlegs de l'Editorial Avance,
com a membre del Consell Assessor de la revista "L'Avenç".
Comentaris crítics d'un lector a Fuster arran d'un article a "Destino", on parla
del seu llibre "El País Valenciano", en què apreixen algunes errades sobre
algunes obres d'art.

1981

Auladeculturadebenetusser

1712

1964

Autoresdeespanasociedadgeneral

1713

1964

Autoresdeespanasociedadgeneral

1714

1964

Autoresdeespanasociedadgeneral

1715

1964

Autoresdeespanasociedadgeneral

1716

1976

Avanceeditorial

1717

1976

Avanceeditorial

1718

1976

Avanceeditorial

1719

1976

Avanceeditorial

1720

1969

Avellanetcomptemarti

1721

[ 173

AVENÇ, L’
Carta
Carta
AVENÇ, L’

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

ÀVILA, Justo de

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu per a la revista "L'Avenç".
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu per a la revista "L'Avenç".
Proposta de Leandre Colomer, de "L' Aveç", a Fuster de col·laborar a la
secció de biografies amb una de Vicente Blasco Ibáñez.
Adjunta les normes orientatives de col·laboració a la revista.
Mostra d'interés perquè Fuster forme part del consell assessor de la revista
"L'Avenç" en la segona època.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un article a la revista "L'Avenç"
per a un número monogràfic dedicat al XX Aniversari de la mort de Jaume
Vicens Vives.
Comunicació del canvi de direcció en la revista "L'Avenç", que provocarà
canvis en el consell assessor i de redacció, encara que vol mantenir a Fuster
com a membre del consell assessor.

1977

Avencl

1722

1977

Avencl

1723

1977

Avencl

1724

1977

Avencl

20020

1978

Avencl

1726

1980

Avencl

1727

1988

Avencl

1728

Avencl

1725

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu sobre una biografia d'un
personatge valencià per a la revista "L'Avenç".

Carta

Enviament a Fuster d'uns exemplars de la revista "Víspera", sobre la qual li
demana opinió.

1945

Avilajustode

1729

Carta

Comunica a Fuster que ha rebut els seus articles per a la revista "Víspera", li
agraeix la col·laboració i li demana unes fotos i gravats per il·lustrar-la.

1946

Avilajustode

1730

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un exemplar d'un "Àlbum" i de la
revista "Víspera".

1947

Avilajustode

1731

Feliciació nadalenca a Fuster i agraïment per la seua col·laboració en la
revista "Víspera".

1947

Avilajustode

1732

Comunicació a Fuster de l'augment de la tarifa d'enviament, cosa que fa que
augmente l'import del diari "Avui".

1976

Avui

1733

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
AVUI

Sol·licitud a Fuster de col·laboracions en la revista "L'Avenç" amb un article
sobre el franquisme, una biografia de Blasco Ibáñez i unes anècdotes
històriques.

Carta
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Comunicat
Comunicat
AVUI
Carta

Carta

Carta

Comunicació de "Premsa Catalana, S.A" a Fuster de l' enviament d' un taló
corresponent amb l' import de la seua col·laboració al diari Avui
Comunicació del diari Avui a Fuster de l' ampliació de capital de la "Societat
Premsa Catalana S.A".
Adjunta formulari per a l' amplació.
Petició a Fuster de l'enviament de la seua adreça a una lectora que l'ha
demanat al diari.
Anotació manuscrita "Contestat".
Contestació de Fuster a un article de Raimon Galí, aparegut al diari "Avui",
on fa unes afirmacions sobre Fuster que no li agraden, per la qual cosa
aquest escriu al director del diari.
Sol·licita a Fuster que visite Barcelona per parlar de la seua col·laboració
periodística en el diari "Avui" i agraïment per la col·laboració de Fuster en un
programa de TVE sobre Raimon.

Article d'opinió de Raimon Galí, aparegut al diari "Avui", titulat
"Intel·lectuals", en el qual fa una crítica a una obra de Maria Aurèlia
Retall de premsa Capmany sobre J.P. Sartre i certa crítica als intel·lectuals catalans entre els
quals inclou Fuster.

Carta
AYMÀ, editora

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de l'autorització per part de la Junta General
d'Accionistes de Premsa Catalana S.A, perquè utilitze la capçalera "El
Temps".
Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes publicacions de l'Editora Aymà
perquè en faça una crítica literària a "Pont Blau".
Comunicació a Fuster de l'enviament dels llibres "Després", de Maurici
Serrahima, i "Necessitem morir", de M. Aurèlia Capmany, perquè en faça
una crítica literària a "Pont Blau".
Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua crítica literària de l'obra de M.
Aurèlia Capmany, "Necessitem morir", a "Pont Blau".
Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua crítica literària de l'obra de
Maurici Serrahima, "Després", apareguda a la revista "Pont Blau", i
comunicació de l'enviament d'altres llibres de l'editorial.

1976

Avui

20022

1977

Avui

20021

1979

Avui

1738

1982

Avui

1734

1982

Avui

1736

1982

Avui

1735

1983

Avui

1737

1953

Aymaeditora

1739

1953

Aymaeditora

1740

1953

Aymaeditora

1741

1953

Aymaeditora

1742
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Carta

Carta
AYMÀ, editora
Carta

Carta

Comunicació de l'enviament de l'obra "El bon assassí" d'A. Coolen, publicat a
la col·lecció del "Club dels Novel·listes", de l'Editora Aymà.
Comunicació de l'enviament a Fuster dels llibres "Números vermells",
"Després" i "La Condemna", presentats al Premi Joanot Martorell i publicats
per l'Editora Aymà.
Comunicació de l'enviament a Fuster dels llibres "Final de partida", de
Ramon Fontanilles, i "Les històries naturals", de Joan Perucho, guardonats
amb el premi Joanot Martorell i publicats per l'Editora Aymà.
Comunicació de l'enviament a Fuster dels llibres "Érem quatre", "Animals
destructors de lleis", "Una mica d'història" i "Doble blanc", guardonats amb
el premi Joanot Martorell i publicats per l'Editora Aymà.

1957

Aymaeditora

1743

1959

Aymaeditora

1745

1959

Aymaeditora

1746

1959

Aymaeditora

1747

Invitació

Invitació a Fuster a l'acte de presentació del llibre de Josep M. Espinàs,
"Combat de nit", a la Sala Jaimes de Barcelona.

1959

Aymaeditora

1744

Carta

Comunicació de l'enviament d'un gir postal a Fuster amb el pagament de les
despeses d'un viatge a Barcelona a l'Editora Aymà.

1960

Aymaeditora

1748

Carta

Agraïment a Fuster per la seua col·laboració amb l'Editora Aymà, amb la
publicació d'una obra conjunta sobre el bandolerisme junt a Joan Reglà.

1961

Aymaeditora

1749

1961

Aymaeditora

1750

1961

Aymaeditora

1751

1961

Aymaeditora

1752

1963

Aymaeditora

1753

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster del seu text sobre el bandolerisme per publicar-lo a
l'Editora Aymà i enviament d'un exemplar de l'obra "Un nadal tacat de sang",
de Salvado Cardús, perquè en faça una crítica literària a "Destino".
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a l'obra "Un nadal tacat de
sang" i sol·licitud de l'adreça de Joan Reglà per parlar amb ell sobre la
publicació de l'obra "El bandolerisme català".
Sol·licitud a Fuster de referències sobre el poble de Reglà, per parlar amb ell
sobre l'obra "El bandolerisme català". També li parla de l'enviament de les
proves d'impremta de l'obra.
Comunicació de la publicació de la seua obra "El bandolerisme català, Vol.II"
i de l'enviament del plecs editorals perquè els signe, per part de l'Editora
Aymà.
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Carta

Contestació a una altra carta de Fuster on li diuen que el llibre "El
bandolerisme català" ja està imprés i no es poden fer les correccions que
demana Fuster.
Sol·licita a Fuster que signe un exemplar del seu llibre "El bandolerisme
català, Vol. II", publicat per l'Editora Aymà.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns plecs que li falta signar de la seua
obra "El bandolerisme català, Vol. II", publicat per l'Editora Aymà.

Carta
AYMÀ, editora

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un exemplar de la seua obra "El
bandolerisme català, vol. II" i sol·licitud d'enviament del plecs de la mateixa
obra signats per ell a l'Editora Aymà.
Editora Aymà comunica que han rebut els plecs signats per Fuster de l'obra
"El bandolerisme català, vol. II".
Comunica que han rebut confirmació de Fuster sobre l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "El bandolerisme català, vol. II" i comunica
l'enviament de més exemplars de la mateixa obra demanants per Fuster.
Comunicació de l'adreça postal on Fuster ha d'enviar la correspondència de
l'Editora Aymà i sol·licita que confirme que està a Sueca per enviar-li els
exemplars d'uns llibres que havia demanat Fuster.
Comunicació de l'enviament de dos exemplars de l'obra "El bandolerisme
català" a casa de Maluquer perquè els arreplegue Fuster quan vaja a
Barcelona, moment en què volen que li'ls dedique als Aymà, pare i fill.

1963

Aymaeditora

1754

1963

Aymaeditora

1755

1963

Aymaeditora

1756

1963

Aymaeditora

1758

1963

Aymaeditora

1759

1963

Aymaeditora

1760

1963

Aymaeditora

1761

1963

Aymaeditora

1762

Telegrama

Sol·licita a Fuster que li signe i envie els plecs de la seua obra "El
bandolerisme català, Vol. II", enviats per l'Editora Aymà.

1963

Aymaeditora

1757

Carta

Agraïment per la dedicatòria de Fuster de dos exemplars de la seua obra "El
bandolerisme català, vol. II", i altres consideracions sobre l'Editora Aymà.

1964

Aymaeditora

1763

Carta

Proposta del títol "L'estrany" per a la traducció d'una novel·la de Camús que
està fent Fuster per a l'Editora Aymà.

1966

Aymaeditora

1764

1970

Aymaeditora

1765

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió al Palau Dalmases de
Barcelona, dels membres de Jurat del Premi Sant Jordi.
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AYMÀ, editora

Carta

Carta

Sol·licitud de col·laboració a Fuster amb un text sobre Sorolla per a l'obra
"Història de l'Art Català", publicada per l'Editora Aymà.
Agraïment a Fuster per la seua acceptació de buscar algun autor per a la
col·laboració amb un text sobre Sorolla per a l'obra "Història de l'Art
Català", publicada per l'Editora Aymà, i fixament del termini de lliurament de
l'original.

1972

Aymaeditora

1766

1972

Aymaeditora

1767

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'original d'un text sobre Sorolla per a l'obra "Història
de l'Art Català", publicada per l'Editora Aymà.

1972

Aymaeditora

1768

Carta

Comentaris sobre la visita de Fuster a Barcelona per a formar part del Jurat
d'un premi literari.

1972

Aymaeditora

1771

Carta

Carta de l' editorial "Aymà" enviant-li a Fuster el llibre "L' Art Català
Contemporani", li agrairien que fera algun comentari.

1972

Aymaeditora

20023

1972

Aymaeditora

1769

1972

Aymaeditora

1770

Telegrama
Telegrama

Sol·licitud a Fuster del nom complet i l'adreça de Josep Palàcios.
Comunica a Fuster que han rebut l'original d'un text sobre Sorolla per part
de Josep Palàcios per a l'obra "Història de l'Art Català", publicada per
l'Editora Aymà.

Telegrama

Comunicació de la data de lliurament d'un premi literari on es reunirà amb el
Jurat a la Llibreria Rambla de Barcelona.

1972

Aymaeditora

1772

Carta

Comunicació de l'enviament d'uns catàlegs dels llibres publicats per l'Editora
Aymà i sol·licitud d'un llibre a Fuster per publicar-lo a la mateixa editorial.

1975

Aymaeditora

1773

1975

Aymaeditora

1774

1976

Aymaeditora

1775

1977

Aymaeditora

1776

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació de Fuster dient-li que ja ha col·laborat amb l'Editora Aymà, amb
una traducció d'una obra de Camus i diferents pròlegs a llibres. També li
proposa editar-li un llibre d'articles titulat "Matèria orgànica".
Comunicació a Fuster de la publicació de l'obra "El pelegrí apassionat", de
Joan Puig i Ferrater, perquè en faça una crítica literària.
Enviament a Fuster de l'obra "Antologia de la poesia eròtica catalana del
segle XX" perquè en faça una crítica literària i de l'obra "El segell de
Barcelona" del senyor Cendrós, editada com a felicitació nadalenca per
l'Editora Aymà.
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AYMÀ, editora

Carta

Sol·licitud a Fuster del seu número de Carnet d'Identitat per a liquidar a
Hisenda els seus honoraris editorials.

1978

Aymaeditora

1779

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un xec amb les seues retribucions
editorials pel pròleg a l'obra "Decapitacions", publicada per l'Editora Aymà.

1978

Aymaeditora

1780

1978

Aymaeditora

1777

1980

Aymaeditora

1778

1981

Aymajaume

1781

Aymamijuanantonio

1782

1984

Aymerichidernraimon

1783

1956

Azcarragaadolofode

1784

1950

Azcoagaenrique

1785

1983

Azevedomiltonm

1790

1984

Azevedomiltonm

1788

1984

Azevedomiltonm

1791

1985

Azevedomiltonm

1789

Saluda
Carta

AYMAMÍ, Juan Antonio
AYMERICH I DERN, Raimon

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Tarja de
presentación

Felicitació nadalenca a Fuster.

Carta

Sol·licitud de Fuster perquè faça un seguiment del que es publica al
setmanari "El Temps".

Carta

Postal

AZEVEDO MILTON, M.
Carta

Carta

Carta
AZEVEDO MILTON, M.

Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns llibres publicats per l'Editora
Aymà titulats: "Afrodiasc", "Afrodisíaco" i "Una mena d'amor".
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

Carta

AZCÁRREGA, Adolofo de

AZCOAGA, Enrique

Enviament a Fuster de l'obra "Ariel", publicada per l'Editora Aymà.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licita a Fuster que vaja a una conferència a València sobre "El arte en su
relación con la naturaleza". També li demana a Fuster que li deixe alguna
publicació sobre l'art abstracte.
Agraïment a Fuster per un article aparegut a la revista "Verbo" número 17,
on fa una crítica positiva a la seua obra.
Informació publicitària dels requisits per a matricular-se al curs de català
"Catalan 102 (Reading in catalan)", als Estats Units. També es dóna
informació dels llibres que s'empraran per a impartir l'esmentat curs.
Felicitació a Fuster pel nomenament de Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Barcelona i sol·licitud d'una còpia del seu text d'investidura.
Informació publicitària del curs de català antic, "Old catalan", impartit per
Charles Faulhaber als Estats Units, on es llegiran textos d'autors catalans del
segle XV.
Informació publicitària del curs de català "Catalan 101" als Estats Units.
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Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un anunci publicitari dels cursos de
català a la Universitat de Califòrnia.

Azevedomiltonm

1786

Azevedomiltonm

1787

Carta

Sol·licita a Fuster que vaja a fer una conferència a Balaguer amb motiu de la
celebració de l'aniversari de la mort del compte Jaume d'Urgell.

1985

Aznarisolejosep

1792

Telegrama

Contestació de Fuster comunicant que no podrà fer la conferència a
Balaguer a la qual ha estat convidat.

1985

Aznarisolejosep

1793

1961

Babotiboixedapere

1794

Mostra de suport a Fuster per la seua tasca en defensa de la llengua
catalana.

1963

Babotiboixedapere

1795

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

1965

Babotiboixedapere

1796

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

1966

Babotiboixedapere

1800

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster pel seu sant.

1967

Babotiboixedapere

1797

Felicitació a Fuster pel seu sant.

1968

Babotiboixedapere

1798

Felicitació nadalenca a Fuster.

1973

Babotiboixedapere

1799

Carta

Sol·licitud a Fuster d'autorització per a reproduir uns poemes seus en italià, a
l'obra, "Antologia de poetes catalans".

1961

Bacchilivio

1801

Carta

Carta de Joan Badal i Callísamb comentaris a l' article de Fuster "Contra el
nacionalisme" publicat al diar Avui.

1976

Badalicallisjoan

20024

1977

Badalicallisjoan

1806

AZNAR I SOLÉ, Josep

B

Nota a Fuster comunicant-li que ha estat a sa casa de Sueca per visitar-lo i no
hi estava. Li diu que estarà uns dies a València allotjat a La Pepica per si vol
parlar amb ell.

↑

BABOT I BOIXADERA, Pere

Felicitació
nadalenc
Carta

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
BACCHI, Livio
BADAL I CALLÍS, Joan

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació nadalenca a Fuster.

Felicitació a Fuster per un article seu aparegut en "La Vanguardia" sobre el
poetisme.
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BADAL I CALLÍS, Joan

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Badalicallisjoan

1803

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster i mostra de suport per la seua tasca intel·lectual.

1981

Badalicallisjoan

1804

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una publicació de Joan Badal i Callís.
Es tracta d'una tria de comunicacions seues.

1991

Badalicallisjoan

1805

Carta

Comentaris crítics a un article de Fuster aparegut en "La Vanguardia", sobre
la ciència i els filòsofs catalans, per part d'un lector del diari.

Badalicallisjoan

1802

Carta

Sol·licita a Fuster que faça una conferència a Badalona dins del cicle
"Catalunya segle XX", organitzat per l'Ajuntament de Badalona, sobre "El
moviment literari a Catalunya de 1906 a 1924" o "Els corrents del pensament
català contemporani".

1981

Badalonaajuntament

1807

Carta

Sol·licitud de participació a Fuster en un acte organitzat per l'Ajuntament de
Badalona, amb motiu del 50 Aniversari del "Diccionari General de la Llengua
Catalana", de Fabra.

1982

Badalonaajuntament

1808

Carta

Comunicació a Fuster de la concessió del "Premi Concepció Rabell" per la
seua obra, "Nosaltres, els valencians".

1962

Badenesandreslluis

1809

Carta

Comunicació de la seua estada a Alacant de vacances, per la qual cosa li
demana a Fuster si pot anar a visitar-lo a Sueca. Comentaris sobre l'estat de
salut de Josep Pla.

1962

Badenesandreslluis

1810

Carta

Felicitació a Fuster pel seu llibre "El País Valenciano" i comunicació de
l'enviament d'uns articles sobre les obres seues, "Qüestió de noms" i
"Nosaltres, les valencians". També li fa uns certs comentaris d'"Homenots",
de Josep Pla, i dels seus articles periodístics sobre el "Concili Vaticà II".

1962

Badenesandreslluis

1811

1962

Badenesandreslluis

1812

1963

Badenesandreslluis

1813

1964

Badenesandreslluis

1814

1965

Badenesandreslluis

1815

1966

Badenesandreslluis

1816

1979

Badenesandreslluis

1817

BADALONA, Ajuntament

BADENES ANDRÉS, Lluis

Tarja de
presentació
Carta

Carta
Carta
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació del seu interés i del de Mateo, a visitar Fuster a sa casa per tal
de conéixer-lo.
Felicitació a Fuster pel seu pròleg a l'obra poètica de Salvador Espriu, i
comentaris d' un llibre sobre Alacant que està fent Fuster. També li diu que
el visite a la ciutat esmentada per fer una excursió junts.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'una fotografia d'ell i Pla, i comentaris
sobre l'estat de salut d'aquest.
Comunica que ha rebut uns llibres de Fuster dedicats. També li diu que com
que ha d'anar a Barcelona a una boda, passarà per Sueca.
Mostra de condol per la mort de la mare de Fuster.
Comentaris sobre la lectura de "l'Obra Completa" de Josep Pla. També li
demana referències sobre l'obra "Diccionari Crític de la Llengua Catalana".
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BADIA I MARGARIT, Antoni
Carta

Postal
Tarja de
presentació
Carta

Comunicació de l'enviament d'una separata de "Les regles" i comentaris al
voltant una conferència d'aquest a Barcelona sobre literatura medieval.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre sobre poesia catalana antiga.
Carta d' Antoni Badia i Margarit enviant-li a Fuster uns papers informatius
dels fets ocorreguts a l' "Institut Milà i Fontanals" per si pot ser-los d' ajuda.
Adjunta relació de fets i còpia dels documents de la "sanció".

1954

Badiamargaritantoni

1821

1954

Badiamargaritantoni

1820

1955

Badiamargaritantoni

1822

1972

Badiamargaritantoni

20025

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi a Barcelona, al qual no hi va
poder assistir perquè estava de viatge a París.

1975

Badiamargaritantoni

1823

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Badiamargaritantoni

1831

Carta

Agraïment per part de Fuster pel nomenament com a doctor honoris causa
per la "Universitat de Barcelona".

1984

Badiamargaritantoni

1826

1984

Badiamargaritantoni

1827

1984

Badiamargaritantoni

1829

1984

Badiamargaritantoni

1824

1984

Badiamargaritantoni

1825

1984

Badiamargaritantoni

1828

Carta

Carta

Carta

Carta
BADIA I MARGARIT, Antoni

Contestació de Fuster agraïnt-li l'enviament d'un exemplar de la seua
separata, "Les Regles", i comentaris sobre lingüística. També li diu que li
enviarà un llibre sobre poesia catalana antiga.

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster del seu discurs d'investidura com a
doctor honoris causa per la "Universitat de Barcelona" i comentaris sobre
l'acte d'investidura.
Comunicació de l'enviament per part de Fuster d'un assaig titulat, "Lectures
d'A. M. en la València del s. XVI"; amb motiu del discurs d'investidura com a
doctor honoris causa, per la "Universitat de Barcelona".
Comunicació a Fuster del seu nomenament com a doctor honoris causa per
la "Universitat de Barcelona".
Felicitació per la concessió del títol de doctor honoris Causa per la
"Universitat de Barcelona" a Fuster i, comentaris sobre l'acte d'investidura,
la durada i el tema del seu discurs.
Confirmació a Fuster de la data de l'acte d'investidura com a doctor honoris
causa, per la "Universitat de Barcelona".
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Carta
BADIA MARÍN, Fernando

Comunicació a Fuster de l'interés de la "Universitat d'Estiu d'Andorra",
perquè faça una conferència sobre "Els catalans, la seva cultura, les seves
situacions polítiques i lingüístiques".

1985

Badiamargaritantoni

1830

Carta

Comunicació de l'enviament d'una carta del senyor Badia per a Fuster, en
poder d'un tal Enric.

1981

Badiamarinfernando

1832

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu i comentaris al voltant de
l' interés a conéixer-lo.

1981

Badiamarinfernando

1833

Carta

Contestació de Fuster a la seua carta sobre l'interés a conéixer-lo i
comentaris sobre la seua música.

1981

Badiamarinfernando

1834

1981

Badiamarinfernando

1835

1959

Badiamarinvicent

1836

1963

Badiamarinvicent

1839

Carta
BADIA MARI´N, Vicent
Tarja de
presentació

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.
Enviament a Fuster del text d'una conferència seua i comunicació del dia en
què s'emetrà per "Ràdio Burjassot".
Text d'una conferència de Fuster amb correccions manuscrites titulada
"L'amor, la mort i Déu en la poesia d'Ausiàs March".
Sol·licita a Fuster que demane a Eliseu Climent, la publicació d'un text titulat
"Les meues relacions amb el Centre de Cultura Valenciana"; esdevingut en
aquell moment, l"'Acadèmia de Cultura Valenciana".

Carta

Sol·licita a Fuster que parle amb Raimon perquè actue a les festes de
Benicalap, on la seua filla és clavariessa major.

1965

Badiamarinvicent

1837

Carta

Mostra de condol per la mort de la mare de Fuster i comentaris sobre una
actuació de Raimon a les festes de Benicalap.

1965

Badiamarinvicent

1838

1982

Badiamarinvicent

1840

1984

Badiapamieslola

1841

1984

Badiapamieslola

1842

Carta
BADIA PÀMIES, Lola
Carta
BADIA PÀMIES, Lola
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Suport amb motiu de l'atemptat.
Enviament del sumari del "BRABCB", Número XXXIX, 1983-1984; on apareix
un article de Lola Badia titulat "Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en
català als segles XIV i XV", i d'un article sobre Sant Vicent Ferrer en què es
cita a Fuster.
Adjunta fotocòpia del sumari de l'esmentada publicació
Agraïment per part de Fuster de l'enviament d'un article de Lola Badia i
d'una separata sobre Sant Vicent Ferrer de Pedro M. Cátedra. Comentaris
sobre el seu nomenament com a doctor honoris causa, per la "Universitat de
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Barcelona".

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
BADIA PÀMIES, Lola
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud del seu discurs d'investidura com a doctor honoris causa, per la
"Universitat de Barcelona". Comentaris sobre un article de Fuster publicat en
"El Temps" i sobre Juan de Urquijo.
Contestació de Fuster a Lola Badia en què li comunica l'enviament del seu
text, per al discurs d'investidura com a doctor honoris causa, per la
"Universitat de Barcelona".
Sol·licitud a Fuster d'una fotografia seua i del seu currículum, per a la
publicació del seu text d'investidura com a doctor honoris causa, per la
"Universitat de Barcelona". Comunicació de l'interés per part del "Col·legi
Universitari de Girona" perquè faça una conferència sobre la "Setmana
valenciana".
Contestació de Fuster amb l'enviament d'una foto i de les correccions del
currículum, per a la publicació del seu text d'investidura com a doctor
honoris causa per la "Universitat de Barcelona". Accepta la participació en
una conferència al "Col·legi Universitari de Girona".
Agraïment per l'enviament per part de Fuster d'una foto seua i de les
correccions al seu currículum, per a publicar-ho al discurs d'investidura com
a doctor honoris causa per la "Universitat de Barcelona". Comentaris sobre
l'acte i sobre una conferència de Fuster al "Col·legi Universitari de Girona".
Comunicació de l'enviament d'un article de Jaume Miquel per a publicar-lo a
la revista "L'Espill", ja que la revista "Quaderns crema" tanca i no el
publicarà.
Comunicació de la seua visita a València per a fer de tribunal en unes
oposicions, i comentaris sobre l'enviament d'una revista de filologia
publicada per l'"IEC".
Comentaris sobre l'enviament d'uns llibres i sobre la subscripció editorial de
Fuster a l"'Editorial Empúries". Observacions al voltant de la seua tesi, d'unes
cartes d'Estefania Requesens, i sobre lingüística catalana. També li demana a
Fuster un article per a la revista de l'"IEC".

1984

Badiapamieslola

1843

1984

Badiapamieslola

1844

1984

Badiapamieslola

1845

1984

Badiapamieslola

1846

1984

Badiapamieslola

1847

1984

Badiapamieslola

1848

1985

Badiapamieslola

1850

1985

Badiapamieslola

1859
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Postal
BADIA PÀMIES, Lola
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris de Fuster sobre la seua tesi doctoral, que tracta les següents
qüestions: la literatura catalana i els autors catalans, la castellanització de la
llengua en l'àmbit català, la reforma de les ordes mendicants i la llengua.
També li demana que li envie la transcripció d'unes cartes d'Estefania de
Requesens, i li diu que li enviarà un facsímil de l'obra "L'Atheneo de
Grandesa". Li pregunta quant li ha de pagar per l'enviament de l'obra "Stelle
dell'Orsa".
Comentaris de la literatura catalana; al voltant de l'obra de Ramon Llull,
sobre la lingüística i la transcripció de textos clàssics. També li comunica la
publicació de les cartes d'Estefania de Requesens, en la col·lecció "Clàssiques
Catalanes". A més, parla de la visita a sa casa de Bonada, l'amic que tenen en
comú.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb la revista "Llengua i
literatura", publicada per l'"Institut d'Estudis Catalans", perquè hi forme part
del seu Comitè d'Honor amb un article.
Contestació de Fuster a la sol·licitud de Lola Badia de col·laborar en la revista
"Llengua i Literatura" de l'"IEC", a la qual li contesta negativament a causa
del seu estat de salut. També li agraeix l'enviament d'unes separates del seu
l'interés.
Agraïment a Fuster per les correccions d'un text de Lola Badia. Comunicació
de l'enviament d'un exemplar de la revista "Llengua i Literatura", editada per
l"'Institut d'Estudis Catalans"; d'un llibre sobre "Eiximenis", i comentaris
sobre les seues visites a sa casa de Sueca.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes obres del senyor Cátedra, i
altres llibres de "Stelle dell'orsa".
Anotació manuscrita de Fuster "Rebut, 6 oct. 86".
Comentaris sobre la publicació d'un text de Lola Badia i sobre les seues
visites a la casa de Fuster a Sueca.
Salutacions a Fuster des de Londres.
Comunica que ha rebut els seus llibres de poesia i fa comentaris crítics a
l'obra poètica de Fuster. També li anuncia la seua visita a València per a fer
de tribunal de la tesi d'una tal Rosanna (Rosanna Cantavella).

1985

Badiapamieslola

1860

1985

Badiapamieslola

1861

1985

Badiapamieslola

1872

1985

Badiapamieslola

1873

1986

Badiapamieslola

1849

1986

Badiapamieslola

1852

1986

Badiapamieslola

1853

1986

Badiapamieslola

1851

1987

Badiapamieslola

1854
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Carta

Carta

Agraïment per part de Fuster als seus comentaris sobre la seua obra poètica i
comentaris sobre la seua visita a València per a fer de tribunal de la tesi
d'una tal Rosanna (Rosanna Cantavella).
Disculpa per no haver anat per motius de treball a la Universitat a un acte al
qual Fuster l'havia convidada i comentaris a la lectura de l'obra "De impura
natione".
Sobre postal amb anotacions manuscrites de Fuster.

1987

Badiapamieslola

1855

1987

Badiapamieslola

1862

Carta

Comentaris al voltant d'un escrit de Fuster sobre el feminisme i aspectes
crítics sobre el moviment feminista.

1987

Badiapamieslola

1863

Carta

Comunicació de l'enviament d'unes publicacions. Comentaris sobre el seu
estat de salut i sobre el tribunal de l'oposició de Rosanna Cantavella.

1989

Badiapamieslola

1856

1989

Badiapamieslola

1857

1990

Badiapamieslola

1864

1990

Badiapamieslola

1865

1990

Badiapamieslola

1866

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment per part de Fuster per l'enviament d'uns llibres i comentaris sobre
la data de l'oposició de Rosanna Cantavella, de la qual tots dos formen part
de tribunal. Observacions al voltant dels actes públics de Fuster.
Enviament a Fuster d'un article de Lola Badia per a la revista "Canelobre" en
el qual parla d'ell i altres comentaris crítics sobre una antologia escolar sobre
Ausiàs March feta per Robert Archer i publicada per "Edicions 62".
Adjunta l'article esmentat per a la revista "Canelobre" titulat "Joan Fuster,
intèrpret d'Ausiàs March".
Agraïment per part de Fuster per fer un article sobre ell titulat "Joan Fuster,
intèrpret d'Ausiàs March" . Comentaris sobre el contingut de l'article i de
l'enviament d'un text del seu interés.
Dues cartes de Lola Badia demanant ajuda a Fuster perquè intercedisca
davant la Conselleria de Cultura Valenciana i així pague la publicació d'una
"Nova Edició de les Obres Completes de Ramon Llul,l" per part de l"'Institut
d'Estudis Baleàrics". Comentaris sobre el primer volum de l'obra "Llibre de
virtuts e de pecats", ja acabat.
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BADIA PÀMIES, Lola
Carta

Carta

Carta

Carta
Postal
Carta
BADIA, Alfred
BADIA, Maria Teresa
BADOSA CASANOVAS, .J.

Carta
Carta
Carta

BADOSA, Enric
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació de Fuster comunicant-li que parlarà amb el conseller de Cultura
de la Generalitat Valenciana sobre la publicació de l'obra completa de
Ramon Llull. Comunicació de l'enviament d'un article sobre els entrebancs
administratius de la Conselleria i certs comentaris crítics a la institució i al
govern socialista.
Carta de Fuster al conseller de cultura de la Generalitat Valenciana
demanant-li la seua col·laboració econòmica amb la publicació de les obres
completes de Ramon Llull.
Agraïment a Fuster per la intercessió davant la Conselleria de Cultura
Valenciana, la qual ha enviat la seua subvenció econòmica per a la publicació
de les obres completes de Ramon Llull. Comentaris sobre un retall de
premsa enviat per Fuster.
El conseller de cultura de la Generalitat Valenciana comunica que, segons
sol·licita Lola Badia, la Conselleria col·laborarà econòmicament amb
l"'Institut d'Estudis Botànics".
Salutació a Fuster des de Barcelona.

1990

Badiapamieslola

1867

1990

Badiapamieslola

1868

1990

Badiapamieslola

1869

1990

Badiapamieslola

1870

1990

Badiapamieslola

1871

Badiapamieslola

1858

1984

Badiaalfred

1818

1983

Badiamariateresa

1819

1981

Badosacasanovasj

1874

1956

Badosaenric

1876

Comunica que ha parlat amb Palàcios. Agraïment per la visita de Fuster a
Barcelona, i comentaris sobre el seu treball com a professora i de la seua
estada a València, als "Premis d'Octubre".
Comentaris sobre la seua subscripció a la revista "El Temps" i mostra
d'admiració per la tasca cultural de Fuster.
Crítica a l'obra de Fuster per part d'una lectora.
Suport amb motiu de l'atemptat per part d'un lector.
Agraïment a Fuster per la crítica literària d'uns poemes seus, apareguda a
"Jornada", i comunicació de l'enviament d'una "Antologia lírica de Salvador
Espriu" i de l'obra "Les irreals Omegues", de J. V. Foix, a fi que en faça unes
crítiques literàries. També li diu que li enviarà un article crític seu sobre
l'obra de Fuster "El descrèdit de la realitat".
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BADOSA, Enric
Carta

Tarja de
presentació

Carta

Tarja de
presentació
Carta

Nota

Tarja de
presentació

Enviament per part de Fuster d'un retall de premsa sobre la seua crítica
literària al diari "Jornada" de l'obra poètica "Más allá del viento" i agraïment
per la crítica literària d'Enric Badosa a "El Noticiero universal" sobre l'obra de
Fuster "La poesia catalana".
Comunicació de l'enviament d'uns versos seus perquè Fuster en faça una
crítica literària al diari "Levante".
Enviament a Fuster d'una ressenya crítica sobre la seua obra "Figures de
temps". Sol·licitud a Fuster perquè faça una crítica literària de l'obra
"Antologia lírica de Salvador Espriu". Comentaris sobre la publicació d'"El
descrèdit de la realitat" i sobre la lectura d'un "Estudi sobre la poesia
catalana" de Fuster.
Enviament a Fuster d'una crítica literària a un llibre de Castellet i agraïment
pels seus consells sobre antologia de la poesia catalana.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un text d'una conferència seua. També
li fa una consulta a Fuster sobre una expressió apareguda a l'obra de Roís de
Corella per a la seua obra "Antologia dels lírics catalans".
Comunicació de la data en què es reuniran a l'Estació de França, a Barcelona,
per agafar un tren cap a Saragossa.
Enviament a Fuster d'un article d'Enric Badosa en què fa una crítica literària
d'una obra publicada per Fuster.
Adjunta retall de premsa del diari "El noticiero Universal", 22 de desembre
de 1959, pàg. 11, titulat "Una antología de la obra de Ausiàs March, por J.
Fuster".

1956

Badosaenric

1877

1956

Badosaenric

1875

1957

Badosaenric

1882

1957

Badosaenric

1878

1958

Badosaenric

1880

1959

Badosaenric

1881

1959

Badosaenric

1885

Carta

Enviament a Fuster d'uns versos perquè en faça correccions i agraïment per
la seua col·laboració editorial.

1961

Badosaenric

1883

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament de les correccions d'uns versos i per la
referència bibliogràfica d'una obra de l'interés d'Enric Badosa.

1961

Badosaenric

1884

1963

Badosaenric

1886

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi "Lletra d'Or". Disculpa per no
poder estar en l'acte de lliurament a causa de ser membre del jurat d'un
altre premi literari.
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BADOSA, Enric

Carta
Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

BAEZA, Fernando

Carta
Felicitació
nadalenc

BAIXERAS I SASTRE, JosepAntoni

Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació
BALAGUER I BISQUERT,
Vicent
BALAGUER, Doro

Carta
Carta

BALANZÀ, Empar
Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Disculpa per no poder anar al sopar del Premi Lletra d'Or, concedit a Fuster
per l'obra "Nosaltres, els valencians".

1963

Badosaenric

1887

1966

Badosaenric

1889

1975

Badosaenric

1888

Badosaenric

1879

1958

Baezafernando

1890

Felicitació nadalenca a Fuster.

1964

Baezafernando

1891

Sol·licitud a Fuster perquè faça una conferència a Tarragona amb motiu de la
inauguració d'una llibreria.

1968

Baixerasisastrejosep-antoni

1893

1968

Baixerasisastrejosep-antoni

1894

1968

Baixerasisastrejosep-antoni

1895

Baixerasisastrejosep-antoni

1892

1985

Balaguerbisquertvicent

1897

1977

Balaguerdoro

1896

1989

Balanzaempar

1898

Felicitació nadalenca a Fuster.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària d'una traducció d'Enric Badosa
a l'obra de Joan Roís de Corella.
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "En la hoguera", de Jesús
Fernández Santos, publicada per Ediciones Arion. Comentaris sobre la seua
visita a València.

Sol·licitud a Fuster del text d'una conferència a Tarragona amb motiu de la
inauguració d'una llibreria i comentaris sobre les novel·les publicades del
Premi Sant Jordi.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en una entrevista en el programa
de Ràdio Tarragona "La voz del mediterráneo".
Enviament a Fuster de la seua adreça.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en l'acte de nomenament de
Mossèn Josep Espasa com a Fill Predilecte de Dénia.
Comentaris sobre un homenatge a Fuster i sobre com va ser l'acte.
Una estudiant de Cullera pregunta a Fuster quan pot anar a arreplegar la
seua tesi doctoral sobre Mistral-Balaguer, i si ja l'ha llegida.
l revers del full apareix l'anotació manuscrita de Fuster "Estaré lliure dimarts,
dimecres i dijous a primera hora de la vesprada".
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BALANZÀ, Manuela

Carta

Agraïment a Fuster per l'acollida a sa casa de Sueca, on es reuniren per
parlar sobre la seua tesi doctoral.

1989

Balanzamanuela

1899

Carta

Felicitació a Fuster pels seus articles periodístics a "Serra d'Or" i en especial
per un que li ha fet riure, aparegut a "El Correo catalán", titulat "El turno de
los langostinos".

1969

Balascioribejordi

1900

Carta

Comunicació que la noia Amparo Granell ha aprovat la revàlida i enviament
de la seua adreça. També li diu que ha sigut nomenat catedràtic a Reus.

1964

Balaschirecortmanuel

1901

Carta

Contestació favorable a la petició de recomanació de Fuster per a Amparo
Granell, que s'examina de revàlida, i altres comentaris sobre el tribunal
examinador.

1964

Balaschirecortmanuel

1902

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster

Balaschirecortmanuel

1903

1971

Balcellscistero

1905

1971

Balcellscistero

1906

1971

Balcellscistero

1907

Balcellscistero

1904

1976

Baliardadelopezcoloma

1908

1960

Ballarinjosepmaria

1909

BALASC I ORIBE, Jordi

BALASCH I RECORT, Manuel

BALCELLS CISTERÓ
Carta

Carta

Nota
Tarja de
presentació
BALIARDA DE LÓPEZ, Coloma

Carta

BALLARÍN, Josep Maria
Carta

BALLARÍN, Josep Maria

Sol·licitud a Fuster de certa informació confidencial que fa referència al nom
d'una persona de confiança, i de certa solvència econòmica a Alacant per
formar part del Consell d'Administració del Banc d'Alacant, que ha sigut
comprat, en part, per un grup d'inversors catalans.
Contestació de Fuster a una consulta confidencial de Jordi Pujol sobre certa
maniobra econòmica al Banc d'Alacant, proposant-li a un tal senyor Orbea
perquè forme part del Consell d'Administració del banc esmentat.
Nota a Fuster deixada a casa de Vicent Ventura per part d'Ernest Lluch a fi
que li cride per telèfon per parlar de cert assumpte urgent i confidencial,
exposat per Jordi Pujol.
Enviament de l'adreça de José M. Balcells Cisteró, director del Banc
Industrial de Catalunya.
Sol·licitud per part d'una admiradora que vol conéixer-lo arran de la seua
aparició en un programa de televisió.
Felicitació nadalenca a Fuster i amics de Sueca. Mostra d'agraïment per
l'acollida rebuda durant la seua estada a Sueca.
Carta amb dibuixos manuscrits dels reis mags al revers del full.

Carta

Sol·licitud de notícies a Fuster sobre com li van les coses i records per a
alguns amics de Sueca.

1961

Ballarinjosepmaria

1911

Postal

Records des de Ginebra (Suïssa).

1961

Ballarinjosepmaria

1910

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Nota
BALLÉ OLIVER, Salvador
BALLESTER
BALLESTER AÑÓN, Rafael

Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama

BALLESTER CAIRAT, Maties
Carta
BALLESTER CANALS, Joan

Carta
Carta

Comunica que s'ha fet càrrec de la col·lecció Blanquerna de l'Editorial
Barcino,per la qual cosa sol·licita a Fuster si pot fer un llibre sobre
l'espiritualitat de Sant Vicent Ferrer. També li dóna records per als amics de
Sueca.

1963

Ballarinjosepmaria

1912

Ballarinjosepmaria

1913

1981

Balleoliversalvador

1914

1968

Ballester

1915

1987

Ballesteranonrafael

1917

1987

Ballesteranonrafael

1918

1957

Ballestercairatmaties

1919

1955

Ballestercanalsjoan

1920

1955

Ballestercanalsjoan

1921

Salutació a Fuster.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adhesió a un Homenatge a Fuster.
Comunicació de l'enviament a un lector del seu número de telèfon per parlar
amb ell.
Agraïment a Fuster per haver-lo rebut a la seua casa de Sueca.
Sol·licitud a Fuster perquè escriga un article, a "Levante" o a "Jornada",
sobre una exposició d'"IBAR2". També li demana que li envie a la seua casa
de Tortosa dos retalls de premsa de l'esmentat escrit..
Comentaris sobre la baixa de subscripció de "Raixa" d'un tal senyor Bardés.
Comentaris sobre una carta adreçada a Fuster de Ramon Bardés, sol·licitant
la baixa de subscripció a "Raixa".També li comunica l'enviament d'un
"Diccionari" editat per "Raixa".

Carta

Comunica a Fuster que s'ha suspés un cicle de conferències a Barcelona, al
qual estava convidat. Li demana el text del seu parlament a fi de publicar-lo.

1957

Ballestercanalsjoan

1922

Carta

Sol·licitud a Fuster del seu text per a una conferència a Barcelona, la qual no
s'ha celebrat, a fi de publicar-lo.

1958

Ballestercanalsjoan

1923

1959

Ballestercanalsjoan

1924

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una cinta magnetofònica, agraïment
per la seua col·laboració en un acte no especificat i comunicació que vol
parlar amb ell quan vaja per fer uns actes a València.
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BALLESTER CANALS, Joan
Carta

Carta

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns llibres publicats per l'Editorial
Moll a la Col·lecció "Biblioteca Raixa", un de Josep V. Foix i un altre titulat
"Paraules del moment". També li demana que li enregistre una cinta
magnetofònica amb la seua veu per a un acte no esmentat.
Sol·licitud de si ha rebut el llibre que li ha enviat, editat per l'Editorial Moll a
la col·lecció "Biblioteca Raixa", titulat "Paraules del moment". També li
demana que li envie una cinta magnetofònica amb la seua veu enregistrada
per a un acte a Barcelona no especificat.
Comentaris sobre l'estancament cultural i editorial del món català i sobre les
activitats que es podrien fer per fomentar la difusió de la llengua i la cultura
catalanes. També li demana col·laboració per fer algun projecte comú de
difusió
de
la
cultura
catalana
a
València.
Adjunta una carta col·lectiva: "Carta adreçada a tots els professors i a totes
les persones interessades en la difusió de la cultura".

1959

Ballestercanalsjoan

1925

1959

Ballestercanalsjoan

1926

1959

Ballestercanalsjoan

1928

Postal

Sol·licitud a Fuster d'una cinta magnetofònica amb la seua veu enregistrada
per a un acte en Barcelona no especificat.

1959

Ballestercanalsjoan

1927

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llibre perquè li done l'opinió de si
estaria bé editar-lo o no, i de l'enviament d'un calendari editat per "Raixa".

1960

Ballestercanalsjoan

1929

1960

Ballestercanalsjoan

1930

1960

Ballestercanalsjoan

1931

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un cicle de conferències a
Barcelona, moment que aprofitaran per parlar de l'edició del llibre
"Justificació de Catalunya", on l'autor li demana que faça un capítol dedicat a
València.
Sol·licitud a Fuster del seu text per a la publicació del llibre "Justificació de
Catalunya" i de la seua col·laboració conjunta per dur a terme projectes de
difusió de la llengua i cultura catalanes a València.

Carta

Sol·licitud a Fuster del seu text per al llibre "Justificació de Catalunya", que
parlarà sobre València i les Illes Balears.

1960

Ballestercanalsjoan

1932

Carta

Comentaris sobre l'edició d'un llibre conjunt de Fuster i Sanchis Guarner
sobre València i les Illes Balears, arran d'una sol·licitud de Ballester perquè
escriguera un capítol sobre València per a l'obra "Justificació de Catalunya".

1960

Ballestercanalsjoan

1933

Correspondència de Joan Fuster
]
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BALLESTER CANALS, Joan

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació de l'enviament d'un llibre perquè en faça unes correccions.
Enviament d'un retall de premsa d'una crítica literària de Fuster, publicada a
"Destino", sobre un llibre de Sanchis Guarner. Comentaris editorials perquè
Fuster faça les correccions d'un altre llibre no especificat.
Comunica que ha rebut la carta de Fuster en què accepta fer un capítol sobre
el País Valencià per a l'obra "Justificació de Catalunya". Comentaris editorials
sobre un llibre de Sanchis Guarner.
Comunicació de l'interés que Fuster organitze un viatge cultural per terres
valencianes durant les vacances de Setmana Santa, en el qual diferents
personatges
del
món
cultural
català
faran
parlaments.
Adjunta un esborrany del pla de viatge "Excursió Barcelona-Elx".
Sol·licitud a Fuster del seu capítol sobre el País Valencià per a l'obra
"Justificació de Catalunya" i enviament d'un article de Fuster aparegut a
"Serra d'Or".
Adjunta retall de premsa de "Serra d'Or", amb l'article de Fuster "Apunts per
a una rèplica a Vicens i Vives", nº 11. Novembre de 1960.
Comunicació de l'enviament d'una documentació a Fuster perquè la faça
arribar a Palàcios i a Roda Soriano. Comentaris sobre la col·laboració de
Fuster en l'obra "Els escriptors catalans d'avui" i sobre l'adhesió de Fuster a
un homenatge a Baltasar Porcel.
Sol·licitud a Fuster de les seues dades biogràfiques per publicar-les a l'obra
"Els escriptors catalans d'avui".
Adjunta papereta per recollir les dades biogràfiques i enviar-les a l'Editorial
Difusora General.
Comunicació del seu viatge a Perpinyà i sol·licitud a Fuster d'un text seu per
presentar-lo en el viatge.
Comentaris sobre la publicació d'un text de Fuster, premiat a "La Selva de
Camp", sobre la creació d'una col·lecció editorial anomenada "Aportació
Catalana" i sobre l'elaboració de projectes en comú per a la difusió de la
llengua catalana a Mallorca.

1960

Ballestercanalsjoan

1934

1960

Ballestercanalsjoan

1935

1960

Ballestercanalsjoan

1936
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Comunicació a Fuster de l'enviament de les proves d'impremta del seu
treball premiat a "Selva del Camp", a fi que en faça correccions i comentaris
editorials que vol tractar amb Fuster quan vaja de visita a Barcelona.
Comentaris sobre les correccions d'unes proves d'impremta d'un text de
Fuster abans de publicar-lo i altres comentaris editorials.
Comunicació a Fuster de l'enviament de 50 exemplars de la seua obra
"Qüestió de noms" i comentaris sobre la distribució i el preu. També li
demana si hi ha alguna publicació a Castelló i Alacant on posar un anunci de
l'obra, tal com es farà al diari "La Marina".
Comentaris sobre l'enviament d'uns exemplars del "Diccionari CatalàValencià-Balear", comentaris sobre la correcció d'un text de Fuster abans de
publicar-lo i sobre l'interés que Fuster organitze una excursió cultural a
Morella-Sagunt i Tortosa per a joves valencians durant les vacances de
Setmana Santa.
Adjunta factura de l'Editorial Moll per l'enviament dels Vols. III al X del
"Diccionari Català-Valencià-Balear".
Felicitació a Fuster pel seu article al diari "Avui".
Comunicació de l'enviament d'uns impresos de l'Homenatge a Maspons i
Anglasell perquè Fuster els corregisca. Comentaris sobre l'adhesió de Fuster,
qui està entre els 100 primers signants de l'homenatge.
Sol·licitud de notícies a Fuster sobre l'organització de l'excursió a Morella i
sobre les correccions d'un text seu.
Comunicació de les activitats que es duran a terme en l'Homenatge a
Maspons i Anglasell per ser un dels cent primers signants i sol·licitud de
suggerències per a l'acte d'homenatge.
Comunicació del dia d'una reunió als locals de l'Obra del Ballet Popular de
Barcelona per parlar de l'homenatge a Maspons i Anglasell.
Adjunta dos fullets de l'homenatge a Francesc Maspons i Anglasell.
Comunicació del dia de l'Homenatge a Francesc Maspons i Anglasell. També
li comuniquen el preu del viatge i del dinar de l'homenatge.
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Sol·licitud a Fuster de la seua participació en l'acte commemoratiu de la
proclamació de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra a Prada i
Perpinyà i comentaris sobre els actes. També li demana a Fuster un treball
seu per publicar-lo a "Edicions d'Aportació Catalana".
Comunicació a Fuster de l'aportació econòmica que rebrà per la seua
participació en l'acte commemoratiu de la proclamació de les normes
ortogràfiques de Pompeu Fabra a Prada i Perpinyà i sol·licitud de la seua
participació.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en l'acte commemoratiu de la
proclamació de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra a Prada. També li
demanen que envie un text de la seua xarrada per llegir-lo en cas que no hi
puga estar.
Agraïment a Fuster pel text que es va llegir al cementeri de Prada en l'acte
commemoratiu de la proclamació de les normes ortogràfiques de Pompeu
Fabra. Sol·licitud del text per publicar-lo a "Edicions d'Aportació Catalana".
També li demanen si coneix a algun valencià jove que vulga col·laborar amb
un text per a l'editorial esmentada.
Comunicació a Fuster dels honoraris editorials que rebran els col·laboradors
d'"Edicions d'Aportació Catalana" per la publicació dels seus textos. També li
demana l'opinió sobre els textos que ha editat l'editorial.
Comentaris sobre la publicació d'un text polític de Fuster, titulat "Anexe", a
Edicions d'Aportació Catalana. Comentaris sobre els col·laboradors de
l'editorial i sobre un viatge a València per reunir-se amb Fuster i cercar
col·laboradors per a l'editora.
Comunicació a Fuster de l'interés de publicar un text polític de Fuster, titulat
"Anex", a Edicions d'Aportació Catalana amb un nou títol: "Un objectiu
immediat". Comentaris sobre l'interés de Fuster de fer un llibre més llarg
amb aquest text.
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Comunicació de l'enviament d'uns pamflets polítics i d'altres actes culturals
organitzats per Unió Catalanista.
Adjunta programa d'activitats d'una "Taula Rodona Europea", on es tractà el
tema dels nacionalismes; un informe del "Projecte Crida"; el manifest polític
d'Unió Catalanista "Al poble de Catalunya!", i un mapa amb les petites
nacions d'Europa.
Sol·licitud a Fuster del seu text per llegir-lo en l'acte commemoratiu de la
proclamació de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra a Prada, a causa
de la seua absència.
Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre si hauria de publicar a Edicions
d'Aportació Catalana un text d'Emili Boïls amb el pròleg de Lluís Aracil que li
han enviat. També li demana un text seu per publicar-lo a la mateixa
editorial.
Agraïment a Fuster pel seu assessorament sobre la publicació, per part
d'Edicions d'Aportació Catalana, d'un llibre d'Emili Boïls i comentaris sobre la
publicació d'uns textos de Fuster a la mateixa editorial, si els autoritza la
censura. També li demana el nom d'algun escriptor que vulga col·laborar
amb l'editorial.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns textos seus a la censura a
l'espera d'autorització per publicar-los a Edicions d'Aportació Catalana.
Comentaris sobre el bon funcionament de l'editorial. També li diu que ha fet
una segona edició de la seua obra "Qüestió de noms".
Comunica a Fuster que la censura no ha autoritzat la publicació d'un text seu
per part d'Edicions d'Aportació Catalana i li pregunta si vol que facen un
recurs per veure si pot eixir la publicació.
Adjunta còpia d'una carta comunicant-li que la censura no autoritza la
publicació del text "Dues visions".
Comunica a Fuster que ja ha fet el recurs a la censura per tal que autoritzen
la publicació del seu text "Dues visions" a Edicions d'Aportació Catalana.
Adjunta còpia del recurs presentat a censura demanant autorització per
publicar el seu llibre titulat "Dues visions".
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Comentaris sobre el rebuig per part de la censura de la publicació de 6 dels
12 títols presentats per Edicions d'Aportació Catalana. Comentaris editorials
sobre la publicació i els honoraris per la publicació de textos de Fuster i
sobre l'adhesió per part de Fuster a l'homenatge a Serra i Gasulla.
Sol·licitud a Fuster d'un exemplar dedicat del seu llibre "Qüestió de noms"
per a la seua dona. També li sol·licita que prepare la visita a València d'un
representant de la "Union Fédéraliste des Communautés Ethniques
Européennes".
Adjunta còpia d'una carta en francés enviada al Secretari General de la
"Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes" demanant-li
ajuda. També adjunta altra còpia d'una carta de la "Union Fédéraliste des
Communautés Ethniques Européennes" al ministre d'afers estrangers
d'Espanya demanant-li la llibertat d'expressió per a catalans, bascos i gallecs.
Comentaris sobre la traducció d'un text per part de Mateo, per enviar-lo a
censura i publicar-lo a Edicions d'Aportació Catalana. Comentaris sobre
l'enviament dels honoraris editorials Mateo i sobre la proposta de Fuster de
col·laboradors a València per a l'editora.
Comentaris al voltant de l'edició d'un text castellà d'un autor valencià,
traduït per Mateo al català, sota la supervisió de Fuster per a Edicions
d'Aportació Catalana. Comentaris sobre l'obertura d'una llibreria a València
de editorial esmentada.
Comentaris sobre l'edició d'un llibre en castellà, traduït al català per Mateo,
per publicar-lo a Edicions d'Aportació Catalana i comentaris sobre la
col·lecció editorial. També li demana a Fuster el nom d'alguns col·laboradors
valencians per a l'editorial.
Comunicació a Fuster de les obres que publicarà Edicions d'Aportació
Catalana amb títols com: "Les parles maternes", "Els problemes de demà",
"Les migracions", "Elogi i justificació de l'idioma català" i "De cara al futur".
Comentaris editorials sobre la col·laboració d'autors valencians i mallorquins
amb l'editora. També li comunica a Fuster l'enviament del volum II del
"Diccionari català-valencià-balear".
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Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare. Comunica que ha rebut el
pròleg de Fuster per a un llibre que publicarà Edicions d'Aportació Catalana i
comentaris sobre la publicació del II Volum del "Diccionari català-valenciàbalear". També li parla d'un xicot d'Alacant, Lluis López del Castillo, que li
escriurà demanant-li orientació.
Comunica que l'obra de Mateo amb el pròleg de Fuster no ha passat la
censura, però presentarà un recurs de revisió a censura. Comentaris sobre la
censura d'una altra obra publicada per Edicions d'Aportació Catalana,
titulada "Els no catalans i nosaltres", i comunicació de l'enviament de les
darreres publicacions de l'editorial.
Adjunta còpia d'una carta en què la Censura comunica que no autoritza la
publicació de l'obra de José Vicente Mateo "Alacant, a part".
Comunica a Fuster que la censura proposa unes rectificacions per a la
publicació de l'obra "Alacant, a part" a Edicions d'Aportació Catalana, per la
qual cosa li fa diferents comentaris sobre les correccions i li demana l'opinió.
Enviament a Fuster d'un full publicitari i d'inscripció a les excursions culturals
i d'integració dels Països Catalans, promocionades per Joan Ballester.
Adjunta informe amb el programa d'activitats d'una excursió a Barcelona,
"Assistència a Barcelona de Valencians i Mallorquins. Curs 1965".
Enviament a Fuster de les galerades de l'obra de Mateo, titulada "Alacant, a
part", per enviar-les a la censura de cara a la publicació per part d'Edicions
d'Aportació Catalana. Comentaris sobre la difusió editorial de l'obra.
Enviament a Fuster d'un exemplar del llibre "Alacant, a part", publicat per
Edicions d'Aportació Catalana, i del qual és prologuista Fuster. Comentaris
sobre la promoció, la crítica literària i el preu del llibre.
Comentaris sobre la publicació a "Serra d'Or" d'una crítica literària a un llibre
d'Antoni Seva i sobre la distribució editorial del llibre "Alacant, a part", de
José Vicente Mateo. També li comenta diversos aspectes sobre la publicació
d'un llibre de Rafael Lluis Minyoles, amb un pròleg de Vicent de Miquel i
Diego titulat "Opinió pública i democràtica", i el canvi de nom de la col·lecció
a Edicions d'Aportació Valenciana, al voltant del qual li demana l'opinió.
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Comunicació de la celebració d'un concert de l'Orfeó Català a Sant Miquel de
Cuixà, amb motiu del qual li demanen a Fuster que vaja a una acte cultural
occità-català. Comentaris sobre un article de Fuster aparegut al "Correo
Catalán". També li parla de les darreres publicacions d'Edicions d'Aportació
Catalana i li demana la publicació d'un text seu. Condol per la mort del pare
de
Fuster.
Adjunta programa del "XV Estatge Pedagògic, Cultural i d'Educació Popular
de l'Institut d'Estudis Occitans" i d' un altre programa d'una "Excursió a
Perpinyà, Touloges i Sant Miquel de Ciuxà".
Comunica a Fuster la data d'un sopar de la Penya Santamana a Barcelona i li
demana que en confirme l'assitència.
Comentaris sobre unes declaracions en la premsa de Joan Sardà i Dexeus i
comentaris sobre l'enviament de Fuster d'uns articles per publicar-los a
Edicions d'Aportació Catalana. També li demana que parle amb Vicent
Ventura perquè escriga algun text per a publicar-lo a la mateixa editorial.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un text en què figura com a
organitzador d'un homenatge al Concurs Literari de Cantonigrós i comentaris
sobre el premi. També li demana opinió sobre la difusió del premi.
Enviament a Fuster d'una carta que anuncia l'homenatge pel 25 aniversari de
la celebració del Concurs Literari de Cantonigrós, on es demana la
participació al públic.
Adjunta esborrany amb el "Model de tarja per al cedul·lari d'homenatge".
Comunicació a Fuster d'una trobada cultural a Mallorca en la qual demanen
la seua participació i l'adreça perquè parle amb Tàrrega sobre l'organització.
Sol·licitud a Fuster de contestació a una carta sobre la seua participació en la
Comissió Organitzadora de l'Homenatge al 25 Aniversari del Concurs Literari
de Cantonigrós.
Comunicació a Fuster d'una excursió cultural a Barcelona de joves del
Rosselló i les Balears i li sol·licita que participe en la gestió de l'acte. També li
comunica la sol·licitud de Tàrrega d'ajuda econòmica per al Concurs Literari
Infantil a València, anomenat "Joanot Martorell".
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Comentaris al voltant de l'organització d'uns actes culturals relacionats amb
una excursió a Barcelona de joves del Rosselló i les Balears.
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres publicats per Edicions
d'Aportació Catalana, no especificats.
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Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua confirmació d'assitència a una excursió cultural
a "La Selva de Camp".
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Carta

Carta

Sol·licita a Fuster que faça d'intermediari perquè li envien a Joan Ballester
uns llibres de la col·lecció "La Lletra Menuda".
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1997

Carta

Comunicació a Fuster dels preus publicitaris per a l'anunci i difusió de llibres
als diaris "La Vanguardia" i "Diario de Barcelona".
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1998

1973
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1999

Nota de Joan Ballester Canals d' "Aportació Catalana" anunciant-li que Joan
Ramon Colomines vol parlar-li d' un acte que està organitzant.
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20027

Juan Ballester anuncia a Fuster que està d'acord amb la crida per
l'autogovern dels Països Catalans.
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Carta

Nota
Tarja de
presentació

BALLESTER CANALS, Joan

Sol·licitud a Fuster de l'assitència a un dinar en un mas de Tarragona on
estarà Moll, que està de visita a Barcelona, amb motiu de la concessió del
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Joan Ballester al periodista
Andreu-Avel·lí Artís, contestant-li al seu article aparegut a "Destino", en què
fa una afirmació en contra del català i demanant-li que la rectifique.
Adjunta pamflet demanant la rectificació pública d'Andreu-Avel·lí Artís sobre
una afirmació seua en la premsa en contra del català.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llibre sobre la literatura catalana
de Rosselló per si li interessa.

Ballestercanalsjoan

1985

Carta

Comunicació a Fuster de la referència bibliogràfica del llibre "La littérature
catalane en Roussillon", de Josep S. Pons.

Ballestercanalsjoan

1986

Carta

Sol·licitud a Fuster de notícies sobre l'activitat cultural i de promoció
lingüística al País Valencià.
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1993
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Nota enviant-li el seu número de telèfon a Fuster perquè el cride per tal de
quedar per parlar.

Ballestercanalsjoan

1984

Sol·licitud a Fuster d'un treball sobre nacionalisme per publicar-lo a "Edicions
d'Aportació Catalana".
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Ballesterricart
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1966

Balletpopularobradel

2001

1966

Balletpopularobradel

2002

1984

Balletboanna

2003

1968

Balmesdistribuidora-llibreria

2005

1969

Balmesdistribuidora-llibreria

2006

1969

Balmesdistribuidora-llibreria

2004

1974

Balmesdistribuidora-llibreria

2007

Mostra de condol enviada per Fuster a la Família Ballester.
Telegrama de Ricart Ballester a Fuster.
Sol·licitud a Fuster d'un article sobre "La dansa als Països Catalans" per a un
Aplec de Danses a Montserrat, organitzat per la institució Obra del Ballet
Popular, on participaran dansadors del País Valencià i de les Balears.
Al revers del full apareix una anotació de Joan Ballester on demana a Fuster
que participe amb un text per a la presentació de l'Aplec de Dansa organitzat
per l'Obra del Ballet Popular.
Agraïment a Fuster pel seu text per a la presentació del Programa del "X
Aplec d'Esbarts a Montserrat", organitzat per l'Obra del Ballet Popular.
Adjunta cartell anunciant el "10è Aplec d'Esbats. Montserrat, 8 de maig de
1966".
Comunicació de Fuster a Anna Balletbó de la publicació del setmanari "El
Temps" i altres informacions sobre l'esmentada publicació (carta tornada per
correus a Fuster per estar mal l'adreça de la destinatària).
Factura per la compra dels 34 volums de l'obra "Analecta Sacra
Tarraconensia" a la Llibreria Balmes de Barcelona.
Factura per la compra dels llibres "Anuari Oficina Romanica, vols. I-VII" i
"Breviari crític, vols. I, III i IV" a la Llibreria Balmes de Barcelona.
Adjunta resguard del gir postal amb el pagament per part de Fuster dels
llibres enviats.
Sol·licitud a Fuster del pagament anual de la seua subscripció a la Llibreria
Balmes.
Adjunta resguard del gir postal amb el pagament de la subscripció per part
de Fuster.
Comunicació de l'enviament a Fuster del volum 45 de l'obra "Analecta Sacra
Tarraconensia" per part de la Llibreria Balmes de Barcelona.
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Factura per la compra del volum 59 de l'obra "Analecta Sacra Tarraconensia"
a la Llibreria Balmes de Barcelona.
Adjunta resguard del gir postal amb el pagament per part de Fuster del llibre
enviat.
Factura per la compra del volum 60 de l'obra "Analecta Sacra Tarraconensia"
a la Llibreria Balmes de Barcelona.
Enviament als accionistes dels acords de la Junta General Extraordinària de la
Banca Catalana en una reunió de 25 de novembre de 1968 per a l'ampliació
de capital de l'associació.
Agraïment a l'accionariat per l'acceptació de l'ampliació de capital de Banca
Catalana i comunicació de l'obertura del termini per a la nova compra
d'accions de l'entitat.
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1968

Bancacatalana

2011

1969

Bancacatalana

2012

Carta

Convocatòria a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana a la seua
seu de Barcelona, amb l'ordre del dia.

1969

Bancacatalana

2013

Carta

Tarja d'assitència a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana a favor
de Joan Fuster on es diu el valor de les accions, 25.000 pts.

1969

Bancacatalana

2014

1969

Bancacatalana

2015

1969

Bancacatalana

2016

1969

Bancacatalana

2017

1969

Bancacatalana

2018

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un xec amb l'abonament dels
interessos de les seues accions de Banca Catalana.
Adjunta extracte bancari amb el balanç de les accions de Fuster en Banca
Catalana.

Carta

Sol·licitud a Fuster del pagament de 10.290 pts. per la compra de 10 accions
de Banca Catalana corresponents a l'ampliació de capital de l'entitat.
Convocatòria a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de Banca
Catalana a la seua seu de Barcelona, amb l'ordre del dia.

Carta

Tarja d'assitència a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana a favor
de Joan Fuster on es diu el valor de les seues accions, 25.000 pts.

Carta
BANCA CATALANA

Comunicació a Fuster del reembossament de 500 pts. per la compra de
llibres a la Llibreria Balmes de Barcelona.
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Carta

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un xec amb l'abonament dels
interessos de les seues accions de Banca Catalana.
Adjunta extracte bancari amb el balanç de les accions de Fuster en Banca
Catalana per a l'any 1969.

1969

Bancacatalana

2019

1970

Bancacatalana

2020

Carta

Invitació a Fuster a la inauguració de la nova oficina de Banca Catalana a
Peníscola i comentaris sobre el Pla d'Expansió Bancària de l'entitat.

1970

Bancacatalana

2021

Carta

Tarja d'assitència a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana a favor
de Joan Fuster on es diu el valor de les seues accions, 50.000 pts.

1971

Bancacatalana

2022

1971

Bancacatalana

2023

Carta

BANCA CATALANA

Enviament als accionistes dels acords de la Junta General Extraordinària de la
Banca Catalana en reunió, de 16 de juliol de 1969, explicant la manera en
què es durà a terme l'ampliació de capital de l'associació esmentada.

Comunicació a Fuster, com a client de l'entitat bancària, de la creació per
part de Banca Catalana de l'empresa filial "DACSA", dedicada a
l'Administració de Carteres de Valors.

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un xec amb l'abonament dels
interessos de les seues accions en Banca Catalana, per a l'any 1971.

1972

Bancacatalana

2024

Rebut

Extracte bancari amb el balanç de les despeses per la compra d'accions en
Banca Catalana, per valor de 26.600 pts.

1972

Bancacatalana

2034

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un xec amb l'abonament dels
interessos de les seues accions en Banca Catalana, per a l'any 1972.

1973

Bancacatalana

2033

Comunicat

Comunicació de Francesc Cabana, secretari de "Banca Catalana", a Fuster de
l' ampliació de capital de l' entitat.

1973

Bancacatalana

20028

Rebut

Extracte bancari amb la liquidació dels interessos aportats per les accions de
Fuster en Banca Catalana, per valor de 4.777 pts.

1973

Bancacatalana

2035

Rebut

Extracte bancari amb el balanç de les despeses per la compra d'accions en
Banca Catalana, per valor de 25.000 pts.

1973

Bancacatalana

2036
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Carta

Bancacatalana

2025

Convocatòria a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana al Palau de
Congressos de Barcelona, amb l'ordre del dia.

1975

Bancacatalana

2026

Carta

Convocatòria a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de Banca
Catalana al Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb l'ordre del dia.

1975

Bancacatalana

2028

1975

Bancacatalana

2029

Enviament als accionistes dels acords de la Junta General Extraordinària de la
Banca Catalana, en reunió del 18 de setembre de 1975, explicant la manera
en què es durà a terme una nova ampliació de capital de l'associació.

Rebut

Extracte bancari amb el balanç dels interessos aportats per les accions de
Fuster en Banca Catalana, per valor de 10.820 pts.

1975

Bancacatalana

2027

Carta

Enviament a Fuster d'uns fulls bancaris perquè els signe i els reenvie a una
sucursal de Banca Catalana.

1977

Bancacatalana

2030

Carta

Comunicació a Fuster del pagament de 27.000 pts a la Banca Catalana per la
subscripció d'accions per a l'ampliació de capital de l'entitat.

1978

Bancacatalana

2031

1979

Bancacatalana

2037

1990

Bancacatalana

2032

Felicitació a Fuster per part de Miquel Martínez, director de la Sucursal de
Sueca del Banc de València.

Bancodevalencia

2038

Tarja de presentació de Julián Navarro, apoderat de la Sucursal de Sueca del
Banc de València.

Bancodevalencia

2039

Felicitació a Fuster per part de Miquel Martínez, director de la Sucursal de
Sueca del Banc de València.

Bancodevalencia

2040

Carta

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
BANCO DE VALÈNCIA

1974

Carta

Carta

BANCO DE VALÈNCIA

Convocatòria a la Junta General Ordinària d'Accionistes de Banca Catalana al
Palau de Congresos de Barcelona, amb l'ordre del dia.
Adjunta tarja d'assitència a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana
a favor de Joan Fuster on es diu el valor de les seues accions, 150.000 pts.

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
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Tarja d'assitència a la Junta General d'Accionistes de Banca Catalana al Palau
de Congresos de Barcelona, a favor de Joan Fuster, on es diu el valor de les
seues accions, 324.000 pts.
Informació als accionistes de Banca Catalana del volum de negoci de l'entitat
i del valor de les seues accions per a l'exercici 1989.
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BANCO ESPAÑOL DE
CRÉDITO

Felicitació
nadalenc
Carta

BANCO POPULAR ESPAÑOL,
Comité Empresa Valencia
BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard

Carta

Carta

Carta
BARAT, Joan

Tarja de
presentació

Carta

Carta
BARAT, Joan

Carta
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Felicitació nadalenca a Fuster per part del personal de la sucursal de Sueca
del Banco Español de Crédito.

1972

Bancoespanoldecredito

2042

1976

Bancoespanoldecredito

2041

1981

Bancopopularespanolcomiteempre
2043
savalencia

1978

Banoiarminanaricard

2044

Contestació de Fuster a certa polèmica amb la bandera d'Alcoi i agraïment a
Ricard Bañó per l'enviament de la transcripció d'un document al respecte.

1978

Banoiarminanaricard

2045

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi als Jocs Florals de la Lengua
Catalana de Sao Paulo.

1945

Baratjoan

2052

1952

Baratjoan

2046

1952

Baratjoan

2047

1953

Baratjoan

2048

Aclariment sobre uns comentaris de Fuster a la revista "Canigó", on feia
públic un problema seu amb el Banco Español de Crédito.
Adjunta una còpia d'un comunicat donant-li explicacions.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
Enviament de la transcripció d'un document mal interpretat pel cronista
oficial d'Alcoi, qui afirma que la senyera de l'esmentada ciutat portava el
blau per un albarà trobat a l'Arxiu Municipal, on es fa referència a la compra
de tela blava per a la bandera. El document apareix al "Llibre de Clavaris
(1580-1590). Claveria de Gabriel Monllor, 1581-1852".

Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns poemes seus i comentaris sobre
poesia valenciana i pintura. També li fa alguns comentaris positius spbre les
obres "Ales o mans" i "Va morir tan bella". Comentaris sobre les revistes
"Dau al set", "Ressó" i "Ariel". Finalment li comunica l'enviament del darrer
llibre de poemes,"Testimoni del silenci", de Joan Barat.
Comunicació a Fuster del seu viatge d'estudis a París, becat per l'Institut
Francés de Barcelona. Felicitació nadalenca a Fuster. Comunicació de
l'enviament del seu llibre de poemes "Testimoni del silenci". També li
demana que vaja a visitar-lo a París.
Felicitació a Fuster pel seu llibre "Terra en la boca" i elogi a la seua poesia.
També li parla dels seus darrers poemes dedicats al Mediterrani i de les
seues darreres obres en prosa sobre els viatges de Joan Barat a França i
Holanda, que publicarà Moll a "Biblioteca Raixa". Comentaris sobre
l'enviament del seu llibre "Vuit poetes" i sobre els premis literaris: "Joanot
Martorell", "Victor Català" i els "Jocs Florals de la Llengua Catalana de
Caracas". Li recomana la lectura de l'obra "Ossi di Seppia", d'Eugenio
Montale.
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Carta

Comentaris sobre diversos aspectes relatius a la creació poètica i a la poesia
de Fuster.

1953

Baratjoan

2049

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament del seu llibre de poemes "Escrit per al
silenci" i comentaris positius al voltant de la lectura de l'obra.

1954

Baratjoan

2050

1954

Baratjoan

2051

1955

Baratjoan

2053

1955

Baratjoan

2054

1956

Baratjoan

2055

1981

Barbalfarremariaconcepcio

2056

Barbarataller

2057

1983

Barbensisendramassumpcio

2058

1969

Barberajeanmarie

2059

1969

Barberajeanmarie

2060

Carta

Carta

Carta

Carta
BARBAL FARRÉ, Maria
Concepció
BARBARÀ, Taller
BARBENS I SENDRA, M.
Assumpció

Carta
Tarja de
presentació
Carta

BARBERÀ, Jean Marie
Carta

Carta
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Comentaris sobre l'estada a Barcelona de Fuster, sobre la revista "Cultura y
Folklore" i sobre certa polèmica en la publicació d'un conte seu a la revista
"Pont Blau". També li diu que està preparant una publicació per a "Raixa".
Agraïment a Fuster per la seua mostra de condol per la mort del pare de
Joan Barat. En una anotació manuscrita al marge li comunica l'enviament
d'una crítica radiofònica al seu llibre "Escrit per al silenci" a Ràdio Barcelona.
També li parla d'una crítica a l'obra de Barat, "Diari d'un captaire".
Adjunta díptic d'una esquela que anuncia la mort de Leandre Barat i
Figueras.
Enviament a Fuster d'un article d'una revista en la qual es parla d'un llibre
seu i agraïment per la mostra de condol per la mort del seu pare.
Enviament a Fuster d'una crítica d'Enric Badosa sobre un llibre de Fuster,
publicat per "Biblioteca Raixa", i agraïment a Fuster per incloure el seu nom
en el "Grup de Poetes d'Avui".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Tarja de presentació de Barbarà Taller, 46. Edicions i estampació d'obra
gràfica original amb un gravat.
Mostra de suport a Fuster per la seua tasca de difusió cultural al setmanari
"El Temps" i comunicació de la seua subscripció a aquest.
Sol·licitud a Fuster d'uns sainets d'Escalante per a un treball sobre el domini
del valencià a la llengua catalana per a la Universitat de Montpeller.
Adjunta segells retallats del sobre postal.
Agraïment a Fuster per la seua contestació a una consulta sobre l'enviament
d'unes obres d'Escalante i comentaris sobre els autors valencians des del
segle XVII al XVIII i sobre el valencià.
Adjunta un cupó postal francés.
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BARBERÀ, Josep
Carta

Carta

BARBERÀ, Maite
BARCANOVA, Editorial

El director de "Jornada" comunica a Fuster que és candidat a les eleccions de
diputats a València i li demana ajuda per si li pot donar referències sobre
José M. Escrivà de la Séquia Major de Sueca.
djunta butlleta anunciant el nom dels Diputats a elegir a les Eleccions
Provincials de València.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb el diari "Jornada" per a un
número extraordinari de desembre titulat "Valencia es así", on vol que
escriga un article sobre poesia valenciana.

1961

Barberajosep

2061

1962

Barberajosep

2063

Telegrama

Sol·licitud d'un sonet dedicat a la fallera major de València per a publicar-lo a
l'especial de Falles del diari "Jornada".

1962

Barberajosep

2062

Carta

Comentaris positius a l'obra de Fuster d'una alumna de Filologia Catalana de
la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona.

1991

Barberamaite

2064

Carta

Sol·licitud a Fuster d'una "Història de la literatura catalana" per part de
l'Editorial Barcanova.

1983

Barcanovaeditorial

2065

Carta

Negativa per part de Fuster a fer l'obra "Història de la literatura catalana"
per a l'Editorial Barcanova, a causa dels seus compromisos editorials.

1983

Barcanovaeditorial

2066

1985

Barcanovaeditorial

2067

1985

Barcanovaeditorial

2068

1985

Barcanovaeditorial

20029

1985

Barcanovaeditorial

2069

Carta
BARCANOVA, Editorial
Carta

Carta

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster de la seua autorització per publicar un fragment d'un text
seu de l'obra "Indagacions i propostes" a un llibre de text de 6é d'EGB per
part de l'Editorial Barcanova.
Adjunta fotocòpia d'un fragment del text esmentat de Fuster sobre
Peníscola.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència sobre l'escola i
l'educació en l'acte de lliurament del Premi Barcanova a la Renovació
Pedagògica.
Carta de Jordi Galofré, director d' "Edicions Galofré", anunciant a Fuster l'
enviament del llibre "Brancal" on figura el fragment d' "Indagacions i
propostes".
Sol·licitud a Fuster de resposta sobre l'acceptació de la seua participació en
una conferència sobre l'escola i l'educació en l'acte de lliurament del Premi
Barcanova a la Renovació Pedagògica.
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Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta

Certificat

Negativa per part de Fuster de participar en una conferència en l'acte de
lliurament del Premi Barcanova a la Renovació Pedagògica per motius de
salut.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un xec amb els seus honoraris
editorials pels drets d'autor de l'obra "Antologia de Joan Fuster", publicada
per l'Editorial Barcanova.
Enviament a Fuster d'un contracte editorial per a la publicació d'una
"Antologia comentada escolar" per part de l'Editorial Barcanova. També li
comunica que a l'obra no s'inclourà el seu text titulat "Cadira", de l'obra
"Diccionari per a ociosos".
Sol·licitud a Fuster de l'autorització per publicar alguns textos seus a una
col·lecció de l'editorial Barcanova, "Biblioteca didàctica de literatura
catalana", amb comentaris de Domènec Marzà. Comentaris sobre la tirada
de l'obra i els drets d'autor que rebrà Fuster.
Autorització per part de Fuster perquè l'Editorial Barcanova publique alguns
textos seus a la col·lecció "Biblioteca didàctica de literatura catalana".
Declaració i certificació de tirada, per part de l'impremta Hurope S.A, de la
impressió de 5.068 exemplars de l'obra "Contra el nacionalisme i altres
textos" per a l'Editorial Barcanova.

BARCELÓ

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a FUster per part de la família Barceló-Echeto

BARCELÓ I PONS, Bartomeu

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

BARCELÓ RODRÍGUEZ, José
L.
BARCELÓ, Carme

Carta
Carta
Telegrama
Carta
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Suport amb motiu de l'atemptat.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article i d'un llibre. Comentaris
sobre la seua tesi i sobre literatura clàssica espanyola.
Sol·licitud a Fuster d'un pròleg per a un llibre.
Enviament per part de Fuster d'un pròleg per a un llibre.

1985

Barcanovaeditorial

2073

1990

Barcanovaeditorial

2070

1990

Barcanovaeditorial

2072

1990

Barcanovaeditorial

2074

1990

Barcanovaeditorial

2075

1991

Barcanovaeditorial

2071

1972

Barcelo

2097

1981

Barceloiponsbartomeu

2120

1981

Barcelorodriguezjosel

2121

1982

Barcelocarme

2098

1983

Barcelocarme

2099

1984

Barcelocarme

2100
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Carta

Agraeix a Fuster el pròleg a un llibre seu i li comunica que anirà a visitar-lo a
sa casa de Sueca per felicitar-lo personalment.

1984

Barcelocarme

2101

Carta

Comunicació de Fuster de l'interés de recuperar-la com a professora per a la
càtedra d'àrab de la Universitat de València.

1987

Barcelocarme

2102

Carta

Contestació a una altra carta de Fuster en què li agraeix l'interés per part de
la Universitat de València perquè torne com a professora d'àrab.

1987

Barcelocarme

2103

1988

Barcelocarme

2105

1989

Barcelocarme

2104

1962

Barcelofotos

2106

Carta

Carta
BARCELÓ, Fotos
Carta

BARCELÓ, Fotos

Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Llibre de la çuna e xara", editat
per la Universitat de Còrdoba.
Anotació manuscrita de Fuster de la data en què va rebre la carta "Oct.
1989".
Comunicació "Barceló Fotos" a Fuster de la data en què anirà a visitar-lo a sa
casa de Sueca per fer les fotos per a il·lustrar la seua obra "Guia de
Valencia", publicada per l'editorial Planeta.

Nota

Nota de "Barceló Fotos" enviant-li a Fuster unes fotografies.
Anotació manuscrita de Fuster: "Rebut 25 maig 75".

1975

Barcelofotos

20030

Carta

Disculpa a Fuster per no estar a l'homenatge que li feren a la plaça de bous
de València on volia fer unes fotos.

1981

Barcelofotos

2109

Telegrama

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi i comunicació de la data d'un
sopar amb Julia Blasco.

1981

Barcelofotos

2110

Barcelofotos

2107

Barcelofotos

2108

Barcelotomeu

2111

Carta
Carta
BARCELÓ, Tomeu

Comunicació de l'enviament a Fuster de l'obra "Llibre de la çuna e xara dels
moros", per fer-ne una traducció al català. També li comunica l'enviament
d'altres obres editades per la Universitat de Còrdoba i li parla del seu interés
de tornar com a professora a la Universitat de València junt a l'arabista Ana
Labarta.

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes fotos seues.
Enviament a Fuster d'unes fotos seues i sol·licitud de l'enviament d'un llibre
seu.
Felicitació nadalenca a Fuster.

1960
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

BARCELONA, Ajuntament

Sol·licitud a Fuster del nom d'una distribuïdora valenciana a fi de posar en
venda una obra publicada per la Cambra de Comerç de Balears, de caire
geogràfic i econòmic.
Sol·licita a Fuster que faça un pròleg per a l'obra "Nosaltres els mallorquins",
de Josep Melià, i consideracions sobre els seus honoraris editorials per la
feina.
Comunicació de l'enviament dels seus honoraris editorials per un pròleg de
Fuster a un llibre. També li demana l'opinió sobre un llibre de Josep Melià i
comentaris sobre la censura del llibre "Els Mallorquins".
Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare i comentaris sobre Guillem
Frontera i sobre l'editorial Daedalus.
Comunica a Fuster que l'obra "Els Mallorquins" ha passat la censura.
Enviament de les proves d'impremta del seu pròleg a l'obra perquè les
corregisca.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Els
Mallorquins". També li demana el nom d'alguns intel·lectuals als quals
convindria enviar-los l'obra a mode de reclam publicitari.

1962

Barcelotomeu

2112

1964

Barcelotomeu

2113

1965

Barcelotomeu

2114

1965

Barcelotomeu

2115

1967

Barcelotomeu

2116

1967

Barcelotomeu

2119

Fullet

Fullet publicitari de l'obra "Els Mallorquins", de Josep Melià, amb pròleg de
Fuster, publicada per l'editorial Daedalus.

1967

Barcelotomeu

2118

Postal

Enviament d'una postal per demanar l'enviament de l'obra "Els Mallorquins",
de Josep Melià, a l'editorial Daedalus.

1967

Barcelotomeu

2117

1979

Barcelonaajuntament

2081

1979

Barcelonaajuntament

2082

1981

Barcelonaajuntament

2080

1984

Barcelonaajuntament

2076

Carta
Carta

Carta

Carta
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Sol·licita a Fuster que siga el pregoner de les Festes de la Mercè a Barcelona.
Negativa per part de Fuster de ser pregoner de les Festes de la Mercè de
Barcelona.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
per part del Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona en nom de
l'entitat.
Felicitació a Fuster per part de l'Ajuntament de Barcelona per la seua
investidura com a Doctor Honoris Causa a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua acceptació per formar part del "Consell de
Suport a la Candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics del 1992".

1986

Barcelonaajuntament

2077

Carta

Sol·licitud de resposta a Fuster de l'acceptació per a formar part del "Consell
de Suport a la Candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics del 1992".

1986

Barcelonaajuntament

2078

1987

Barcelonaajuntament

2079

Carta

Invitació a Fuster a una reunió del Senat Olímpic, al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona, on també es farà el lliurament de la Medalla d'Or
de la Ciutat a Samaranch.

Telegrama

Sol·licita a Fuster que faça el pregó de les Festes de la Mercè de Barcelona, i
comunica que li enviaran un cotxe per buscar-lo.

1987

Barcelonaajuntament

2084

Telegrama

Comunicació a Fuster del programa d'actes del "Primer Aniversari de la
Nominació de Barcelona com a Seu dels Jocs Olímpics del 1992".

1987

Barcelonaajuntament

2086

1991

Barcelonaajuntament

2083

1991

Barcelonaajuntament

2085

1991

Barcelonaajuntament

2087

1975

Barcelonafc

2088

1975

Barcelonafc

2089

Carta

Carta

Carta

BARCELONA, F.C
Carta

Carta
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Enviament a Fuster d'un llistat de les obres presentades als "Jocs Florals de
Barcelona", per a l'any 1991.
Adjunta llistat amb el títol i lema de l'obra.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació com a Mantenidor dels "Jocs
Florals de Barcelona", per a l'any 1991.
Enviament a Fuster d'un model de factura perquè l'òmpliga i el retorne
signat amb les seues dades personals, a fi de pagar-li els seus honoraris com
a Mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona l'any 1991.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full, "Enviat el 14 de
juny, l'any 91".
Felicitació a Fuster del President del F.C. Barcelona per la concessió del
Premi d'Honor de l'Institut d'Estudis Catalans.
Adjunta retall d'un sobre postal amb el membret i adreça del F.C.
BARCELONA.
Agraïment per part de Fuster a la felicitació del president del F.C. Barcelona
per la concessió del Premi d'Honor de l'Institut d'Estudis Catalans.
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Felicitació
nadalenc
Telegrama
Carta
Carta
BARCELONA, Radio
Carta

BARCINO, Editorial

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en el butlletí del F.C. Barcelona
amb un article sobre la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
a la secció "Els nostres escriptors" i enviament d'un article del mateix butlletí
publicat per Josep M. de Sagarra l'any 1934.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del president i la Junta Directiva del
F.C. Barcelona amb l'himne "Cant del Barça".
Sol·licitud a Fuster del seu article per al butlletí del FC. Barcelona.
Agraïment a Fuster per la seua col·laboració amb un article per al butlletí del
F.C. Barcelona i enviament d'un xec amb els honoraris pel text.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi literari Ramon Godó Lallana.
Enviament a Fuster d'una ressenya literària de la seua obra "Obres
completes", radiada per l'emissora a l'espai "Los libros i la vida", al programa
"Punto y aparte".

1975

Barcelonafc

2090

1975

Barcelonafc

2092

1975

Barcelonafc

2091

1976

Barcelonafc

2093

1977

Barcelonafc

2094

1968

Barcelonaradio

2095

Ressenya

Ressenya literària de les "Obres completes" de Fuster, radiada al programa
"Punto y aparte" a l'espai "Los libros i la vida".

1968

Barcelonaradio

2096

Carta

Sol·licitud a Fuster de la col·laboració en l'edició d'una obra seua per a la
"Col·lecció Popular Barcino" i comentaris editorials sobre aquesta.

1973

Barcinoeditorial

2122

1974

Barcinoeditorial

2123

1990

Barcinoeditorial

2124

1955

Bardesramon

2127

Carta

Carta
BARDÉS, Ramón
Carta
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Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article sobre la tasca
editorial de Barcino pel seu 50 aniversari.
Adjunta un full amb "Avant-Programa dels Actes a Celebrar el 19 de
desembre de 1974, a la Biblioteca de Catalunya", còpia de diferents articles
de premsa de "Tele/Exprés" sobre l'Editorial Barcino i llistat amb una
"Relació de les persones a les quals s'ha demanat la publicació d'un article".
Comunicació a Fuster de la publicació de "l'Obra Completa de Francesc
Ferrer", a cura de Jaume Auferil, amb el nº 128 de la Col·lecció "Els Nostres
Clàssics", de l'Editorial Barcino.
Contestació de Fuster a una carta de Ramon Bardés a Joan Ballester
demanant-li la seua baixa a la subscripció de "Raixa" amb motiu de la
publicació de l'obra de Fuster "El descrèdit de la realitat" i comentaris
filològics sobre lingüística catalana.
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Carta

Nota

Carta
BARDÉS, Ramón
BARELLES, Francesc
BARGUES, Antoni

Tarja de
presentació

Carta de Francesc de B. Moll a Ramon Bardés, a causa de la seua sol·licitud
de donar-se de baixa de la subscripció a "Raixa" per la publicació d'una obra
de Fuster en la qual no està d'acord pel tipus de llenguatge emprat.
Comentaris en defensa de Fuster i del seu llenguatge literari.
Carta de Joan Ballester a Ramon Bardés, criticant-lo per la seua sol·licitud de
baixa de la subscripció de "Raixa" a causa de la publicació de l'obra de Joan
Fuster, "El descrèdit de la realitat", i comentaris defensant Fuster i la unitat
de la llengua catalana fora del regionalisme català.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta a Joan Ballester perquè n'estiga
al corrent.
Adjunta còpia d'una carta de Ramon Bardés a Joan Ballester demanant-li la
seua baixa de la subscripció a "Raixa", arran de la publicació de l'obra de
Fuster "El descrèdit de la realitat" (data de la carta, 25 maig 1955).
Felicitació a Fuster per la seua obra arran de la lectura d'un article de Rafael
Tasis a "Pont blau" sobre l'obra de Fuster. També li demana perdó per certa
polèmica per l'edició del seu llibre, "El descrèdit de la realitat", per part de
"Raixa" i li comunica l'enviament del seu llibre, "La darrera primavera".

1955

Bardesramon

2128

1955

Bardesramon

2129

1955

Bardesramon

2126

1964

Bardesramon

2130

Bardesramon

2125

Agraïment a Fuster per l'enviament d'una carta.

Telegrama

Adhesió a un homenatge a Fuster per part d'uns universitaris del Col·legi
Major Loiola de Barcelona.

1968

Barellesfrancesc

2131

Carta

Sol·licitud a Fuster del dia i hora en què poden quedar per parlar
personalment.

1959

Barguesantoni

2132

Carta

Confirmació a Fuster del dia en què poden quedar per parlar a la cafeteria
Fènix, front a l'Estació del Nord de València.

1959

Barguesantoni

2133

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'organització d'un l'Aplec valencianista a la ciutat
de València i sobre la dreta política valenciana i l'Estatut d'autonomia.

1979

Barguesantoni

2134
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BARNIOL I ESTANY, Eugeni
BARÓ I BARCÍN, Tomàs
BARRAL, Carlos

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de la revista "L'Afrau" i sol·licitud de
col·laboració literària.

1981

Barnioliestanyeugeni

2135

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Baroibarcintomas

2136

Saluda

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un retall de premsa aparegut a
"Jornada" sobre uns llibres de Max Fisch i de Ferrater.

1958

Barralcarlos

2137

1959

Barralcarlos

2138

1964

Barralcarlos

2140

1964

Barralcarlos

2141

1975

Barralcarlos

2142

1977

Barralcarlos

2139

1978

Barralcarlos

2143

1981

Barreraheribert

2145

Carta

Carta

Carta

Carta
BARRAL, Carlos
Carta

Telegrama
BARRERA, Heribert

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració editorial amb un text original per
a l'obra col·lectiva "Una generación realista", projectada per l'Editorial Seix
Barral, en què diferents autors parlaran d'estètica en la seua literatura (amb
el llistat d'autors participants en l'obra).
Comentaris sobre un assumpte parlat amb Fuster el dia del Premi de la
Crítica.
Enviament a Fuster de la nota de premsa de l'Editorial Seix Barral, la qual
parla d'un homenatge a l'Hotel Victoria de Madrid a Carlos Barral, amb
motiu de la sortida del volum número 200 de la Col·lecció Biblioteca Breve.
Adjunta llistat amb el nom dels organitzadors de l'homenatge i de les
persones adherides a l'homenatge.
Enviament a Fuster de l'obra d'Arnold Hauser "Sociología del arte" perquè en
faça una lectura i una crítica literària.
Sol·licitud a Fuster de formar part d'un Consell Superior de Cultura junt a
altres escriptors destacats, a proposta de Carlos Barral per al Ministeri de
Cultura.
Comunicació a Fuster de la data i el lloc d'una reunió del Consell de Cultura.
Li demana que confirme la seua assitència.
Suport amb motiu de l'atemptat.

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Barreraheribert

2146

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya.

1983

Barreraheribert

2144
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BARRI, Tomàs
BARRIGÒTIC, editorial

Carta

Comentaris crítics al voltant de certs articles sobre literatura catalana
apareguts a la revista "Serra d'Or" i comentaris crítics sobre el marxisme.

1964

Barritomas

2147

Carta

Enviament a Fuster de l'obra "La cafetera", de Ricardo Salvat, perquè en faça
una crítica literaria.

1963

Barrigoticeditorial

2148

1974

Barrosjoana

2149

1978

Barrufetpere

2150

1978

Barrufetpere

2151

1981

Barrufet-counagopere

2152

1950

Bartraagusti

2153

1950

Bartraagusti

2154

1951

Bartraagusti

2155

1951

Bartraagusti

2156

BARRÒS, Joana
Carta
BARRUFET, Pere

Carta
Tarja de
presentació

BARRUFET-COUÑAGO, Pere

Carta

BARTRA, Agustí

Carta

BARTRA, Agustí
Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part d'una lectora de la definició de la paraula
"underground", arran de la lectura d'un article d'aquest aparegut a "La
Vanguardia" que fa referència a "La joventut underground".
Suport amb motiu de l'atemptat.
Tarja de presentació de Pere Barrufet i Lahuerta i Victoria Couñago Miguez,
emigrats espanyols a Suïssa.
Suport amb motiu de l'atemptat.
Mostra d'amistat a Fuster i comentaris sobre el poema d'Agustí Bartra
dedicat a Pere Vives, company al camp de concentració francès d'Agde,
"Poema de l'Home". Comunicació de l'enviament a Fuster d'una revista
publicada per la Universitat de Bogotà i de l'obra "L'arbre de foc", i
comentaris sobre la renaixença de la literatura valenciana i sobre la seua
poesia. Finalment li dóna l'adreça d'Antoni Ribera de la revista "Occident" i li
dóna felicitacions per a Xavier Casp per guanyar el premi dels Jocs Florals de
Perpinyà.
Comentaris sobre la poesia de Fuster arran de la lectura d'Agustí Bartra de
les obres "Ales o mans" i "Sobre Narcís". Comentaris sobre la renaixença de
la literatura valenciana i sobre els escriptors exiliats. També li fa alguns
comentaris sobre un llibre de Jordi Vallès que parla de la poesia d'Agustí
Bartra i sobre la seua obra poètica.
Comentaris a Fuster sobre el seu nou treball a una llibreria de Mèxic.
Agraïment a Fuster pels seus comentaris a la lectura de l'obra d'Agustí
Bartra, "L'arbre de foc". Comentaris sobre la poesia catalana i sobre l'obra
poètica de Fuster arran de la lectura "Ales o mans". Crítica a l'obra d'Almela i
Vives, "Llum tremolosa".
Comentaris a Fuster sobre la seua poesia arran de la lectura de l'obra "Va
morir tan bella", enviada per Vicenç Riera a Agustí Bartra, considerada per
aquest com a molt bona.
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Carta

BARTRA, Agustí

Carta
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Comunicació de l'enviament a Fuster d'un poema titulat "Oda Atlàntica",
d'Agustí Bartra, i comentaris sobre la Renaixença i la poesia catalana.
Comunicació per part de Fuster a Agustí Bartra que vol deixar l'escriptura per
exercir d'advocat i comunicació de l'enviament d'un poemari seu titulat
"Escrit sense voler (o quasi)". Agraïment a Bartra per l'enviament d'uns
poemes seus i comentaris sobre la lectura de "Calipso i Penèlope", la revista
"Occidente" i a la lectura de la poesia de Bartra. També fa certs comentaris
crítics a la lectura d'una "Antologia" de Joan Triadú i a l'obra poètica de
Verdaguer i la poesia catalana.
Sol·licitud per part de Fuster a Bartra de referències sobre Vicenç Riera
Llorca. Comunicació de l'enviament d'un llibre del jove poeta valencià Rafael
Villar i comentaris al voltant de la publicació d'una crítica a "La Nostra
Revista" sobre una "Antologia poètica" de Joan Triadú, que considera pobra
perquè no inclou els poetes de "Dau al set".
Contestació a una carta de Fuster en què li dóna notícies de Vicenç Riera.
Comentaris sobre l'intercanvi de llibres de poesia entre Fuster i Bartra.
Comentaris crítics a l'Antologia poètica de Joan Triadú i sobre la intenció
d'Antoni Ribera d'escriure una contra-antologia a la mateixa obra, titulada
"Els bandejats". També anima a Fuster perquè envie el seu poema, "Escrit
sense voler", als Jocs Florals de la Llengua Catalana i li fa comentaris sobre
poesia i sobre les seues obres "Màrsias i Adila" i "Poema de l'Home".
Finalment li comunica l'aparició de la nova revista "Odisseu", en què Bartra
publicarà una "Antologia de la lírica nord-americana".
Comentaris a Fuster sobre els Jocs Florals de la Llengua Catalana.
Comunicació de l'enviament de la seua obra poètica "Màrsias i Adila",
perquè Fuster en faça una crítica literària i comentaris sobre la publicació de
la seua obra "Una antologia de la lírica nord-americana".

1951

Bartraagusti

2157

1951

Bartraagusti

2158

1951

Bartraagusti

2159

1951

Bartraagusti

2160

1951

Bartraagusti

2161

[ 216

Carta

Carta

Carta

BARTRA, Agustí

Carta

Carta
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Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris sobre el seu treball de llibreter a Mèxic, que li lleva molt de
temps per a escriure a causa de les llargues jornades laborals. Comunicació
de l'enviament de la seua "Antologia de la lírica nord-americana" i
comentaris sobre el poeta Ezra Pound i la seua poesia. Finalment li comunica
l'autorització per part de la censura per a publicar a Espanya la seua
"Antologia de la lírica nord-americana".
Comentaris sobre la seua sortida de la llibreria a Mèxic per discrepàncies
amb el propietari, i sobre l'obra poètica d'Agustí Bartra "Octubre" i "El girasol i l'espantall". També li fa alguns comentaris sobre la seua "Antologia de la
lírica nord-americana" i sobre l'obra poètica de Fuster.
Comentaris sobre un article de Fuster, aparegut a la revista "Pont Blau",
sobre l'obra d'Agustí Bartra, "Màrsias i Adila", i comentaris sobre la poesia
de Maragall. També li comunica la publicació en castellà de la seua
"Antologia de la lírica nord-americana" i d'una antologia de la seua poesia i li
demana a Fuster que li faça la introducció per a la publicació.
Comentaris sobre les revistes "Pont Blau" i "Las Españas", i comentaris a la
lectura de l'obra "Antología del Surrealismo Español". Agraïment per
l'acceptació de Fuster a fer la intoducció a una "Antologia poètica" d'Agustí
Bartra. Comunicació de l'enviament de la seua obra "Antología de la poesía
norteamericana" i comentaris sobre l'obra. També li envia un retall d'un
assaig de Fuster i del seu poema "L'incendi del mar", a fi de publicar-los a
"Pont Blau". Demana a Fuster que corregisca els seus poemes, "Art poètica" i
"Una precisió", abans de publicar-los a la revista. Comentaris sobre certa
polèmica entre Riba i Ridruejo a un Congrès de Poesia a Segovia i li comunica
l'enviament de la seua obra "Octubre".
Enviament d'un poema d'Agustí Bartra, titulat "Contrapunt", dedicat a Joan
Fuster, per publicar-lo a la revista "Pont Blau".
Comentaris sobre el seu poema "Contrapunt", enviat i dedicat a Fuster, i
sobre la seua manera d'entendre la poesia. Agraïment a Fuster pel seu assaig
sobre l'obra d'Agustí Bartra "Màrsias i Adila", que publicarà a la seua
"Antologia poètica". També li fa certs comentaris sobre la revista falangista
"Alcalà" i sobre certa polèmica entre Riba i Ridruejo, i li comunica
l'enviament d'una foto del consell de redacció de la revista "Pont Blau" i li
demana una foto de Fuster.

1952

Bartraagusti

2162

1952

Bartraagusti

2163

1952

Bartraagusti

2164

1952

Bartraagusti

2165

1952

Bartraagusti

2166

1952

Bartraagusti

2167
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Comentaris sobre la seua estada al poble d'Atzingo (Mèxic) i la seua relació
amb l'escriptor mexicà Héctor Gally. Comunicació de la publicació d'un assaig
de Fuster sobre l'obra poètica de Bartra a la revista "Cuadernos
Americanos", junt als poemes "Contrapunt", "Davant del mar, a Center
Island" i uns poemes de l'obra "Odisseu". També li comunica a Fuster que el
llibre de poemes de Bartra, "La mort de Leastes", ha guanyat el premi
Concepció Adell als Jocs Florals de Tolosa, i li fa certs comentaris sobre els
clàssics de la literatura. Finalment li comunica que Ribera ha fet una crítica
literària a l'obra poètica de Bartra a la revista "NEO", en la qual apareix
publicat també un poema de Fuster.
Comentaris a Fuster sobre la publicació d'un assaig seu a l'obra poètica de
Bartra, "Màrsias i Adila", a la revista "Cuadernos Americanos" o, en el seu
defecte, a la revista "Poesía de América". Comentaris sobre la revista
colombiana "Espiral". També li diu que la censura no ha deixat publicar la
seua obra "Odisseu", però que la publicarà a Mèxic l'editor Guillem Gally, qui
li ha proposat la direcció literaria d'Edicions Catalanes a la "Biblioteca La
Fona", a fi d'editar obres que per motius de censura no es publiquen a
Catalunya, per la qual cosa li demana la seua col·laboració editorial a Fuster.
Finalment li parla de la manca de publicacions d'autors valencians a la revista
"Pont Blau" i de l'enviament d'un exemplar d'una "Antologia del conte
policíac i de misteri", d'Agustí Bartra.
Contestació de Fuster a una carta d'Agustí Bartra comunicant-li l'enviament
de la seua obra "Terra a la boca", amb pròleg de J. V. Foix, i acceptant la seua
col·laboració editorial en la col·lecció "Biblioteca La Fona" escrivint un pròleg
per a la reedició de l'obra poètica de Salvat-Papasseit. Comentaris sobre
l'obra literària de Josep Pla, sobre els seus darrers llibres a l'Editorial Barcino
i a "Raixa", i comentaris sobre la venda de llibres catalans a València i sobre
les possibilitats de distribució a València de les publicacions de la col·lecció
"Biblioteca La Fona". També li fa alguns comentaris sobre la línia editorial de
la revista "Pont Blau" i consideracions sobre la unitat lingüística del català en
l'àmbit literari.

1953

Bartraagusti

2168

1953

Bartraagusti

2169

1953

Bartraagusti

2170
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Comentaris per part d'Agustí Bartra sobre la publicació de la seua obra
"Odisseu" i sobre les dificultats de publicar en català a l'exili. Comentaris al
voltant de la publicació d'un assaig de Fuster sobre l'obra poètica de Bartra,
"Màrsias i Adila", a la revista "Las Españas". Comentaris crítics a l'escriptor J.
V. Foix i comentaris sobre les publicacions de la col·lecció "Biblioteca La
Fona". Finalment, li parla del seu punt de vista sobre la unitat lingüística del
català en l'àmbit literari.
Comunicació de l'enviament per part d'En Ribera d'un text sobre "El
problema del valencià" i sol·licitud d'autorització a Fuster per a publicar-lo.
També li comunica la publicació a Mèxic de l'obra "Odisseu" i l'enviament a
Fuster d'un exemplar.
Adjunta còpia d'un ofici per part de la censura negant la publicació a Espanya
de l'obra d'Agustí Bartra "Odisseu".
Comunicació de l'enviament per part de Fuster del seu poemari "Terra a la
boca" i d'un poemari d'un nou poeta valencià. Autorització per part de
Fuster de la publicació d'un text sobre "El problema del valencià".
Comentaris sobre el seu punt de vista al voltant de la unitat lingüística del
català en l'àmbit literari i crítica a l'antifrabrisme. Finalment, li fa alguns
comentaris sobre la censura de la seua obra "Odisseu", li parla de la
col·lecció "Lletres", dels darrers treballs d'assaig de Fuster i li diu que ha
llegit a "Pont Blau" el seu poemari "Quasi-oda al Mediterrani".
Comentaris sobre la traducció per part de Bartra de les obres "La Cabaña del
Tío Tom" i "Una historia de dos ciudades", i sobre el seu nou treball a
l'Editorial Jackson. Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre l'obra
"Odisseu". Comunica que ha rebut els poemaris "Terra a la boca" de Fuster i
"Ciutat a cau d'orella" d'Estellés, sobre els quals Bartra en fa alguns
comentaris crítics. Comentaris sobre la unitat lingüística del català en l'àmbit
literari i sobre la revista "Pont Blau". Finalment li comunica a Fuster que la
publicació d'un assaig seu sobre l'obra poètica de Bartra no es farà a
"Cuadernos Americanos" sinó a la revista "Las Españas".

1953

Bartraagusti

2171

1953

Bartraagusti

2172

1953

Bartraagusti

2173

1953

Bartraagusti

2174
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Comentaris positius per part de Fuster a l'obra poètica d'Agustí Bartra,
"Odisseu". Agraïment a Bartra per les seues paraules sobre la lectura de
l'obra de Fuster, "Terra a la boca", i comunicació per part de Fuster que està
a punt de publicar un altre llibre de poemes, "Escrit per al silenci". També li
anuncia a Bartra els guanyadors dels premis literaris "Óssa Menor", per
l'obra "Donzell amarg", el Joanot Martorell per la novel·la "Com ganivets o
flames" i el Víctor Català per l'obra "Mites". Finalment, Fuster li dóna el seu
punt de vista sobre la unitat lingüística del català en l'àmbit literari,
defensant les afirmacions de Moll al respecte. Li comunica que ha vist la
publicació de la seua "Antologia de la lírica nord-amedicana" a "Óssa Menor"
i li pregunta com va la col·lecció "Biblioteca La Fona".
Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns fulls publicitaris del "Premi
Maragall" i li anima perquè hi participe. També li felicita el Nadal.
Agraïment a Fuster per part de Bartra pels seus comentaris a l'obra
"Odisseu". Comentaris sobre l'obra poètica de Carles Riba. Sol·licitud a
Fuster d'un assaig per a la revista "Pont Blau" sobre "El testimoniatge de
l'exili en la nostra literatura". També li comunica el veredicte del jurat dels
premis dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana" celebrats a Mèxic i, li parla
de com va la publicació de la seua "Antologia de la lírica nord-americana" a
"Óssa Menor".
Felicitació per part de Fuster a Bartra per la concessió de l'"Englantina d'Or"
als Premis dels" Jocs Florals de la Llengua Catalana" de Mèxic. Comentaris
per part de Fuster a la seua obra "Cinc invocacions", també guardonada amb
un accèsit al mateix premi, i comentaris per part de Fuster sobre un viatge a
Barcelona on es va posar en contacte amb la vida literària de la ciutat.
També li fa certs comentaris sobre la personalitat de Carles Riba i li comunica
l'enviament d'un article crític per part de Fuster a "l'Antologia de la poesia
catalana" de Joan Triadú. Finalment li fa alguns comentaris sobre les lectures
i treballs que porta entre mans Fuster i el fica al corrent del món editorial
català i mallorquí.

1953

Bartraagusti

2175

1953

Bartraagusti

2176

1954

Bartraagusti

2177

1954

Bartraagusti

2178
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BARTRA, Agustí

Carta

Carta
BARTRINA CASTEJÓN,
Eduardo

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament del poemari d'Agustí Bartra "Coral a
Lluís Companys per a moltes veus". Comentaris sobre l'estada de Fuster a
Barcelona i sobre alguns personatges de la intel·lectualitat catalana. També li
fa certs comentaris crítics a "l'Antologia de la poesia catalana" de Joan Triadú
i, li comenta com va la publicació a "Óssa Menor" de la seua "Antologia de la
lírica nord-americana". Finalment li comunica l'interés per part de l'editor
Piere Seghers de publicar a París la seua obra poètica "Màrsias i Adila" i, li
demana a Fuster que es presente al "Premi Maragall".
Adjunta una còpia del poemari "Coral per a Lluís Companys per a moltes
veus".
Comentaris de Fuster sobre la seua vida com a escriptor i sobre la seua
assistència a un "Congrés de Poesia", a Galícia. També li comunica els seus
viatges a Barcelona, a Mallorca al Centenari de Costa i l'Alcover, i a Alacant a
fer unes lectures poètiques de la seua obra a la Universitat. Comunicació per
part de Fuster de l'aparició a "Biblioteca Raixa", d'un llibre d'assaig seu titulat
"El descrèdit de la realitat" i, d'una "Antologia de Sant Vicent Ferrer" editada
per l'"Editorial Barcino". Sol·licitud a Bartra d'un exemplar de la seua obra
"Coral a Lluís Companys", comentaris de Fuster sobre l'obra poètica i al
voltant de la revista "Pont Blau".
Enviament per part de Bartra a Fuster de la nova adreça a Mèxic. Comentaris
sobre el seu treball de traductor en l'"Editorial Jackson" i sobre la seua nova
producció literària; ja que ha escrit "Poemes d'Anna", "La parella" i "El
paradís", i una obra de teatre titulada "Ram i Maiala". També comenta a
Fuster que finalment el seu assaig sobre l'obra poètica de Bartra apareixerà
en la revista de la "Universidad de México". Comentaris sobre la publicació
de la seua "Antologia de la lírica nord-americana" en"Óssa Menor", sobre la
publicació "Odisseu" pel Fondo de Cultura de Mèxic i, sobre la representació
a Mèxic de la seua obra teatral "Octubre". Finalment li comunica la mort de
Josep Roure Torrent.
Comentaris al pròleg de Fuster per a la publicació de l'obra de Bartra
"Màrsias i Adila", per part de "Selecta", i comentaris sobre el seu poema
"Quetzalcoatl". També li comunica l'aparició i l'enviament de l'obra "El ojo
de Polifemo: visión de la obra de Agustí Bartra".
Suport amb motiu de l'atemptat.

1954

Bartraagusti

2179

1955

Bartraagusti

2180

1955

Bartraagusti

2181

1957

Bartraagusti

2260

1981

Bartrinacastejoneduardo

2182
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BARTUAL, Vicent

Carta

BAS CARBONELL, Manuel
Carta

Carta
BASSEGODA
HOMBRAVELLA, Pere

Carta
Tarja de
presentació

BASSETS, Lluís
Carta

Sol·licitud a Fuster d'autorització per a reproduir el seu article aparegut a "La
Vanguardia", el 2 de juny de 1974, titulat "Impremtes, Bíblies i Polèmiques";
al catàleg de l'exposició "Homenatge a la Impremta i el Llibre Valencià",
organitzada per la Conselleria de Cultura a la Llotja de València. També
demana a Fuster que adapte l'obra "L'aventura del llibre català" a l'àmbit
valencià i, que visite la seua biblioteca a Xàbia.
Agraïment per part de Fuster per la invitació per a col·laborar amb el catàleg
de l'exposició "Homenatge a la Impremta i el Llibre Valencià". Comunica que
accepta la invitació per a visitar la biblioteca de Bas Carbonell a Xàbia.
Felicitació a Fuster pel seu article aparegut en "Tele/Exprés", "Breve exámen
de la picassofobia".
Felicitació a Fuster per un treball seu, comunicació de l'enviament d'un diari i
records de l'amic comú i també advocat, Jodi Casas Salat.
Acceptació per part de Fuster de la seua col·laboració amb un article
setmanal per a "El Món", setmanari d'informació general" i, comunicació de
l'enviament d'un article sobre "Polònia".

1977

Bartualvicent

2183

1990

Bascarbonellmanuel

2184

1990

Bascarbonellmanuel

2185

1971

Bassegodahombravellapere

2187

Bassegodahombravellapere

2186

1981

Bassetslluis

2189

Tarja de
presentació

Comunicació de la data de la visita a Sueca per a parlar amb Fuster, per part
del director d'"El Món", setmanari d'informació general.

1981

Bassetslluis

2188

Carta

Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'uns articles per a "El Món",
setmanari d'informació general, i desestima per part de Fuster a continuar
col·laborant en la mateixa publicació per motius econòmics. També li
comunica la data i el lloc on estarà a Barcelona, durant la seua darrera visita
a la ciutat, per si vol parlar amb ell.

1982

Bassetslluis

2190

1986

Bassetslluis

2191

1981

Bastardasjoan

2201

1981

Bastardesenric

2193

Nota
BASTARDAS, Joan

Comunicació a Fuster de la data de l'estrena del musical "No te n'ixgues de la
fila o la processó de Kirk" al teatre "El Micalet" de València perquè hi vaja.

Adhesió

BASTARDES, Enric
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster que es farà una nova edició valenciana del diari "El
País" i, li demanen la seua col·laboració amb articles d'opinió i amb una
columna al "Quadern de Cultura" del mateix diari.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb una nova publicació a "El
Món", setmanari d'informació general. També li demana reunir-se amb ell
per a explicar-li millor aquest nou projecte editorial.
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1982

Bastardesenric

2194

1982

Bastardesenric

2196

Telegrama

Sol·licitud a Fuster d'uns articles seus per a "El Món" setmanari d'informació
general, i comentaris sobre la pantanada de Tous.

1982

Bastardesenric

2195

Nota

Comunicació a Fuster del nou disseny editorial d'"El Món", setmanari
d'informació general, que ha afectat al canvi de lloc de publicació d'un article
de Fuster, passant a la secció "Opinions".

1983

Bastardesenric

2198

1983

Bastardesenric

2199

1983

Bastardesenric

2197

1983

Bastardesenric

2200

Bastardesenric

2192

1960

Bastardesramon

2202

1961

Bastardesramon

2203

1962

Bastardesramon

2204

1962

Bastardesramon

2207

Nota
Telegrama
Telegrama
Carta
BASTARDES, Ramon

Comunica a Fuster que ha rebut els seus articles per a publicar-los a "El
Món",setmanari d'informació general, i alguns comentaris sobre aquests.
Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'uns articles per a "El Món",
setmanari d'informació general. També li demana que retire la publicació del
seu article titulat "Parlar per parlar".

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunica a Fuster que no canvien el domicili de la publicació "El Món",
setmanari d'informació general".
Felicitació nadalenca a Fuster i sol·licitud de nous articles per a "El Món",
setmanari d'informació general.
Sol·licitud a Fuster d'un article per al primer número d'"El Món", setmanari
d'informació general".
Comentaris sobre l'exposició "El Poble Andorrà" i la seua crítica a la premsa,
en què li agraeix a Fuster els articles de suport.
Sol·licitud a Fuster d'un resum amb l'estructura del seu llibre per a publicarlo en l'editorial "Serra d'Or".
Sol·licitud a Fuster d'un treball seu sobre el romànic per a publicar-lo en una
obra col·lectiva per l'editorial "Serra d'Or" i comentaris sobre els poetes
d'Ors i Maragall.
Sol·licitud a Fuster d'una cronologia i de les il·lustracions per a un llibre seu
publicat per "Serra d'Or". Comentaris sobre la censura de l'obra.
Comunicació de la publicació per part de l'editora de les obres "Que sais je" i
"El Capitalisme". També li fa alguns comentaris sobre el "II Concurs Literari
de la Selva del Camp", i li demana a Fuster que es presente al "Premi
Diccionari Català-Valencià-Balear". Finalment li fa algunes observacions
sobre la distribució i col·laboració editorial d'institucions del País Valencià,
en l'edició de l'obra de Fuster "Història del País Valencià", i al voltant d'
editorials per a la publicació del segon volum de la mateixa obra.
Enviament a Fuster d'una part de les galerades per a la publicació d'un llibre
seu i sol·licitud de la resta de galerades ja corregides i enviades per Fuster.
També li demana informacions sobre la seua darrera visita a Barcelona.
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Carta

BASTARDES, Ramon
Carta

Carta

Carta
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]

Comunica a Fuster que ha rebut les galerades ja corregides per ell a una obra
seua en publicació, i comentaris sobre l'estat editorial de l'obra. També li
comunica l'interés per part de Josep Tremoleda perquè Fuster estiga a la
"Diada del llibre" de Barcelona,per a parlar de la seua obra. Comentaris
sobre un homenatge a Moll i sobre una conferència de Fuster en l'acte.
Comunicació de la publicació d'un llibre de Fuster i enviament a aquest del
primer exemplar, junt amb algunes ressenyes literàries aparegudes en
premsa. També li demana que es pose en contacte amb "El Correo Catalán"
perquè en faça una ressenya literària.
Comunica a Fuster que comparteix premi al" Concurs Literari de La Selva del
Camp" amb Santiago Sobrequés i, comentaris sobre la seua visita a
Barcelona per a recollir un altre premi literari a Arenys de Mar. Observacions
sobre l'enviament d'uns exemplars d'un llibre seu i sobre la venda del mateix
a la Casa de València a Barcelona. Comentaris sobre la data d'una
conferència de Fuster a Barcelona.
Comunicació a Fuster de la data d'un sopar a Barcelona amb Saltor i de la
data d'una conferència a la Casa de València aprofitant el seu viatge a
Barcelona. També li diuen que podria fer una altra conferència a Vilafranca
del Penedés i li comunica com va anar el lliurament del "Premi literari de La
Selva del Camp". Finalment li recorda que porte signat un contracte editorial
aprofitant la seua estada a Barcelona.
Comunicació a Fuster de l'aparició d'un fullet publicitari d'un llibre seu enviat
a la revista "València-Fruits", a "Lo-Rat penat" i als Col·legis d'Advocats i
Notaris de la Província de València per a difondre'l. També li diu que el "Diari
de Mallorca" en farà una ressenya literària del mateix llibre.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Bastardes sobre la censura de cara a
l'edició d'un llibre seu a Edicions 62, del qual li demanen l'enviament del text
al més aviat possible. També li fa alguns comentaris sobre la traducció
d'alguns llibres estrangers a la mateixa editorial a la col·lecció "Que sais je?".

1962

Bastardesramon

2208

1962

Bastardesramon

2209

1962

Bastardesramon

2210

1962

Bastardesramon

2211

1962

Bastardesramon

2212

1962

Bastardesramon

3333
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BASTARDES, Ramon
Nota

Telegrama
Telegrama
Telegrama

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Ramon Bastardes sobre l'edició d'un llibre
seu a Edicions 62, sobre l'enviament dels seus honoraris editorials per la
publicació d'aquest. També li fa alguns comentaris sobre la proposta de
Fuster de contractar a Palàcios com a traductor a l'editorial, i comentaris
sobre l'obra "Antologia poètica universitària".
Comentaris a Fuster per part de Ramon Bastardes sobre un treball del
primer, presentat als Premis de la Selva del Camp; comentaris sobre
l'enviament de les galerades de l'obra "Nosaltres, els valencians" amb
algunes correccions perquè les revise, i comentaris sobre la foto de la
coberta de l'obra.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Bastardes sobre la crítica que està
tenint als diferents diaris la seua obra "Nosaltres, els valencians" i
comentaris sobre com van les vendes de l'obra. També li fa alguns
comentaris sobre la participació de Palàcios com a traductor a Edicions 62,
sobre la publicació a "Serra d'Or" del treball de Fuster, premiat a la Selva de
Camp, i li diu que M. Serrahima ha deixat de formar part del Consell Editorial
de "Serra d'Or".
Comentaris a Fuster per part de Ramon Bastardes sobre algunes correccions
gramaticals a una obra seua. També li pregunta on pot aconseguir una foto
de la "Dama d'Elx".
Sol·licitud a Fuster d'un resum i d'unes il·lustracions per a la publicació de la
seua obra "Història del País Valencià".
Sol·licita a Fuster que el telefone i li envie el seu número de telèfon.
Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Bastardes de l'enviament de les
proves d'impremta corregides per a la publicació de l'obra "Nosaltres, els
valencians".
Sol·licitud a Fuster d'una conferència per a les Festes de Santa Llúcia, a
Barcelona, i d'una xarrada per als "Premis Literaris de La Selva del Camp", on
participarà com a convidat d'honor.
Adjunta "Bases del 2n Concurs Literari de La Selva del Camp" i "Programa de
la festa 20 de maig de 1962".
Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare.

1962

Bastardesramon

3334

1962

Bastardesramon

3336

1962

Bastardesramon

3339

1962

Bastardesramon

3335

1962

Bastardesramon

2205

1962

Bastardesramon

2206

1962

Bastardesramon

3338

1963

Bastardesramon

2213

1964

Bastardesramon

2214
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Comentaris a Fuster sobre la publicació d'alguns treballs seus i sobre la
col·laboració literària de Palàcios. També li proposen que faça alguns articles
sobre temes polítics per a la "Concret". Comentaris sobre l'editor Max
Cahner. Observacions d'aspectes editorials al voltant de les il·lustracions per
a l'obra de Fuster "Història del País Valencià" i, comunicació d'altres
projectes editorials.

1964

Bastardesramon

2215

Carta

Comunicació a Fuster que Edicions 62 va a publicar algunes obres, com ara
"La tête d'un home" i "L'homme qui regardait passer les trains", de Georges
Simenon, a la col·lecció "La cua de palla" per si en vol fer alguna ressenya
literària.
Adjunta un retall de premsa aparegut a "La Vanguardia" d'una entrevista a
Georges Simenon (pàg. 23).

1964

Bastardesramon

3376

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramón Bastardes de certs problemes de
l'editorial Edicions 62 amb el règim franquista, que ha fet exiliar-se a Cahner
a Perpinyà, i enviament d'una crítica literària a la 2a edició de la seua obra
"Nosaltres, els valencians".
Adjunta retall de premsa amb l'esmentada crítica literària d'Isidre Molas,
apareguda a la revista "Promos", juny-juliol 1964 (pàg. 39-40).

1964

Bastardesramon

3386

1965

Bastardesramon

2216

1965

Bastardesramon

2217

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.

1966

Bastardesramon

2218

Carta

Enviament a Fuster d'un sobre postal retornat per correus amb l'anotació
"Alacant = Alicante, aún no se ha fundado este pueblo".

1967

Bastardesramon

2219

Telegrama

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns exemplars de les seues "Obres
completes" i comentaris sobre els seus honoraris editorials.

1969

Bastardesramon

2220

BASTARDES, Ramon

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licita a Fuster que parle amb el periodista Manuel Ibáñez Escofet perquè
en faça una crítica literària al "Correu Català", de la seua obra "Història del
País Valencià".
Comentaris a Fuster sobre com va la crítica literària a la seua obra "Història
del País Valencià" en els mitjans de comunicació valencians: "Jornada",
"Información", "La Marina", "Las Provincias", "Levante", "Mediterráneo",
"Valencia cultural", "Hoja del lunes" i "La Gaceta Ilicitana".
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BASTÉ, Montserrat
BATALLER GEA, Marina
BATALLER GEA, Marina

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

BATALLER MADRAMANY,
Alejandro
Carta

Carta

Comentaris per part de Fuster sobre una conferència realitzada per ell al
col·legi d'advocats de Barcelona i sobre la segona etapa del setmanari "El
Món". També li demana que li retorne uns articles inèdits d'ell, no publicats
a la primera etapa del setmanari, per tal de revisar-los.

Bastardesramon

2221

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "La Població",
d'Edicions 62.

Bastardesramon

3374

Felicitació nadalenca a Fuster.

Bastardesramon

2222

Bastemontserrat

2223

Batallergeamarina

19333

Batallergeamarina

19340

1965

Batallermadramanyalejandro

2224

1966

Batallermadramanyalejandro

2225

Adhesió a un Homenatge a Fuster.

1983

1968

Sol·licitud a Fuster per part de Marina Bataller Gea, sogra de Vicent Ventura,
d'una visita a sa casa per parlar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Marina Peris Bataller, novia de Vicent
Ventura, de que no li ha pogut entregar la seua carta a aquest al estar a
Alborache.
Felicitació per part d'un lector a Fuster per la seua obra. Comentaris sobre
un article de Fuster aparegut en "Triunfo" en què critica Julián Marías i
enviament d'un article sobre "El País Valencià" aparegut en el diari
"Levante".
Adjunta retall de premsa amb un article d'Alejandro Bataller titulat "La
epopeya agrícola del País Valenciano", aparegut a "Levante: Suplemento
Agrícola y Ganadero", pàg. 4. Any 1960.
Comentaris a la lectura d'uns articles de Fuster sobre "Derechas" apareguts
en els diaris "Pensamiento navarro", "Índice" i "Gaceta ilustrada". També
convida a Fuster a passar el dia a sa casa de camp de la Pobla del Duc.

Carta

Mostra de condol per la mort del pare de Fuster.

1966

Batallermadramanyalejandro

2226

Carta

Mostra de suport a Fuster per la seua tasca literària.

1968

Batallermadramanyalejandro

2236

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió del" Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes".

1975

Batallermadramanyalejandro

2227

Correspondència de Joan Fuster
]
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Article de
premsa
BATALLER MADRAMANY,
Alejandro

Tarja de
presentació

Tarja de
presentació

Tarja de
presentació
Tarja de
presentación
BATISTA ROCA, Josep M.
Carta
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Suport amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita per part de Fuster a la part superior de la carta
"Contestat".
Enviament a Fuster d'unes fotocòpies de dos articles d'Alejandro Bataller
titulats "El Valle de Albaida o las mil y una colinas (1) y (2)", apareguts en el
diari "Las Províncias", 14-4-81 y 18-4-1981.
Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un article d'Alejandro Bataller titulat
"Onteniente: Elogio de una locura", aparegut en el diari "Las Províncias".

1978

Batallermadramanyalejandro

2229

1981

Batallermadramanyalejandro

2233

1990

Batallermadramanyalejandro

2234

Batallermadramanyalejandro

2232

Batallermadramanyalejandro

2228

Batallermadramanyalejandro

2230

Batallermadramanyalejandro

2231

Batallermadramanyalejandro

2235

Batistarocajosepm

2237

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un article d'Alejandro Bataller titulat
"Lo Senyor Predicador" aparegut en la "Revista Cultura Valenciana".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'advocat Alejandro Bataller.
Felicitació nadalenca a Fuster i enviament d'una fotocòpia d'un article
d'Alejandro Bataller.
Adjunta fotocòpia de l'article "Por la autonomía del País Valenciano"
aparegut en "La Revista: Semanario de información", nº 8. Año I. Onteniente,
10 d'abril de 1933.
Felicitació nadalenca a Fuster i enviament d'una fotocòpia d'un article
d'Alejandro Bataller.
Adjunta fotocòpia de l'article "Por la autonomía del País Valenciano"
aparegut a "La Revista: Semanario de información", nº 8. Año I. Onteniente,
10 d'abril de 1933.
Felicitació nadalenca a Fuster.
Sol·licita a Fuster que òmpliga un qüestionari sobre un estudi de la societat
catalana per a publicar-lo en la revista "Vida nova".
Adjunta qüestionari "Una anàlisi de la Societat Catalana".

1962
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BATISTA ROCA, Josep M

Carta

Carta

BATLLE, Albert

Invitació a Fuster al "Congrès de la Unió Federalista de les Comunitats
Nacionals Europees", que es celebrarà a la Vall d'Aosta (Itàlia), com a
representant del País Valencià. També el convida a un curs d'estiu de
Llengua i Cultura Occitana que es celebrarà a La Ciotat (França), on es farà
una excursió a Tolosa per a commemorar el 750 Aniversari de la Croada
contra els Albigesos i La Batalla de Muret.
Enviament a Fuster de la documentació d'uns premis literaris a Toluges
(França), organitzats pel "Consell Nacional Català"; un per al millor treball
escrit en llengua europea i un altre per a "La Germanor de les Terres
Catalanes". També demanen a Fuster que presidisca el Jurat del segon
premi, junt a Pau Casals, que presidirà el primer.
Adjunta tres fullets i díptics: "Crida del Consell Nacional Català a l'Aplec de
Pau i Germanor de Toluges", "La Pau i Treva, l'Assemblea de Toluges (1065) i
l'"Origen de les Corts de Catalunya" i "El francès segona llengua dels
catalans".
Comunicació de l'enviament a Fuster del programa del" III Aplec de Toluges",
sol·licitud a Fuster de la seua assitència i adhesió a l'acte i, comentaris
històrics sobre l'"Aplec".
Enviament a Fuster dels acords de la "1a Sessió de la Junta Nacional del
Consell Nacional Català". Sol·licitud a Fuster del seu aprovament i
convocatòria a la segona sessió que tindrà lloc el juliol de 1970. També li
felicita el Nadal i li pregunta si vol que faça algunes gestions internacionals
perquè li retornen el passaport a Fuster, retirat pel règim franquista.
Adjunta còpia de l'acte d'una reunió del "Consell Nacional Català: Ia Sessió
de la Junta Nacional".
Sol·licitud a Fuster de col·laboració amb un article per a la nova revista
catalana "Ressorgir". També li demana que intente que alguns joves
valencians col·laboren amb aquesta.
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Sol·licitud a Fuster de col·laboració econòmica per finançar la " IV
Conferència Nacional del Consell Nacional Català".
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Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
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Mostra de suport a Fuster per la seua tasca literària.
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Enviament a Fuster d'un exemplar de la revista "El Bardo" i sol·licitud de
col·laboració en un article per a la mateixa publicació.
Comunicació a Fuster de la seua impressió quan el conegué, comentaris
sobre el seu desig de veure'l quan vaja a València i, felicitació per la seua
obra poètica sobre la qual fa alguns comentaris.
Comentaris a Fuster sobre un viatge per Europa on s'ha trobat amb alguns
poetes, amics comuns, i enviament de salutacions per a Casp, Adlert i
Beltrán.
Comunica a Fuster que ha rebut uns poemes i un article seus sobre l'obra de
Xavier Casp publicat a "La nostra revista" i comentaris a l'obra poètica de
Fuster.
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a una obra del Pare Batllori i
comunicació de l'enviament a Fuster del seu discurs d'ingrés a l'"Acadèmia
de la Història", sobre "Alexandre VI i la Casa d'Aragó".
Agraïment a Fuster per la seua ressenya a l'obra del Pare Batllori, "Vuit
segles", apareguda en "Destino". Sol·licitud d'una altra ressenya literària a la
premsa valenciana sobre la seua obra "Balmes i Casanovas". Comentaris
sobre la publicació del segon volum de la seua obra "Recull d'assatjos
catalans" i comentaris sobre les investigacions històriques del Pare Batllori.
Comentaris a Fuster per part del Pare Batllori sobre el seu estat de salut i
sobre els seus darrers projectes editorials: El vol. I. de les "Obres completes
de Gracián", "Una miscel·lànea de la seua obra", "La cultura hispano-italiana
de los jesuítas expulsos", editada per "Gredos", 2 vols., "Estudis d'història i
de cultura catalanes", per a "Storia e letteratura de Roma" i "Epistolari dels
Borja" en 3 vols. També li fa alguns comentaris sobre la seua obra.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare. També li comunica
que ha pregat per la seua ànima.
Comentaris a Fuster com a President del Jurat del "Premi Doctor Peset", per
part del Pare Batllori, qui dóna el seu parer sobre els treballs presentats pels
finalistes a l'esmentat premi d'investigació històrica: Angelina Garcia i Víctor
Navarro Brotons.
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Renúncia per part de Fuster a la seua participació en el Simposi sobre
Erasme i Lluís Vives, ja que està preparant la seua tesi doctoral i no disposa
de temps.
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Sol·licitud a Fuster d'un llistat de la seua obra per a referenciar-la en la
"Enciclopedia Literaria Universal" publicada per l'"Editorial Salvat".
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Invitació a Fuster al matrimoni entre Miquel Bauçà i Maria Company, a
l'església de la Mare de Montserrat.
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Carta

Enviament a Fuster d'alguns poemes de Miquel Bauçà i sol·licitud d'ajuda
econòmica per publicar-los.
Adjunta poemes mecanografiats de Miquel Bauçà.
Comentaris sobre la lectura d'una obra de Carles Salvador per part de Fuster
i comentaris sobre un dinar a Casa Barraxina o al Trocadero.

Carta

Fuster sol·licita a Bauset que es subscriga a la nova revista "Esclat", a petició
dels seus editors Xavier Casp i Miquel Adlert.

Carta
BAUSET CISCAR, Josep Lluís

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en les festes "Europàlia", on tindrà
lloc un Simposi sobre Erasme i Lluís Vives. També vol que presente una
conferència.

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per la seua lectura a "Murta". Enviament d'un programa
d'actes a una vetllada teatral a l'Alcúdia i, comunicació de la data d'un sopar
al restaurant Casa Barraxina, a València.
Comentaris sobre un premi literari a Xavier Casp i sobre un sopar homenatge
a Adlert que es farà a Alcàsser.
Comentaris a Fuster sobre l'interés de Jordi Capell perquè el visiten a sa casa
de Taradell i, també que estan convidats a assistir als "Jocs Florals de
Cantonigròs".
Comunicació a Fuster de l'estrena d'una obra teatral de Signes titulada "El
timbaler de l'Alcúdia", al teatre de la mateixa localitat. El convida a assistir-hi
i a que es quede a dormir a sa casa.
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Sol·licita a Fuster que intente assabentar-se de l'opinió de Casp i d' Adlert
sobre l'obra teatral de Signes representada al teatre de l'Alcúdia, a la qual
Fuster no hi va assistir. Enviament del programa de festes de Guardamar.
Comentaris sobre el valencianisme i comunicació a Fuster de la data d'un
sopar a València amb alguns amics comuns.
Agraïment a Fuster per la dedicatòria a Bauset d'un dels sonets de la seua
obra poètica "Va morir tan bella", i invitació a la seua cerimònia de
matrimoni a la qual assistiran alguns amics comuns.
Records a Fuster desde l'illa de Mallorca. També li demana explicacions a
Fuster de per què no hi va anar al seu casament.
Comentaris sobre la lectura d'un llibre, enviament d'una carta a Capell
perquè li'n done l'opinió. També li pregunta si anirà el proper dilluns a la
tertúlia a València.
Comentaris sobre la seua anada al concert de la Filharmònica de València on
va vore la filla de Vicent Calvo, qui li comentà de part de son pare que el
premi de poesia de la Diputació seria per a Fuster. Comentaris sobre un
llibret de falla antivalencianista.
Comunica a Fuster que ha rebut el programa dels "Jocs Florals de Sueca" al
qual es presentarà Signes, i comentaris sobre l'enviament a Fuster d'una
carta de Capell perquè li sone la seua opinió. També li diu que li enviarà el
programa de festes de l'Alcúdia.
Comentaris sobre la carta de Capell que li envià a Fuster i al voltant de la
qual li va expressar la conformitat. Enviament del llibret de festes de
l'Alcúdia. Comentaris sobre alguns joves estudiants valencians i la seua
formació valencianista. També li pregunta si anirà al restaurant Trocadero a
València al sopar-tertúlia literària setmanal on li presentarà al Capell.
Comentaris sobre l'anada de Fuster a Alacant, i sobre els "Jocs Florals de
Sueca", on Signes presentà una poesia en valencià. Enviament d'una carta de
Capell amb la seua direcció perquè Fuster el visite. Comunicació de la seua
assistència a la reunió setmanal als restaurants Trocadero o Barraxina.
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Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi i sol·licitud de la data en què
pot visitar-lo a sa casa de Sueca amb un grup d'amics. També li demana si
anirà a València al sopar-reunió setmanal amb amics valencianistes comuns.
Comunicació de la data d'una reunió amb Capell. Li demana que li confirme
l'assistència.
Sol·licitud a Fuster del dia en què anirà a la reunió setmanal al restaurant
Barraxina de València ja que vol parlar amb ell. Comunicació a Fuster d'un
dinar commemoratiu organitzat per membres de "Lo Rat-Penat", amb motiu
del dia en què es firmaren les Normes de Castelló. També li felicita el Nadal i
li diu que ho faça amb amics comuns de Sueca.
Sol·licitud a Fuster de l'assistència a la darrera reunió al restaurant Barraxina
de València. Enviament del butlletí de subscripció a "Raixa". També li
comunica que farà un programa de ràdio sobre "Divulgacions agrícoles" a
Ràdio Guadassuar, per la qual cosa demana a Fuster que l'escolte i li'n done
l'opinió.
Sol·licita a Fuster que acudisca a la reunió setmanal a València per tal que li
done l'opinió al voltant d' un programa de ràdio sobre "Divulgacions
agrícoles", a "Ràdio Guadassuar", i d'altres comentaris al respecte.
Comentaris sobre la data d'una reunió amb Fuster a València. Sol·licitud de
la seua opinió sobre el seu programa a "Ràdio Guadassuar". També li
demana el darrer número de "Raixa".
Comentaris sobre l'assistència a la reunió setmanal al restaurant Barraxina
de València. Enviament a Fuster d'una carta de Capell i de la revista "Pont
Blau". També li comenta que ha fet el pregó de la Setmana Santa de l'Alcúdia
en valencià i que ha sigut un èxit.
Comentaris per a fixar la data d'una reunió al restaurant Trocadero de
València. Li pregunta com ha anat el seu estiueig a Xàbia.
Comentaris sobre una reunió amb amics comuns al restaurant Barraxina de
València ,en què no va estar Fuster, i felicitació pel seu sant. Comentaris
sobre un viatge a Barcelona i sobre l'intercanvi de segells per a les seues
col·leccions.
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Comentaris per fixar la data d'una reunió a València, per a parlar sobre una
visita a Barcelona de Fuster i Bauset, per tal de parlar amb Capell i Triadú.
També li envia unes participacions de loteria de Nadal com a obsequi.
Sol·licitud a Fuster del dia en què anirà a València per reunir-se amb ell i,
sobre la data d'un viatge a Barcelona.
Comentaris a Fuster sobre una malaltia patida per sa mare que desitja que
es millore. Comentaris sobre un viatge de Fuster i Bauset a Barcelona ,per
parlar de la creació d'un Casal Català. Felicitació a Fuster per la seua
conferència sobre Azorín, de la qual s'ha assabentat arran de la crítica
apareguda
a
"Levante"
i
"Las
Provincias".
Sol·licitud del darrer número de "Raixa".
Sol·licitud a Fuster de notícies de per què no va acudir a prendre cafè al
"Club del SEU" a València i comunicació de la data de la darrera reunió a
València. També li demana notícies sobre la revista "Pont Blau".
Comentaris sobre un viatge de Fuster a Barcelona i Mallorca. Comunicació
de la data en què poden quedar a València per parlar. Sol·licitud de notícies
sobre la revista "Pont blau".
Sol·licitud de notícies a Fuster sobre el seu viatge a Compostel·la a un
congrés de poesia i, comentaris de la reunió setmanal a València amb un
grup d'amics comuns. També li diu el dia que es tornaran a reunir per a
parlar amb ell.
Enviament a Fuster de l'adreça de Capell. Comunicació de la data en què
estarà a València per reunir-se amb ell. També li comunica la data en què
Alapont passarà pel despatx de Fuster, a València, per tal de parlar amb ell.
Comunicació a Fuster de la data en què anirà a València a prendre cafè al
Trocadero per reunir-se i parlar amb ell.
Sol·licitud a Fuster d'explicacions de per què no va acudir a la seua cita al
cafè Trocadero de València, ja que es quedà esperant-lo, i comunicació de la
data de la darrera reunió a València.
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Comunicació a Fuster d'una representació teatral a la Facultat de Ciències de
la Universitat de València, del grup Teatre de Cambra, amb l'obra "Bona
Nova a Maria". Comentaris d' un viatge de Fuster a Barcelona i sobre un altre
a la mateixa ciutat de Garai, on anà a veure una cursa de cotxes de la "Penya
Rhin". També li demana notícies sobre Jordi Capell i li sol·licita la data en què
es poden reunir a València a fi de parlar.
Comunica a Fuster que està malalt, per la qual cosa no podrà anar a la reunió
setmanal a València amb altres amics comuns. Li demana que ho faça saber
a la resta.
Comentaris al voltant d'una entrevista de Fuster i Bauset amb Faus al seu
despatx de València.
Sol·licitud per part de Fuster a Bauset d'un número de la revista "Pont blau",
per a un amic, i comentaris sobre la reunió que tingueren amb Faus, un jove
seminarista valencià.
Contestació de Bauset a la sol·licitud de Fuster d'un número de la revista
"Pont blau" per a un amic d'aquest. Li comunica que el número demanat no
el té. Comentaris sobre la data de la seua darrera reunió a València.
Disculpa per part de Bauset per no poder anar a la reunió setmanal amb
amics comuns a València. Comunica que es trobà a la ciutat a un xicot de
Sueca anomenat Martínez, qui li donà notícies de Fuster, i sol·licita la data en
què anirà a València per parlar amb ell. Demana també que li done notícies
al voltant del seu viatge a Barcelona i a Xàbia i, sobre la revista "Pont blau".
Comunicació a Fuster de la data en què anirà a València al cafè Trocadero,
per reunir-se amb ell, i de la tornada d'Albi a València per viure-hi. També li
demana alguns números de la revista "Pont blau".
Comentaris sobre la darrera reunió amb amics al Club del SEU, a la qual
Fuster no hi va anar, i comentaris al voltant d'una malaltia del fill de Bauset.
Comunicació a Fuster de la data d'un sopar al café-bar Trocadero, de
València, per celebrar l'aniversari de Bauset amb altres amics comuns.
Sol·licitud a Fuster de la data i el lloc on es poden reunir a València per
parlar.
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Enviament a Fuster per part de Bauset de les obres musicals de les quals
disposa per a enviar-li els discos que desitge. Carta amb anotacions
manuscrites de compositors clàssics i les seues obres.
Comentaris sobre la darrera reunió a València amb un grup d'amics comuns i
enviament d'un text perquè el corregisca i li done la seua opinió.
Comunicació de la seua absència a una reunió a València, a causa de la
substitució d'un mestre de l'institut Joaquim Bau de Tortosa, on treballa
Bauset. També li comunica la data en què anirà a València per reunir-se amb
Fuster i parlar-li sobre Almela i Vives i sobre una conferència d'Emili Baüt.
Felicitació a Fuster per la seua intervenció respecta a una polèmica sobre la
llengua, mantinguda amb Sanchis i Garcés. També li comunica que no sap si
acudirà a la reunió que tenen prevista a València, ja que ha d'anar de viatge
a Madrid.
Comentaris a Fuster sobre l'interés de dos joves de Carlet a anar a les
reunions setmanals a València amb amics comuns valencianistes.
Sol·licita a Fuster que li faça una memòria científica per a unes oposicions a
Càtedra de Ciències Naturals, a les quals es presenta Bauset. Comentaris
sobre una visita a Morella amb Giner, i felicitació a Fuster pel seu
nomenament com a Mantenidor dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana" de
l'Alguer.
Pregunta a Fuster si anirà a la darrera reunió setmanal a València al Club, ja
que un amic de Bauset, natural de Carlet, vol que conéixer-lo i que li dedique
el seu llibre "El País Valenciano" arran de la seua lectura.
Comunica a Fuster que el sopar que tenien previst a Carlet s'ha ajornat a
causa d'una malaltia del germà de Trullenque. També li demana l'adreça
d'Iborra per escriure-li.
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Comunica a Fuster la nova data d'un dinar a Carlet i que no vaja a la cafeteria
"Oeste" a València, ja que Bauset no hi anirà.
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Comentaris sobre una reunió d'En Bauset i de Fuster al café Oeste de
València, i comentaris sobre un sopar a Carlet.
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Comentaris a Fuster per a concretar el dia i la data d'un dinar a València amb
alguns amics valencianistes.
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Enviament a Fuster d'una carta d'Iborra i d'una altra de Cuéllar per part de
Bauset, les quals fan referència a Fuster, i comunicació de la data en què es
poden reunir per parlar a València.
Cuéllar comunica a Bauset que ha rebut una carta de Fuster i que accepta el
que li encomana. També li dóna el seu telèfon i li diu que escriurà a Fuster
agraint-li la carta.
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Comentaris d'Iborra a Bauset sobre els resultats d'unes oposicions,
assabentat gràcies a Cuéllar.
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Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare. També li envia el condol
de part de Millo, a qui ha vist al bar "Bora".
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Sol·licitud a Fuster de la data i el dia en què anirà a València per poder
reunir-se i parlar amb ell.

1968

Bausetciscarjoseplluis

2320

1970

Bausetciscarjoseplluis

2321

1970

Bausetciscarjoseplluis

2322

1972

Bausetciscarjoseplluis

2323

1973

Bausetciscarjoseplluis

2324

1973

Bausetciscarjoseplluis

2325

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licita a Fuster que li escriga a Joan Reglà recomanant-li a la filla de Bauset
perquè ho tinga en compte a l'hora de corregir uns exàmens a la Universitat
de València.
En una nota al marge li diu a Fuster que a la convocatòria de juny va
suspendre amb un 4,6.
Felicitació a Fuster pel seu sant i sol·licitud per part de Bauset perquè vaja a
l'institut d'Alzira, on treballa aquest, a fi de donar una conferència sobre
"Ausiàs March".
Sol·licitud a Fuster de referències sobre algú de Barcelona perquè li reserve
plaça a la filla de Bauset a un col·legi femení, ja que vol anar a estudiar
farmàcia a la Universitat de Barcelona.
Comunicació a Fuster del dia i l'hora en què Bauset i Trullenque aniran a
visitar-lo a Sueca per sopar amb ell.
Sol·licitud a Fuster d'una referència bibliogràfica sobre algun llibre que parle
de l'origen de la llengua, per a un xicot que estudia al Seminari de València i
amic del fill de Bauset.
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Carta

Carta
BAUSET CISCAR, Josep Lluís
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunica a Fuster que Bauset i Trullenque anaren a visitar-lo a la seua casa
de Sueca i no hi era, i sol·licitud de la data en què estarà a sa casa per tornar
a visitar-lo.
Carta de Josep Lluís Bauset Ciscar anunciant-li a Fuster que aniran a ell i
Ramón Trullenque a fer-li una visita a Sueca.
Comentaris sobre la suspensió d'un acte a "Tres i Quatre". També li pregunta
si estarà a sa casa de Sueca, ja que Josep L. Bauset i Ramon Trullenque volen
visitar-lo.
Sol·licitud a Fuster de la seua assistència a una paella a Carlet per passar a
per ell en cotxe.
Comunica a Fuster que Ramon Trullenque s'ha fet una caseta a la partida de
la Troneta de Carlet i vol convidar-lo a la inauguració fent una paella entre
amics.
Sol·licitud a Fuster del dia en què li va bé quedar per fer una paella amb
amics a la caseta que s'ha fet Ramon Trullenque a la partida de la Troneta de
Carlet.
Comunicació a Fuster de la visita de Ramon Trullenque a sa casa de Sueca
per parlar amb ell.
Comunicació a Fuster del dia en què es farà la paella a la caseta de Ramon
Trullenque a la partida de la Troneta de Carlet perquè li confirme
l'assistència.
Comunicació a Fuster del dia en què Bauset i Trullenque passaran per sa casa
de Sueca per reunir-se amb ell.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1973

Bausetciscarjoseplluis

2326

1973

Bausetciscarjoseplluis

20032

1974

Bausetciscarjoseplluis

2327

1974

Bausetciscarjoseplluis

2328

1976

Bausetciscarjoseplluis

2329

1976

Bausetciscarjoseplluis

2330

1976

Bausetciscarjoseplluis

2331

1978

Bausetciscarjoseplluis

2332

1979

Bausetciscarjoseplluis

2333

Telegrama

Confirmació per part de Fuster de la data de la visita a sa casa de Sueca de
Bauset i de Trullenque.

1979

Bausetciscarjoseplluis

2334

Carta

Fuster comunica a Bauset que es va quedar esperant-los a ell i a Trullenque
en sa casa de Sueca i no hi acudiren.

1980

Bausetciscarjoseplluis

2335

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Carta
Telegrama
BAUSET CISCAR, Josep Lluís
Carta

Disculpa per part de Bauset a Fuster per no acudir a la reunió que tenien
pendent a sa casa de Sueca, ja que la filla de Trullenque va ser fallera major i
se'ls oblidà. Comunicació de la nova data per reunir-se.
Comunicació a Fuster de la data en què aniran Bauset i Trullenque a sa casa
de Sueca per parlar amb ell i sol·licitud de confirmació de la data.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat per part de la família Bauset.
Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a Doctor Honoris Causa a les
Universitats de Barcelona per part d'uns amics de l'Alcúdia. També li diu
Bauset que felicite a Iborra per la seua tesi doctoral ja que no té la seua
adreça.

1980

Bausetciscarjoseplluis

2336

1980

Bausetciscarjoseplluis

2349

1981

Bausetciscarjoseplluis

2344

1984

Bausetciscarjoseplluis

2337

Carta

Sol·licita a Fuster que vaja a sopar amb Bauset i un jove oculista militant
d'U.P.V. a les eleccions municipals d'Alzira.

1985

Bausetciscarjoseplluis

2338

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua contestació a un favor que li havia demanat
Bauset: anar a sopar amb ell i un jove oculista que vol conéixer a Fuster.

1985

Bausetciscarjoseplluis

2339

1985

Bausetciscarjoseplluis

2340

Carta

Comunicació a Fuster per part de Bauset que la data proposada per fer un
sopar no serà possible, ja que estarà de viatge a Roquetes de Mar i proposta
d'una nova data per quedar. També li fa alguns comentaris sobre un sopar
amb Boix.

Carta

Confirmació de la data en què aniran Bauset i un jove oculista amic seu a
Sueca per sopar amb Fuster.

1985

Bausetciscarjoseplluis

2347

Carta

Sol·licitud a Fuster perquè confirme la data per anar a Sueca a sopar amb
Bauset i un jove oculista que vol conéixer-lo.

1986

Bausetciscarjoseplluis

2341

Carta

Sol·licitud a Fuster de la data d'un sopar amb uns amics que tenen en comú,
al restaurant Galbis de l'Alcúdia.

1988

Bausetciscarjoseplluis

2348

1990

Bausetciscarjoseplluis

2342

1990

Bausetciscarjoseplluis

2350

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una fotocòpia d'un article seu i altres
comentaris sobre un sopar amb amics.
Adjunta fotocòpia d'un article de premsa de Fuster, aparegut a la revista
"Canigó", titulat "Una anècdota repugnant".
Sol·licitud a Fuster de la data i del lloc per quedar a sopar amb ell.
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Carta
Felicitació
nadalenc
Carta
BAUSET CISCAR, Josep Lluís

Carta
Telegrama

BAYARRI
Carta

Carta
BAYARRI, Antoni
Carta
Carta
Postal
BAYARRI, Josep Maria

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Confirmació per part de Fuster a Bauset de la data i el lloc d'un sopar a Sueca
amb uns amics.

1990

Bausetciscarjoseplluis

2351

Felicitació nadalenca a Fuster.

1990

Bausetciscarjoseplluis

2345

Comunicació a Fuster de l'interés per part d'uns amics d'Algemesí de sopar
amb ell i li demana la data en què es podrà fer el sopar.

1991

Bausetciscarjoseplluis

2343

1992

Bausetciscarjoseplluis

2346

Bausetciscarjoseplluis

2261

1978

Bayarri

2352

1978

Bayarri

2353

1976

Bayarriantoni

2355

1981

Bayarriantoni

2356

Bayarriantoni

2354

Bayarrijosepmaria

2357

Sol·licitud a Fuster d'una data per sopar amb ell a Sueca.
Fuster comunica a Josep L. Bauset que no estarà a sa casa de Sueca la data
pactada perquè el visite.
Comunicació per part de Fuster de l'enviament de les informacions bancàries
i d'un rebut de contribució urbana.
Adjunta llistats, en net i en brut, dels ingressos anuals de Fuster per a
col·laboracions en premsa, drets d'autor i televisió.
Comunicació per part de Fuster de l'enviament de les informacions bancàries
i d'un rebut de contribució urbana.
Adjunta llistats, en net i en brut, dels ingressos anuals per part de Fuster per
a l'any 1977 en col·laboracions en premsa, drets d'autor i televisió.
Enviament a Fuster d'una còpia de la carta de l'alcalde d'Almàssera als veïns,
demanant-los la seua col·laboració a l'hora de prendre possessió de
l'alcaldia.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi de les Lletres Valencianes.
Felicitació a Fuster per part de Bayarri per la publicació del seu primer volum
de les seues "Obres completes", arran de la lectura d'aquest durant les
vacances d'estiu.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns textos poètics de la "Corona", a fi
que li done la seua opinió abans de publicar-los a "Ribalta: Revista de arte".

195
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Carta

BAYEN, Josep
BAYO VALDÉS, Ramón J.

Telegrama
Postal

Carta

Tarja de
presentació
BAYOD SERAFINI, J.C
Carta
BECH, Jaume
BEIRAS, Teresa
BELENGUER, Ernest

Nota
Telegrama
Telegrama

BELENGUER, Rafael
Carta
BELLO

Carta

BELLPRAT, Enric
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació de l'enviament per part de Fuster d'un exemplar del seu llibre
"El descrèdit de la realitat" i altres comentaris sobre la revista "Ribalta".
Pregunta a Josep M. Bayarri quins són els seus millors poemes per introduirlos a l'"Antologia de la poesia valenciana" que està fent Fuster. També
sol·licita unes referències bibliogràfiques de la seua obra.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster del seu autògraf perquè forme part de la col·lecció de
Ramon Bayo al seu museu personal.
Sol·licitud a Fuster del seu autògraf perquè en forme part de la col·lecció de
Ramon Bayo al seu museu personal.
Adjunta targeta de visita del "Museo Ramon J. Bayo - Puerto de Santa María"
i etiqueta de "Ducal. Jerez Seco. Osborne".
Agraïment a Fuster per l'enviament del seu autògraf per formar part de la
seua col·lecció.
Comentaris a Fuster sobre uns comentaris fets per ell a la seua obra en una
exposició a Benidorm i altres comentaris sobre un article de Fuster, titulat
"Ira", publicat al diari "La Vanguardia" (16-VI-82).

1955

Bayarrijosepmaria

2358

1981

Bayenjosep

2359

1979

Bayovaldesramonj

2361

1981

Bayovaldesramonj

2360

1981

Bayovaldesramonj

2362

1982

Bayodserafinijc

2363

Bechjaume

20033

1969

Beirasteresa

2364

1992

Belenguerernest

2365

1965

Belenguerrafael

2366

1959

Bello

2367

1965

Bellpratenric

2368

Comunicació de Jaume Bech a Fuster de la seua visita a Sueca.
Mostra de suport a Fuster.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència a la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat de València, i comunicació de la seua visita
a sa casa de Sueca per parlar del tema.
Sol·licita a Fuster que passe per la llibreria a fi de parlar de l'inici d'una
tertúlia literària en aquesta.
Enviament a Fuster d'una carta al director del diari "El Noticiero Universal",
contestant un article de Julián Marías, aparegut al mateix mitjà de
comunicació, sobre el bilingüisme a Catalunya.
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Carta

Carta
BELLPRAT, Enric

Carta
Carta

BELLVESER, Quico
Carta

Nota

Nota
BELLVESER, Ricardo
Carta

Carta
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per la seua obra i altres comentaris sobre un article de
Julián Marías sobre la llengua catalana, al qual ha contestat amb una carta al
director. També convida a Fuster perquè passe uns dies de vacances a la
seua casa de Suïssa.
Comentaris sobre una invitació a Fuster per visitar als emigrats a Suïssa, que
és declinada per Fuster perquè son pare està malalt de mort. Comentaris
sobre l'enviament d'un article d'una revista evangèlica hispano-suïssa i sobre
certes afirmacions de Josep Pla des de Caracas.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència a Suïssa sobre
"Els països peninsulars" i mostra de condol per la mort del seu pare.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster de l'interés de Toni Mollà, responsable
d'assessorament lingüístic a Televisió Valenciana, de conéixer-lo. Per aquest
motiu, demana a Fuster poder visitar-lo a sa casa de Sueca.

1966

Bellpratenric

2369

1966

Bellpratenric

2370

1966

Bellpratenric

2371

1981

Bellpratenric

2372

1989

Bellveserquico

2374

Bellveserquico

2373

Bellveserquico

2375

1979

Bellveserricardo

2379

1979

Bellveserricardo

2380

1981

Bellveserricardo

2378

1984

Bellveserricardo

2376

Comunica a Fuster que ha estat a sa casa de Sueca i no hi era, per la qual
cosa li dóna l'adreça perquè li diga quan pot tornar a visitar-lo.
Adjunta sobre amb un dibuix.
Comunica a Fuster que ha estat a sa casa de Sueca per anar a sopar i no hi
era.
Contestació a Fuster per part de Ricardo Bellveser sobre el seu interés de
parlar amb ell arran d'uns articles sobre "La Renaixença". Per aquest motiu, li
proposa visitar-lo a sa casa de Sueca o veure's quan Fuster vaja a València.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Sol·licitud per part de Fuster a Ricardo Bellveser d'una reunió per parlar de
les seues conferències sobre "La Renaixença", aparegudes al diari "Las
Provincias".
Suport amb motiu de l'atemptat.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un treball d'investigació històrica
sobre el Pare Mulet, perquè li'n done l'opinió.

[ 242

Carta
BELTRÁN I PERE, Familia
BELTRAN, família
BELTRAN, Joan

Telegrama
Felicitació
nadalenc
Telegrama

BENACH, Joan Antoni
Telegrama

Telegrama
BENAIGES I BENAIGES,
Jaume
BENEDICTO BELTRAN, José
A

Carta

Carta

BENEDICTO, Tomàs
Carta

Carta
Felicitació
nadalenc
Postal
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Ricardo Bellveser per l'enviament del seu treball sobre el Pare
Mulet i comentaris sobre el personatge, que és de l'interés de Fuster.
Felicitació de la "Família Beltran i Pere" a Fuster pel premi otorgat.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de la família Beltrán.
Adjunta 5 bitllets de loteria de Nadal de la "Penya Barcelonista Ribera Baixa".
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a Fuster,
que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València.
Sol·licitud a Fuster perquè li telefone al diari "El Correo Catalán" per tractar
un assumpte referent a un article de Joaquim Maluquer, aparegut al mateix
diari, sobre "L'Edició a València".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Sol·licitud a Fuster d'una cita bibliogràfica apareguda a un article seu,
publicat a la revista "Pont Blau", titulat "Sobre una fama antiga dels
valencians", vol. IV, 1955. 430-432pp.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. També li dóna records per a Josep M. Ainaud de Lasarte.
Mostra d'admiració i suport a Fuster per part d'un lector valencià emigrat al
País Basc i altres comentaris sobre la llengua arran de les lectures "Nosaltres
els valencians", "El País Valenciano", "Alacant apart" i "Els altres catalans".
Invitació a Fuster al Casal de Catalunya de Sant Sebastià i altres comentaris
sobre un article a "Destino" de crítica literària al llibre de Julián Marías,
"Consideraciones de Catalunya".
Felicitació nadalenca a Fuster.
Salutacions a Fuster des de Gea de Albarracín (Terol).
Adhesió a un homenatge a Fuster que es farà a Barcelona.

1984

Bellveserricardo

2377

1975

Beltraniperefamilia

20034

1991

Beltranfamilia

2381

1981

Beltranjoan

2382

1974

Benachjoanantoni

2383

1981

Benachjoanantoni

2384

1986

Benaigesibenaigesjaume

2385

1975

Benedictobeltranjosea

2392

1966

Benedictotomas

2386

1966

Benedictotomas

2387

1966

Benedictotomas

2391

1966

Benedictotomas

2388

1968

Benedictotomas

2389
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Carta

Adhesió per part del Casal de Catalunya a Guipúzcoa a un homenatge a
Fuster que es farà a Barcelona i del qual s'han enterat mitjançant "Tel/Estel".
Adjunta tarja de presentació.

1968

Benedictotomas

2390

Carta

Carta de Josep Maria Benet i Jornet anunciant-li a Fuster la publicació de la
nova revista literària "Els marges" dirigida per Joaquim Molas i editada per
Max Canher. Commenta els continguts del primer exemplar. Proposa a
Fuster
col·laborar
en
dita
publicació.
Comentaris personals.

1973

Benetijornetjosepmaria

20035

1975

Benetijornetjosepmaria

2396

1975

Benetijornetjosepmaria

2397

1975

Benetijornetjosepmaria

20036

1976

Benetijornetjosepmaria

2398

1958

Benetmorelljosep

2399

1960

Benetmorelljosep

2400

1961

Benetmorelljosep

2401

1963

Benetmorelljosep

2402

1963

Benetmorelljosep

2403

BENET I JORNET, Josep
Maria

Carta

Carta

Contestació de Fuster a una carta de Josep M. Benet arran d'un comentari
d'aquest a "La Revista del Centre de Lectura" criticant la seua obra
"Literatura catalana contemporània".

Carta

Carta de Josep Maria Benet i Jornet a Fuster per un malentès amb uns
articles sobre la "Revista del Centre de Lectura".
Enviament a Fuster per part de Josep M. Benet del seu darrer treball
publicat.
Comunicació a Fuster de la invitació per part de Giorgio La Pira a participar
en un cicle de conferències a Florència.

Carta

Comentaris a Fuster sobre diferents consideracions editorials i sobre algunes
publicacions en català.

Carta
Carta
BENET MORELL, Josep

Comentaris crítics a Fuster, arran d'un article d'aquest aparegut a
"Tele/Exprés", contestant una crítica literària apareguda a "La Revista del
Centro de Lectura" per part de Josep M. Benet, en què critica l'obra de
Fuster "Literatura catalana contemporània". Altres comentaris crítics sobre
Joaquim Molas.

Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster sobre un nou número de la revista "Serra d'Or" dedicat
a Joan Maragall, on li parla dels col·laboradors i dels articles apareguts.
També li demana a Fuster la col·laboració en un altre número de la revista
sobre la renaixença i sobre Jaume Vicens i Vives.
Comentaris sobre les dificultats econòmiques de Raimon a causa de no
cobrar els honoraris pels seus discos a Edigsa i el pagament d'aquestos.
També li pregunta si ha rebut l'exemplar de "Serra d'Or", dedicat a Joan
Maragall.
Comentaris a Fuster sobre els alts càrrecs eclesiàstics en l'àmbit català.
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Carta
BENET MORELL, Josep
Carta

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare. Comentaris editorials
sobre la publicació d'una "Petita història de Catalunya" per part d'Emili
Giralt. Sol·licita a Fuster que escriga sobre "Què són els Països de Llengua
Catalana" per a estrangers i també li demana que faça un altre llibre sobre
Raimon i la nova cançò, titulat "Raimon, chanteur d'un peuple", editat per
"Cahiers Libres".

1964

Benetmorelljosep

2404

1964

Benetmorelljosep

2405

1966

Benetmorelljosep

2406

Carta

Comunica a Fuster que Fèlix Martí anirà a visitar-lo a sa casa de Sueca des de
Barcelona per parlar de temes editorials. Li envia l'adreça d'aquest.

1969

Benetmorelljosep

2407

Carta

Comunica a Fuster que en la seua pròxima visita a Barcelona vol parlar amb
ell amb certa urgència.

1970

Benetmorelljosep

2408

Carta

Comentaris al voltant de l'interés per part de Fuster en un premi literari,
sobre la creació d'una fundació i sobre el darrer llibre de Cucó.

1971

Benetmorelljosep

2409

1969

Benetjosep

3451

1978

Benetjosep

2395

1980

Benetjosep

2393

1981

Benetjosep

2394

1687

Beneytomaestreantoni

2423

BENET, Josep
Carta

Carta
Felicitació
nadalenc
Telegrama
BENEYTO MAESTRE, Antoni

Comentaris per part de Fuster sobre el nomenament com a bisbe auxiliar de
València del seu amic Josep Espasa i Signes, situació favorable per a millorar
la situació lingüística al País Valencià i altres consideracions històriques al
voltant de l'església valenciana i la llengua.
Agraïment a Fuster per tornar l'exemplar de l'obra "Temps moderns" a la
Biblioteca personal de Josep Benet i per l'enviament d'una separata de
Fuster amb un estudi sobre Ausiàs March. Comentaris sobre l'enviament per
part de Fuster d'uns originals per a un concurs literari i sobre la crítica a
l'obra de Josep Benet sobre "Maragall" per part dels diferents intel·lectuals
catalans a la premsa.

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud de Fuster a Josep Benet que faça comprendre a Rahola, de
l'Editorial Teide, que no pot substituir Cahner en la direcció de la "Gran
Enciclopèdia Catalana" i altres comentaris sobre la fallida econòmica
d'Edicions 62.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Felicitació de Nadal a Fuster i felicitació per un article publicat sobre Carulla.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
Records a Fuster des de París.
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Postal
BENEYTO MAESTRE, Antoni

Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Records a Fuster des de Màlaga..
Records a Fuster des de Xàbia.
Records a Fuster des de Morella.
Records a Fuster des de Santiago de Compostel·la.
Records a Fuster des d'Úbeda (Jaén).
Records des de Burgos i referència a la imatge de la postal, una paella
valenciana.
Salutacions i records a Fuster des de Gien-Loiret (França).
Records a Fuster des de París.
Records a Fuster des de París.
Records a Fuster des de Londres.
Records a Fuster des de Nàpols (Itàlia).
Records a Fuster des de Dénia (Alacant).
Records a Fuster des d'Alguer i Sardenya (Itàlia).
Records a Fuster des de Londres, on ha anat a la National Gallery per visitar
una exposició de pintures de l'URSS de Picasso.
Records a Fuster des de Cambridge (Anglaterra).
Records a Fuster des de París (França).
Records a Fuster des d'Istanbul (Turquia), també li fa una referència al
"Tirant".
Salutació a Fuster des de França, per part de Toni Mestre amb un vers
demanant-li notícies seues.

1965

Beneytomaestreantoni

2412

1967

Beneytomaestreantoni

2413

1968

Beneytomaestreantoni

2414

1969

Beneytomaestreantoni

2416

1970

Beneytomaestreantoni

2417

1970

Beneytomaestreantoni

2418

1977

Beneytomaestreantoni

2419

1980

Beneytomaestreantoni

2420

1981

Beneytomaestreantoni

2421

1986

Beneytomaestreantoni

2422

1986

Beneytomaestreantoni

2429

1987

Beneytomaestreantoni

2431

1988

Beneytomaestreantoni

2432

1988

Beneytomaestreantoni

2424

1989

Beneytomaestreantoni

2430

1989

Beneytomaestreantoni

2433

1989

Beneytomaestreantoni

2425

1989

Beneytomaestreantoni

2426
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Postal
BENEYTO MAESTRE, Antoni

Postal
Postal
Postal

BENEYTO, Antonio

Records a Fuster des d'Anatòlia (Turquia).

1990

Beneytomaestreantoni

2427

1991

Beneytomaestreantoni

2428

Beneytomaestreantoni

2410

Beneytomaestreantoni

2411

Beneytomaestreantoni

2415

Salutacions a Fuster des de Santa Pola i Elx.
Felicitacions i salutacions a Fuster des de Mallorca.

Tarja de
presentació

Comunica a Fuster que quan vaja a la reunió setmanal amb amics a València,
porte l'obra "Cançoner Satíric Valencià" per a Carmelina i enviament d'un
regal de part d'aquesta.

Carta

Sol·licitud a Fuster de la data i el lloc per quedar i fer-li una entrevista sobre
"La Censura en España" per a un llibre que publicarà l'Editorial Euros.

1974

Beneytoantonio

2434

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament de les respostes a una entrevista per a
l'obra "Censura y política" que publicarà l'Editorial Euros.

1975

Beneytoantonio

2435

1975

Beneytoantonio

2436

1975

Beneytoantonio

2437

Agraïment a Fuster per l'enviament de les respostes a una entrevista sobre la
censura.

1975

Beneytoantonio

2438

Postal d' Antoni Beneyto a Fuster.
A l' anvers de la postal fotografia de "La Pedrera Casa Milá" de Gaudí.

1988

Beneytoantonio

20037

1976

Beneytojoan

2439

Carta

Carta

Postal
BENEYO, Joan

Records a Fuster des de París, on ha anat Toni Mestre a una exposició d'Andy
Warhol.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes preguntes per a una entrevista
sobre "La Censura en España", per publicar-les a l'obra "Censura i Política"
per l'Editorial Euros, ja que Fuster no li contesta anteriorment a les
qüestions.
Carta per part de Fuster al periodista Antonio Beneyto, en què li dóna les
respostes a una entrevista sobre la censura. També li diu que les publique
literalment i si no, que no ho faça.
Adjunta qüestionari amb les preguntes (amb l'anotació "Envio 13-X-74"), i
respostes de Fuster a l'esmentat qüestionari sobre la censura.

Comunicació a Fuster del seu paper com a censor arran d'unes declaracions
de Fuster sobre ell en una entrevista al periodista Antonio Beneyto.
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Carta
BENEYO, Joan
Carta
Carta
BENEYTO, Maria
Carta

Carta

Carta

Postal

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació de Fuster a Joan Beneyto sobre el seu paper com a censor al
Ministeri d'Informació i Turisme del govern de Franco.
Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua obra "Consells, proverbis i
insolències". Comentaris sobre la toponímia dels carrers en valencià, sobre
l'enviament d'un article i sobre un homenatge a Jaume I.
Carta de Joan Beneyto a Fuster.
Comentaris per part de Maria Beneyto a Fuster sobre el "Premio Valencia".
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu i d'un retall de premsa
sobre una lectura poètica feta pels dos. També li demana a Fuster les fotos
de l'acte i li diu que pretén publicar un nou llibre i que li l'enviarà.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Beneyto perquè li corregisca un conte
que ha escrit per a l'obra "Recull de contes valencians i Mallorquins",
d'Albertí Editor. També li demana poder reunir-se amb ell a València per
parlar.
Contestació de Fuster a Maria Beneyto acceptant corregir-li el conte per al
"Recull de contes valencians" d'Albertí Editor i comunicació dels dies en què
estarà a València per tal de reuir-se al Club Universitari. Fuster li dóna la
seua adreça de València perquè li confirme el dia i l'hora. Sol·licitud a Maria
Beneyto d'uns poemes inèdits seus perquè Fuster els publique a una
"Antologia de la poesia valenciana" que està preparant.
Comunicació de la data de la seua visita al Club Universitari de València per
reunir-se amb ell.
Sol·licitud a Fuster de la participació en una lectura poètica amb motiu de la
Festa de la Poesia, a l'Ajuntament de València. També li demana referències
sobre un sacerdot i crític d'art, ja que ha perdut el seu telèfon, i li agraeix
l'enviament d'un poema seu a "Ocell de paper". Finalment, li demana
referències sobre el llibre "Pido perdón cuando anochece".

1976

Beneytojoan

2440

1976

Beneytojoan

2441

1976

Beneytojoan

20038

1955

Beneytomaria

2443

1955

Beneytomaria

2444

1955

Beneytomaria

2445

1955

Beneytomaria

2448

1956

Beneytomaria

2446
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Carta

BENEYTO, Maria
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Fuster contesta que no podrà participar en la Festa de la Poesia a
l'Ajuntament de València, ja que té una conferència a la Universitat de
València i després ha d'anar de viatge a Barcelona. També li comunica el
nom del sacerdot que li demanà i li envia els poemes publicats a "L'Ocell de
paper". Finalment, li comunica quan apareixerà l'"Antologia de la poesia
valenciana" i l'adreça d'Albi a València.
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a un llibre de Maria Beneyto i
comunicació de l'enviament d'uns exemplars de la revista "Ocell de paper",
on apareixen uns comentaris sobre l'obra de Fuster.
Comentaris a Fuster sobre la correcció d'un llibre de poemes seu i sobre els
poemes "La meua primavera i el mar" i "Altra veu", indicant-li que es
publicaran a una "Antologia". També li demana referències sobre l'obra
"Prec per a assolir la paraula" i li comunica l'enviament d'uns poemes de
Celia Viñas.
Sol·licitud a Fuster de quan apareixerà publicada l'"Antologia de la poesia
valenciana". També li demana que li comunique quins poemes seus ha
escollit per a l'obra, que li diga si han celebrat l'aniversari de "Verbo" i com
va la pulicació del "Recull de contes valencians", en què participa Maria
Beneyto.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un llibre d'Enric Badosa perquè en
faça una crítica literària al diari "Levante". També li demana que parle bé de
l'obra, ja que així ho va fer ell amb els llibres de Fuster, "El descrèdit de la
realitat" i "La poesia catalana", a la premsa de Barcelona.
Comunicació per part de Fuster a Maria Beneyto del dia i l'hora en què es
reuniran al café Lara de València per fer-li una entrevista per a la publicació
"Solidaridad Nacional", amb motiu de la concessió d'un premi pel seu llibre
poètic "Ratlles en l'aire".

1956

Beneytomaria

2447

1956

Beneytomaria

2449

1956

Beneytomaria

2450

1956

Beneytomaria

2451

1956

Beneytomaria

2452

1957

Beneytomaria

2453

Entrevista

Contestacions per part de Maria Beneyto a una entrevista que li va fer
Fuster, publicada a "Solidaridad Nacional".

1957

Beneytomaria

2454

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Beneyto d'una foto seua a fi de
publicar-la en una crítica literària del seu conte "Gent".

1967

Beneytomaria

2456

1968

Beneytomaria

2457

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Disculpa per part de Maria Beneyto a Fuster per no assistir a un homenatge
a ell i per no enviar-li cap adhesió.
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Carta de Maria Beneyto comunicant-li l' interès de Mª de Gràcia Ifach en
que ell faça un article sobre José Luis Hidalgo i la seua poesia per a la revista
"Peña Labra".
BENEYTO, Maria

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

BENGUEREL, Xavier
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

1971

Beneytomaria

20039

1981

Beneytomaria

2458

Sol·licitud a Fuster per Maria Beneyto de l'enviament d'un retall de premsa
anunciant una lectura poètica feta pels dos.

Beneytomaria

2442

Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a una novel·la de Maria
Beneyto i comunicació del seu nou domicili a València.

Beneytomaria

2455

1951

Benguerelxavier

2459

1958

Benguerelxavier

2460

1958

Benguerelxavier

2461

1959

Benguerelxavier

2462

1960

Benguerelxavier

2463

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

Felicitació a Fuster per la seua obra poètica "Cinc Invocacions", mostra
d'amistat i admiració per la seua tasca cultural junt a altres intel·lectuals
valencians.
Felicitació a Fuster pel seu llibre de poesia "Indagacions possibles", arran de
la seua lectura i altres comentaris positius sobre la seua poesia. També li
comunica el seu interés de dinar amb ell i així presentar-li a J. M. Ferrater
Mora.
Agraïment per part de Fuster a les paraules d'admiració per la seua poesia,
arran de la lectura per part de Xavier Benguerel de la seua obra "Indagacions
possibles". Comunica que no podrà anar a dinar a Barcelona amb ell i Josep
Ferrater Mora, a qui li haguera agradat conéixer, i comunicació per part de
Fuster del seu interés d'escriure una novel·la.
Enviament a Fuster d'una novel·la de Manuel de Pedrolo, titulada "Avui es
parla de mi", perquè li'n done la seua opinió abans de publicar-la a "El club
dels novel·listes".
Agraïment a Fuster per la lectura de la novel·la de Manuel de Pedrolo,
titulada "Avui es parla de mi", on li'n dóna l'opinió abans de publicar-la, i
altres comentaris sobre aquesta, on tots dos coincideixen que per tema i
contingut està mal plantejada. També agraeix a Fuster la seua crítica literària
a "Destino" de la seua obra, "El Crist".
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Carta
BENGUEREL, Xavier
Carta

1960

Benguerelxavier

2464

1960

Benguerelxavier

2465

Carta

Felicitació a Fuster pel llibre "Nosaltres, els valencians" arran de la seua
lectura i comentaris sobre la situació política i lingüística del País Valencià.

1962

Benguerelxavier

2467

Telegrama

Xavier Benguerel comunica que no pot assistir a una reunió perquè ha de
viatjar a Santiago de Xile.

1962

Benguerelxavier

2466

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un xec amb els honoraris per a la
traducció d'una obra per a l'Editorial Fontemara.

1964

Benguerelxavier

2468

1966

Benguerelxavier

2469

1966

Benguerelxavier

2470

1968

Benguerelxavier

2471

1968

Benguerelxavier

2472

1988

Benguerelxavier

2473

1981

Beniarjoajuntament

2475

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
BENIARJÓ, Ajuntament

Sol·licita a Fuster que felicite Josep Palàcios pel seu darrer llibre de poemes.
Li comunica l'enviament d'uns butlletins i fullets editorials i fa comentaris
sobre un article de Rafael Tasis a "Serra d'Or", en el qual felicita a Fuster per
la seua creació literària.
Comentaris a Fuster al voltant del seu article "L'intuir", publicat a "Destino",
en el qual parla dels escriptors en llengua catalana, i comentaris elogiant la
tasca de Fuster com a escriptor. També li diu que si vol alguna cosa de J.
Ferrater i Mora pot comptar amb la seua amistat per aconseguir-ho.

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de Xavier Benguerel a Fuster de l'interés de J. Ferrater
i Mora perquè en faça una crítica literària a la seua obra i enviament de les
seues obres, "El hombre en la encrucijada" i el "Diccionari", perquè Fuster
les comente.
Comunica que s'ha enterat de la mort del seu pare per Pere Calders i mostra
de condol a Fuster.
Sol·licita a Fuster que li comunique a Josep Palàcios que l'editor Rafael
Borràs li demana que es done pressa en la traducció de l'obra "Suburbi" per
publicar-la. També li felicita el Nadal.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una novel·la de Xavier Benguerel,
traduïda per Josep Palàcios per a l'Editorial Nauta, que considera que és
impublicable, i altres comentaris sobre la traducció de l'obra "Suburbio".
Agraïment a Fuster per unes paraules d'elogi a una obra de Xavier Benguerel
i comentaris sobre la seua presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
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BENIARJÓ, Ajuntament
BENIFAIRÓ DE LES VALLS,
Ajuntament
BENIMODO, Ajuntament
BENISSA, Ajuntament

Saluda

Invitació a Fuster a l'acte de lliurament del II Premi de poesia "Senyorio
d'Ausiàs March", a Beniarjó.

1982

Beniarjoajuntament

2474

Telegrama

Adhesió per part de Fuster a l'homenatge a Lluís Guarner, organitzat per
l'Ajuntament de Beniarjó, tot i que no puga assistir-hi.

1988

Benifairodelesvallsajuntament

2476

1981

Benimodoajuntament

2477

1981

Benissaajuntament

2478

1990

Benissaajuntament

2479

1981

Benitoimillamarcelli

2480

1972

Benllochmarti

2481

1981

Berbegallj

2482

1981

Berengueeduardo

2483

1984

Berenguerherreromariaprudencia

2560

1989

Berenguervicent

20040

Carta
Telegrama
Carta

BENITO I MILLA, Marcel·lí
BENLLOCH, Martí
BERBEGALL, J.
BERENGUE, Eduardo
BERENGUER HERRERO,
Maria Prudencia

BERENGUER, Vicent
BERGA, Ajuntament

Adhesió
Telegrama
Carta
Telegrama

Carta

Carta

Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Calendari dels brillants" per
part del cronista de Benissa (Alacant).
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Felicitació a Fuster pel seu aniversari.
Suport amb motiu de l'atemptat per part d'un estudiant de batxillerat
d'Oliva, també pregunta a Fuster com es pot ser soci d'Acció Cultural del P.
V.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud per part d'una lectora d'una bibliografia de la seua obra per tal de
llegir més llibres seus arran de la lectura de l'obra, "Nosaltres, els
valencians".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full, "Enviat llibre".
Carta en nom de Vicent Berenguer, Lluis Roda, Manuel Rodríguez Castelló i
Vicent Salvador proposant-li a Fuster mantenir una entrevista.

Telegrama

Comunicació a Fuster de la mort de Josep Armengou i Feliu per part de
l'Ajuntament de Berga i invitació a l'homenatge que li tributarà la ciutat.

1976

Bergaajuntament

2484

Saluda

Invitació a Fuster per part de l'alcalde de Berga a la "Diada Nacionalista al Pi
de les Tres Branques".

1982

Bergaajuntament

2485

Correspondència de Joan Fuster
]
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Saluda
BERGES, Consuelo
Carta
BERGÓS, Antoni
Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Fullet

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació a Fuster per part de l'alcalde de Berga a la "Diada Nacionalista al Pi
de les Tres Branques"
Felicitació a Fuster pel seu article sobre la censura i altres consideracions
sobre
aquesta
per
part
de
Consuelo
Berges.
Adjunta carta de Manuel Andújar a Joan Fuster comunicant-li l'enviament
d'aquesta tarja de Consuelo Berges.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar del "Butlletí del Centre
Comarcal Lleidata", on apareix un article seu, i sol·licitud perquè faça una
conferència per al mateix Centre.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns Butlletins del Centre Comarcal
Lleidetà.
Felicita a Fuster per un article seu al "Correo Catalán" i comunica que ha
rebut una carta seua en què li diu que ha rebut els Butlletins del Centre
Comarcal Lleidatà.
Felicitació d' Antoni Bergós a Fuster.
Comunicació de l'enviament d'una publicació de la Fundació Salvador Vives
Casajuana a Fuster amb un article del medievalista Casas Homs de l'interés
de Fuster per als seus treballs. També li diu si pot quedar per dinar o sopar
amb ell en un dels seus viatges a Barcelona.
Enviament a Fuster de les bases de la 2a Edició del Premi Gumersind Bisbal
Gutsems, organitzat per la Fundació Salvador Vives Casajuana.
Sol·licita a Fuster que forme part del Jurat de la 3a Edició del Premi
Gumersind Bisbal Gutsems organitzat per la Fundació Salvador Vives
Casajuana i consideracions sobre les següents qüestions: jurat, tema, termini
de presentació, etc.
Agraïment a Fuster per la seua acceptació de formar part del jurat del Premi
Gumersind Bisbal i Gutsemns, i comunicació de l'enviament d'un catàleg de
publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana per enviar-li un
exemplar dels treballs publicats per la institució.

1983

Bergaajuntament

2486

1976

Bergesconsuelo

2487

1965

Bergosantoni

2488

1967

Bergosantoni

2489

1967

Bergosantoni

2490

1968

Bergosantoni

20041

1969

Bergosantoni

2491

1973

Bergosantoni

2493

1974

Bergosantoni

2492

1974

Bergosantoni

2494
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Carta
BERGÓS, Antoni
Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes publicacions editades per la
Fundació Salvador Vives Casajuana i comentaris sobre el jurat i la publicitat
del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres del seu interés. Sol·licitud
d'una reunió amb ell durant la seua pròxima visita a Barcelona per parlar de
la publicació de l'obra "Voràgine" per part de Joan Coromines. Comentaris
sobre els premis literaris Gumersind Bisbal i Gutsems i Pere Labèrnia i unes
borses d'estudi donades per la Fundació Salvador Vives Casajuana.

1974

Bergosantoni

2495

1974

Bergosantoni

2496

Carta

Comunicació d' Antoni Bergós a Fuster de la tramesa d' uns llibres que havia
demanat.

1974

Bergosantoni

20042

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster i enviament dels 2 vols. de l'obra de Josep
Iglèsies "Estudi sobre demografia en el segle XVIII".

1975

Bergosantoni

2497

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra d'investigació històrica
guardonada amb el Premi Gumersing Bisbal Gutsems l'any 1974.

1975

Bergosantoni

2499

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes de part de tot el patronat de la Fundació Salvador Vives Casajuana.

1975

Bergosantoni

2500

1975

Bergosantoni

2501

1975

Bergosantoni

2498

1976

Bergosantoni

2502

1976

Bergosantoni

2505

1976

Bergosantoni

2506

Carta
Fullet

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació de Nadal a Fuster.
Enviament a Fuster de les bases de la 7a Edició del Premi Concepció Alemany
Vall, organitzat per la Fundació Salvador Vives Casajuana.
Felicitació a Fuster pel seu article aparegut a la premsa en què fa una crítica
al rebuig per part d'una entitat bancària d'un taló a causa d'estar escrit en
català. Enviament de la darrera publicació sobre la "Comarca del Lluçanés"
per part de la Fundació Salvador Vives Casajuana.
Sol·licitud a Fuster del seu veredicte i enviament d'un treball presentat al
Premi Gumersind Bisbal Gutsems que els jurats Sanchis Guarner,
Casacuberta i Iglèsies consideren com el guanyador. També comunica a
Fuster el lloc i el dia de l'acte de lliurament del premi perquè assitisca.
Contestació de Fuster sobre l'enviament del treball i el seu vot favorable per
a l'atorgament del Premi Gumersind Bisbal Gutsems. També li comunica que
assistirà a l'acte de lliurament del premi com a jurat.
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BERGÓS, Antoni
Carta

Carta

Carta

Agraïment a Fuster per la seua assistència al lliurament del Premi Gumersind
Bisbal Gutsems i comunicació de l'enviament de la darrera publicació d'un
treball guardonat amb un accèssit al Premi Concepció Alemany Vall de l'any
1975.
Agraïment a Fuster per l'enviament del text original del treball guardonat
amb el Premi Gumersind Bisbal Gutsems i sol·licitud d'assitència a l'acte de
lliurament del premi.
Carta d' Antoni Bergós, president del patronat "Fundació Salvador Vives i
Casajuan", anunciant-li a Fuster que s' ha presentat un sol llibre al "Premi
Gumersind Bisbal" del que es membre del jurat.
Comunica que s' ha enviat el treball a Manuel Sanchis Guarner.

1976

Bergosantoni

2507

1976

Bergosantoni

2508

1976

Bergosantoni

20043

Fullet

Catàleg de mà de "Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana",
editades per Rafael Dalmau Editor.

1976

Bergosantoni

2503

Fullet

Enviament a Fuster de les bases de la 4a Edició del Premi Jordi Cases,
organitzat per la Fundació Salvador Vives Casajuana.

1976

Bergosantoni

2504

Telegrama

Fuster comunica que no assitirà a l'acte de lliurament del Premi Gumersind
Bisbal Gutsems.

1976

Bergosantoni

2509

1978

Bergosantoni

2510

1978

Bergosantoni

2514

1981

Bergosantoni

2513

1983

Bergosantoni

2511

1983

Bergosantoni

2512

Carta

Carta
Carta
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de la situació econòmica de la Fundació Salvador Vives
Casajuana i comunicació de l'enviament de la darrera publicació de la
institució.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster a la part inferior de la carta "Contestat".
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Felicitació a Fuster pel seu aniversari i mostra de suport per la seua tasca
cultural.
Contestació a la sol·licitud de Fuster de l'enviament de les publicacions de la
Fundació Salvador Vives Casajuana, les quals seran represes, i salutacions a
Fuster.
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BERINI GIMENEZ, Eduardo
Carta
BERMELL I IBÁÑEZ, Josep
BERMUDO, J.M.

Adhesió
Nota

BERNÁ VICENTE, Andrés
Carta
BERNABEU GALBIS, Alfredo
Carta

Carta

Tarja de
presentació

Carta

BERNABEU GALBIS, Alfredo

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Crítica a Fuster per part d'un lector pel seu article aparegut a "La
Vanguardia", titulat "El acordeón tocado por un ángel. Becqueriana", en el
qual fa una crítica als poetes del Segle d'Or espanyol: Lope de Vega, Tirso de
Molina i Calderón de la Barca.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1979

Berinigimenezeduardo

2515

1981

Bermelliibanezjosep

2516

Bermudojm

2517

1979

Bernavicenteandres

2518

1970

Bernabeugalbisalfredo

2522

1974

Bernabeugalbisalfredo

2529

1978

Bernabeugalbisalfredo

2531

1979

Bernabeugalbisalfredo

2524

1982

Bernabeugalbisalfredo

2526

Retall d'un sobre postal amb l'adreça de J. M. Bermudo.
Comentaris d'un lector a Fuster arran del seu article publicat a "La
Vanguardia", en el qual li aventura que les eleccions espanyoles les
guanyaran les esquerres.
Comunicació a Fuster de l'enviament de l'obra "Historias de Onteniente" i
d'uns apunts de l'Arxiu Municipal d'Ontinyent del seu interés. També li
comunica la lectura dels seues articles apareguts a "Tele/Expres", titulats
"Anécdotas del lenguaje" i "Negus", molt interessants.
Comunicació a Fuster de les lectures dels seus articles apareguts a
"Tele'Expres" i de l'enviament d'alguns articles, publicacions i referències
bibliogràfiques de material d'arxiu sobre les representacions teatrals,
anomenades "Autos Sacramentales" a Ontinyent als segles XVIII i XIX.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre les representacions
teatrals a Ontinyent al segle XVII durant les festes del Corpus.
Adjunta fotocòpia d'un article d'Alfredo Bernabeu, cronista oficial
d'Ontinyent, de la revista "Onclar", titulat "La Fiesta del Corpus en el
Ontinyent del siglo XVII". Diumenge, 28 de maig de 1978, pàg. 11.
Enviament a Fuster d'un text històric de l'Arxiu Municipal d'Ontinyent, que fa
referència a la compra d'una bandera quadribarrada per part dels Jurats de
la Vila l'any 1576.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat acord dels Jurats de la vila, en què apareix
remarcat en roig el text esmentat.
Sol·licitud a Fuster de la seua intercessió davant d'Antoni Ferrando perquè el
fill d'Alfredo Bernabeu siga nomenat com a mestre d'institut a Xàtiva o
qualsevol poble de les rodalies d'Ontinyent.
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BERNABEU GALBIS, Alfredo

BERNABEU GALBIS, Eduard

Carta

Contestació per part de Fuster a la sol·licitud d'Alfredo Bernabeu que li
demanara a Antoni Ferrando un favor perquè el seu fill siga nomenat mestre
a l'institut de Xàtiva. També li diu que la riuada no entrà a Sueca i li pregunta
per la situació a Ontinyent.

1982

Bernabeugalbisalfredo

2527

Carta

Carta de Fuster a Antoni Ferrando recomanant-li al fill d'Alfredo Bernabeu
perquè siga nomenat mestre a l'Institut de Xàtiva o a una altra localitat
propera a Ontinyent.

1982

Bernabeugalbisalfredo

2528

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Alfredo Bernabeu per recomanar el seu fill per
ser nomenat mestre de l'Institut de Xàtiva. Enviament a Fuster de l'obra
"Història Gràfica d'Ontinyent". També li comunica que ha anat a visitar-lo a
sa casa de Sueca i no hi era.

1982

Bernabeugalbisalfredo

2532

Carta

Enviament a Fuster per part d'Alfredo Bernabeu de la tesi de llicenciatura del
seu fill, d'un fascicle titulat "El nom d'Ontinyent" i d'un article del diari
"Onclar", sobre els autors sacramentals representats a Ontinyent al segle
XVII en les festes del Corpus i d'unes cartes de Gomis des de l'exili.
Anotació manuscrita per part de Fuster, al marge esquerre de la carta,
"Contestat".

Bernabeugalbisalfredo

2525

Tarja de
presentació

Felicitació de Nadal a Fuster. Sol·licitud de la dedicatòria dels seus llibres, "El
País Valenciano" i "Nosaltres, els valencians", i comunicació de la indignació
del poble d'Ontinyent per una foto publicada per Fuster.

Bernabeugalbisalfredo

2521

Tarja de
presentació

Comunicació de l'enviament a Fuster del llibre de festes d'Ontinyent, dedicat
al pare Galiana, en el qual hi ha un article seu.

Bernabeugalbisalfredo

2523

Tarja de
presentació

Felicitació de Nadal a Fuster i comunicació de la lectura dels seus articles a la
secció "Llibres Catalans". També li fa altres comentaris sobre la lectura dels
articles de Josep Pla sobre Lluís Vives.

Bernabeugalbisalfredo

2530

Carta

Comunicació a Fuster de la seua amistat i comentaris nostàlgics de quan
estudiaven i vivien junts a València.
Adjunta retall de premsa titulat "Joan Fuster, en el Instituto de Estudios
Hispánicos", en el qual es fa referència a una lectura poètica de Fuster.

1955

Bernabeugalbiseduard

2534

Carta

Felicitació a Fuster per una lectura poètica. Sol·licitud d'enviament d'uns
llibres de la seua poesia dedicats. També li diu que va estar a sa casa de
Sueca però no hi era, li diu que ja anirà a arreplegar un quadre que li regala
Fuster i li comunica la propera visita a Sueca del seu germà.

1956

Bernabeugalbiseduard

2535

Correspondència de Joan Fuster
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BERNABEU GALBIS, Eduard
Carta

Contestació de Fuster agraint-li l'enviament d'un retall de premsa aparegut a
"Destino", en el qual es fa referència a un recital poètic de Fuster a
Barcelona. Comunicació de l'enviament d'un exemplar dedicat de la seua
obra "Antologia de la poesia valenciana". També li diu que quan es vegen a
València li regalarà uns quadres de Brandes i de Manolo Gil.

1956

Bernabeugalbiseduard

2536

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència sobre pintura,
escultura o paisatge a la "II Demostració d'Art Local" d'Ontinyent.

1956

Bernabeugalbiseduard

2537

Carta

Contestació de Fuster desestimant la seua participació en una conferència
sobre pintura, escultura o paisatge a la "II Demostració d'Art Local"
d'Ontinyent per haver d'anar a Barcelona.

1956

Bernabeugalbiseduard

2538

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi d'assaig. Comunica que anirà
a visitar-lo a sa casa de Sueca amb el seu germà. També li demana que li
dedique i envie algun dels darrers llibres que ha publicat.

1956

Bernabeugalbiseduard

2539

Carta

Comentaris a Fuster sobre un article seu aparegut a "Levante". Comunicació
a Fuster de les activitats culturals del Centre Excursionista d'Ontinyent.
També li demana un llistat amb el nom dels pintors o artistes valencians que
ell conega, a fi que els envien algunes obres i subhastar-les amb la finalitat
de restaurar l'ermita del poble.

1960

Bernabeugalbiseduard

2540

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster

1961

Bernabeugalbiseduard

2541

1962

Bernabeugalbiseduard

2542

1962

Bernabeugalbiseduard

2543

Nota

Comunicació a Fuster de la visita a sa casa de Sueca amb el seu germà i un
altre amic, però no hi era. Comentaris sobre la seua obra "El País
Valenciano", en què creu que la imatge publicada d'Ontinyent és prou
inoportuna. Per últim, li felicita el Nadal.

1962

Bernabeugalbiseduard

2544

Carta

Comentaris sobre un article publicat per Fuster a "Destino" sobre les festes
d'Ontinyent, el qual agradà molt en el poble i comentaris sobre la revista
"Escala", publicada a Ontinyent per Eduard Bernabeu Galbis.

1963

Bernabeugalbiseduard

2545

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de la publicació d'una nova revista a Ontinyent,
comentaris sobre la temàtica i continguts d'aquesta. També li demana la
seua col·laboració en el primer número i li diu que vol reunir-se amb ell per
parlar.
Comentaris a Fuster pel que fa al canvi de la data de la visita a Ontinyent
d'un grup de novel·listes catalans per fer unes xarrades. Sol·licita a Fuster
que faça un article sobre el Pare Galiana per a la revista del poble. També li
demana la data en què poden quedar a València per parlar.
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BERNABEU GALBIS, Eduard
Carta

Invitació a Fuster a un recital de cançons valencianes de Matilde Salvador a
Ontinyent, on després es farà un sopar. També li demana que li done la seua
opinió sobre la revista "Escala" que li ha enviat.

1965

Bernabeugalbiseduard

2546

Carta

Felicitació de Nadal a Fuster. Enviament d'un calendari. Sol·licitud a Fuster
d'informació sobre un gravat per al calendari de l'any vinent. Comentaris
sobre els seus darrers articles publicats a "Tele/Espres" i comunicació de la
publicació d'un setmanari local a Ontinyent.

1969

Bernabeugalbiseduard

2547

Carta

Comentaris a Fuster sobre la lectura dels seus articles a "Tele/Exprés" i a
"Informaciones". Agraïment per l'enviament d'un llibre sobre Ontinyent i
enviament d'un calendari. També convida a Fuster a dinar un arròs al forn a
la seua caseta de camp.

1974

Bernabeugalbiseduard

2549

1974

Bernabeugalbiseduard

2548

1977

Bernabeugalbiseduard

2550

Bernabeugalbiseduard

2533

Nota
Carta

Comunicació a Fuster de la data d'un dinar.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster i sol·licitud d'una conferència per al Centre
Excursionista d'Ontinyent

Carta

Comentaris a Fuster sobre com li van les coses a Madrid on va anar a buscar
feina i està treballant per a algunes editorials com a traductor. També li
demana referències sobre com porta la publicació del llibre "Recull de contes
valencians", li parla sobre la novel·la "La vaga dels capterres" i li envia la seua
adreça a Madrid.

157

Bernabeullatasantoni

2552

Nota

Comunicació a Fuster de l'interés d'Orbaiceta de fer-li una entrevista a
l'escriptor Juan A. Zurzunegui, i de la seua visita a València per a parlar amb
Fuster.

1958

Bernabeullatasantoni

2553

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'una nova publicació apareguda a
València amb el títol de "La caña gris". També li demana la seua col·laboració
a fer algun estudi per a publicar-lo a la "Colección Grandes Escritores"
d'Ediciones Anteo, comentaris sobre aquesta i sobre els honoraris editorials
que rebrà en cas de col·laborar-hi.

1960

Bernabeullatasantoni

2554

Bernabeullatasantoni

2551

Bernabeufamilia

2519

BERNABEU LLATAS, Antoni

Carta
BERNABEU, família

Comunica a Fuster que ha estat a Sueca per visitar-lo i ha anat al casino "La
Lealtad" a buscar-lo i no hi era.
Nota escrita al revers d'un carnet de soci del "Cine-Club Utiye" d'Ontinyent.

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster sobre la data d'un viatge a Barcelona i sobre l'enviament
del "Don Jaume". També li diu que parlarà amb Tàrrega i Codonyer.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1982
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BERNABEU, germans

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i suport amb motiu de l'atemptat

1981

Bernabeugermans

2520

Carta

Sol·licitud a Fuster de la data en què poden reunir-se amb ell per tal de fer-li
una foto per al llibre de fotografies "Cent personalitats de la Cultura
Catalana".

1980

Bernadantoni

2555

Carta

Sol·licitud a Fuster de la data en què anirà a Barcelona per tal de fer-li unes
fotografies per al llibre "Cent personalitats de la Cultura Catalana".

1980

Bernadantoni

2556

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de dos estudiants de filologia de poder parlar
amb ell perquè els done informació de primera mà sobre la poesia
valenciana de postguerra, ja que estan fent un treball al respecte.

1982

Bernalassumpcio

2559

1982

Bernalassumpcio

2557

1982

Bernalassumpcio

2558

1971

Berniaj

2561

BERNAD, Antoni

BERNAL, Assumpció

Telegrama
Telegrama
BERNIA, J
BERTI, Joaquim
BERTRAN I ALEGRI, Antoni

Postal
Carta

Felicitació a Fuster pel seu article aparegut al diari "Jornada" titulat
"Benimodo, en su lejanía".

1960

Bertijoaquim

2562

Carta

Sol·licitud a Fuster d'una fotografia seua i dedicada per a l'arxiu personal
d'Antoni Bertran i Alegri.

1981

Bertranialegriantoni

2604

Carta

Sol·licitud a Fuster d'una fotografia seua i dedicada per a l'arxiu personal
d'Antoni Bertran i Alegri. També li demana contestació al respecte.

1984

Bertranialegriantoni

2605

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un opuscle de l'obra "Va morir tan
bella" i elogi a la seua poesia. També li copia uns versos de la seua obra,
"Cantata de Nadal".

1951

Bertranoriolamanuel

2606

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un exemplar de la seua obra, "El món literari de Sor
Isabel de Villena", del qual s'ha enterat per la lectura de l'opuscle de Miquel
Dolç, "Virgili i nosaltres".

1954

Bertranoriolamanuel

2607

Fullet

Exemplar d'un fullet titulat, "Tríptic d'amor" del poeta Manuel Bertran i
Oriola, amb els poemes guanyadors de "La Flor Natural" als "Jocs Florals de
Gràcia" amb motiu de les Festes de la Mercè de Barcelona, enviat a Fuster.

1958

Bertranoriolamanuel

2608

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

1966

Bertranoriolamanuel

2610

Nota

Adhesió a un homenatge a Fuster, deixat com a nota a sa casa de Sueca,
després d'un viatge per terres andaluses.

1968

Bertranoriolamanuel

2609

Carta

Comunicació a Fuster de la mort dels seus pares, els poetes Manuel Bertran i
Oriola i Josefina Tura i Tura.

1982

Bertranturamaria

2611

BERTRAN ORIOLA, Manuel

BERTRAN TURA, Maria

Comunica a Fuster que esperen notícies seues per a concretar la data d'una
entrevista amb ell.
Fuster comunica a Assumpció Bernal que la data en què anirà a visitar-lo a sa
casa de Sueca no hi estarà, i li diu que ja li dirà quan pot anar.
Salutació d'uns amics des d'Alemanya.

Correspondència de Joan Fuster
]
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BERTRAN TURA, Maria,
Invitació

Tarja d'invitació a una missa commemorativa a la parròquia de Sant Miquel
del Port de Barcelona, per la mort dels poetes Manuel Bertran Oriola i
Josefina Tura i Tura, enviada a Fuster.
Poema mortuori imprés de Josefina Tura titulat "Crepuscle".

1982

Bertranturamaria

2612

1982

Bertranturamaria

2613

1947

Bertranjoanbaptista

2563

1947

Bertranjoanbaptista

2564

1947

Bertranjoanbaptista

2565

Carta

Enviament per part de Fuster al Pare Bertran d'un exemplar de la revista
"Verbo" i d'un altre exemplar d'una altra revista editada per les festes de
Sueca on li ha dedicat uns poemes. També li demana la seua col·laboració
amb algun original per a la revista "Verbo" i li comunica que li ha tornat
l'exemplar de l'obra de López-Picó, "Compliment a València".

1947

Bertranjoanbaptista

2566

Carta

Comentaris sobre el viatge a Barcelona del Pare Bertran d'on li ha portat a
Fuster un exemplar dedicat de l'obra de López-Picó "Els motius de la rosa", a
qui ha vist a Barcelona i li ha parlat de Fuster. També li diu que li guarda una
"Oda a l'Assumpció de la Mare de Deu" del mateix autor i d'un altre
exemplar de la seua obra, "Arca de fe". Agraïment a Fuster per la dedicatòria
d'uns poemes i comunicació de la seua col·laboració a la revista "Verbo".

1947

Bertranjoanbaptista

2567

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns exemplars de la revista "Verbo" i
de "Víspera" on li ha dedicat uns poemes al Pare Bertran. Comunicació de
l'enviament a Fuster de dos poemes per a publicar-los a "Verbo". També li
diu que li ha enviat un llibret publicat per López-Pícó.

1947

Bertranjoanbaptista

2568

Carta

Felicitació de Nadal a Fuster. Comunicació per part del Pare Bertran del seu
viatge a Barcelona on parlarà de la poesia de Fuster als poetes Octavi Saltor i
J. M. López-Picó. Comentaris sobre la seua crítica literària a l'obra de B.
Llorens i, al voltant de la poesia del Pare Burguera. També li comunica
l'enviament d'un assaig per a publicar-lo a la revista "Verbo".

1948

Bertranjoanbaptista

2570

Poema
BERTRAN, Joan Baptista
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'un exemplar de la revista
"Verbo" al Pare Bertrán, altres comentaris d'estil sobre la publicació. També
li demana referències sobre l'obra de López-Picó, "Compliment a València" i
li demana la seua col·laboració amb un article per a la revista.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un exemplar de la revista "Verbo".
Felicitació per aquesta i pels seus èxits poètics. Enviament a Fuster d'un
exemplar de l'obra de López-Picó, "Compliment a València". També li
comunica que anirà a Alacant a passar les vacances i aprofitarà per visitar a
Josep Albi.
Agraïment per part de Fuster al Pare Bertran per l'enviament d'un exemplar
de l'obra de López-Picó, "Compliment a València"; comentaris sobre la
lectura daquesta obra i sol·licitud d'algun original per a publicar-lo al proper
número de la revista "Verbo".
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BERTRAN, Joan Baptista
Postal

Comunicació a Fuster de la visita a València del Pare Batllori per a fer unes
conferències. Felicitació a Fuster per l'article aparegut a "Verbo" sobre el
"Superrealismo" i per la impressió que els ha fet als poetes Octavi Saltor i J.
M. López-Picó la seua poesia. També li dóna records per a Albi i li comenta
com va la seua publicació "Madrigales".

1948

Bertranjoanbaptista

2569

Carta

Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a l'obra del Pare Bertran
"Madrigales", apareguda al número 4 de la revista "Verbo", i comentaris
sobre la poesia religiosa. Felicitació a Fuster pels seus poemes publicats al
mateix número de la revista. També li comunica la visita a València del poeta
Octavi Saltor, qui vol conéixer Fuster, i li dóna records per a l'amic Albi i per
al Pare Burguera.

1949

Bertranjoanbaptista

2572

Carta

Comentaris sobre una lectura poètica de Miquel Dolç a casa d'Adlert i sobre
la poesia religiosa. També li comunica quan sortirà el darrer número de la
revista "Verbo" i li demana la seua col·laboració amb un poema. Comentaris
sobre la revista "Murta".

1949

Bertranjoanbaptista

2574

Postal

Agraïment i felicitació a Fuster per un poema seu enviat al Pare Bertran.
Comentaris sobre l'obra poètica "Madrigales", del pare Bertran, de la qual
espera que faça un comentari a "Verbo".

1949

Bertranjoanbaptista

2571

Postal

Felicitació a Fuster pel seu sant. Comunica que a Barcelona estan admirats
amb la seua poesia i volen que hi vaja a fer una lectura poètica. També
felicita Fuster pel seu excel·lent poema enviat a la revista "Murta".

1949

Bertranjoanbaptista

2573

Postal

Comentaris a Fuster sobre la seua visita a València per a parlar amb el Pare
Bertran i disculpa per no estar en una altra visita de Fuster, ja que hi va anar
d'exercicis espirituals.

1950

Bertranjoanbaptista

2575

Postal

Felicitació a Fuster pel seu sant. Comentaris sobre la seua poesia. Agraïment
per la seua visita a València. També li demana que el torne a visitar.

1950

Bertranjoanbaptista

2576

Carta

Agraïment a Fuster per la seua felicitació nadalenca. Felicitació pel seu
darrer llibre de poemes i enviament d'una crítica literària a aquest. Sol·licitud
perquè faça una lectura poètica a "Murta" i per tal que li envie a Jorge Blajot
un exemplar del seu llibre dedicat perquè faça una crítica literària a "Razón y
Fe". També li diu que Jordi Rubió admira molt la seua poesia.

1951

Bertranjoanbaptista

2577

Postal

Records a Fuster des de Bruges (Bèlgica), on es celebra el "Congrès
Internacional de Poesia". També li diu que dinarà amb Josep Carner,
representant de Catalunya al Congrès.

1951

Bertranjoanbaptista

2578

Correspondència de Joan Fuster
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BERTRAN, Joan Baptista
Carta

Enviament de records a Fuster per part del Pare Bertran dels poetes catalans
Octavi Saltor, López-Picó i Carles Riba, i comentaris sobre un premi literari no
concedit a Fuster i que va rebre el vot del Pare Bertran. També li demana
que vaja a visitar-lo a València quan passen les festes de Sueca per a parlar
amb ell.

1952

Bertranjoanbaptista

2579

1952

Bertranjoanbaptista

2580

Carta

Enviament a Fuster per part del Pare Bertran d'un article seu per a publicarlo a "Destino" en el qual fa un elogi a la poesia de Fuster.
Adjunta original mecanografiat de l'esmentat article del Pare Bertran, titulat
,"Valencia encuentra su voz".

1953

Bertranjoanbaptista

2583

Postal

Agraïment a Fuster per la seua felicitació de Nadal. Felicitació pel seu llibre,
"Criatura dolcíssima", publicat a Óssa Menor. També li comunica el Pare
Bertran, que li han donat a Barcelona el Premi Maragall de poesia, any 1952.

1953

Bertranjoanbaptista

2581

Postal

Agraïment a Fuster per la seua visita i pel regal d'un llibre seu que està llegint
el Pare Bertran, pel qual li dóna l'enhorabona.

1953

Bertranjoanbaptista

2582

Carta

Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'un article sobre la seua
obra, "Terra en la boca" ,demanat pel Pare Bertran. Comentaris sobre la
visita de Fuster a Barcelona a la "Festa Poètica de Sant Martí de Riells", on
guanyà el "Premi de Poesia Carles Riba" amb un poema sobre els Reis
d'Orient. També li comenta que de Barcelona va anar a Mallorca als
Centenaris de Costa i Llobera i de l'Alcover.

1954

Bertranjoanbaptista

2585

Postal

Comunicació a Fuster de la visita a València d'Octavi Saltor a un Congrés de
Poesia. Salutacions per a la mare de Fuster. Sol·licitud d'una còpia del seu
darrer llibre, ja que havia enviat l'original al "Diario de Mallorca" perquè en
feren una crítica literària i li l'han perdut. També li diu que va rebre el poema
d' Alemany.

1954

Bertranjoanbaptista

2584

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant i comunicació de la visita a València
d'Aleixandre, qui donarà una xarrada als locals de "Conferencia Club" sobre
"La poesia española actual".

1955

Bertranjoanbaptista

2587

Postal

Comunicació a Fuster de l'arribada des d'Itàlia del Pare Batllori, qui vol parlar
amb ell, per això li demana que li diga quin dia podran veure's a València i
com pot posar-se en contacte amb ell.

1955

Bertranjoanbaptista

2586

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi "Ixart" d'assaig.

1956

Bertranjoanbaptista

2588

Postal
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Felicitació a Fuster pel seu sant. Enviament de records de part del Pare
Batllori i del darrer llibre de poesia del Pare Bertran.
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Postal

Felicita Fuster pel seu sant i sol·licita que el visite per a signar-li un exemplar
de la seua obra ,"El descrèdit de la realitat". També li demana notícies d'Albi.

1957

Bertranjoanbaptista

2589

Carta

Agraïment a Fuster per part del Pare Bertran pels seus comentaris a la seua
obra poètica. També li demana que el visite a València per signar-li un
exemplar de la seua obra, "El descrèdit de la realitat", i li diu que li enviarà
un article per a "Jornada". Finalment li demana notícies d'Albi i li dóna
notícies sobre el Pare Batllori.

1958

Bertranjoanbaptista

2590

1958

Bertranjoanbaptista

2591

1958

Bertranjoanbaptista

2592

1958

Bertranjoanbaptista

2593

1959

Bertranjoanbaptista

2594

1960

Bertranjoanbaptista

2595

Carta

Carta

Postal
Postal
Postal

Sol·licita a Fuster que accepte la col·laboració editorial a "Verbo" d'un xicot
alumne del Pare Bertran, amb la publicació d'un article sobre J. Sagan.
També li anuncia que aquest vol conéixer-lo.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article sobre la seua obra,
"Indagacions possibles". També li demana el Pare Bertran que el visite a
València per tal de parlar tots dos.
Adjunta retall de premsa aparegut a "La Vanguardia", 30 set. 58.
Comunicació per part del Pare Bertran a Fuster de la visita a València del
Pare Batllori.
Felicitació a Fuster pel seu sant i per la seua obra "Antologia poètica d'Ausiàs
March".
Felicitació de Nadal a Fuster i felicitació per la seua lectura de l'obra,
"Antologia poètica d'Ausiàs March" a la Casa del Llibre.

Postal

Felicitació a Fuster pel seu sant. També li comunica que ha estat a Figueres
fent una conferència d'homenatge a Joan Maragall.

1960

Bertranjoanbaptista

2596

Postal

Comunica a Fuster que li sap greu no poder haver anat a veure'l durant la
seua estada a Barcelona.

1961

Bertranjoanbaptista

2597

Postal

Comentaris a Fuster sobre el seus articles a "El Correo Catalán" i
comunicació de la seua visita a València on espera veure'l i parlar amb ell.

1961

Bertranjoanbaptista

2598

Postal

Disculpa per part del Pare Bertran a Fuster per no estar a casa quan anà a
visitar-lo. Sol·licitud d'una separata del seu estudi sobre "Sor Isabel de
Villena" per a un alumne del pare Bertran. També li comunica la intervenció
de Jordi Rubió i del Pare Batllori en unes xarrades en commemoració a
"Vicens Vives" a Barcelona titulades "Vicens Vives: Catalunya enfora".

1961

Bertranjoanbaptista

2599

Postal

Agraïment a Fuster per l'enviament de dos treballs seus sobre "Sor Isabel de
Villena" per a un alumne del Pare Bertran. També li diu que vol reunir-se
amb ell quan vaja a Barcelona.

1961

Bertranjoanbaptista

2600

Postal

Felicitació a Fuster pel seu sant i per la seua darrera obra "Poetes, moriscos i
capellans"

1962

Bertranjoanbaptista

2601
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Carta

1964

Bertranjoanbaptista

2602

1966

Bertranjoanbaptista

2603

Carta

Sol·licita a Fuster que faça la conferència inaugural del Curs d'Humanitats de
la Universitat Jaume I, que es farà a Morella i en el qual volen que parle al
voltant de la figura de Joan Lluís Vives.
Adjunta full amb el llistat de participants i conferències del curs amb el títol
"Humanisme renaixentista: Cultura i societat". Morella, del 6 al 10 de juliol,
1992.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1992

Besersergi

2614

Cinta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar de la revista local,
"Celobert".

1981

Beteraajuntament

2615

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València.

1981

Betlemdelapigacollectiudel

2616

Telegrama

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió del "Diccionari" a la Llotja de
València.

1951

Beutbelengueremili

2617

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Emili Beüt de col·laboració per part dels
membres del "Diccionari", en una campanya de difussió lingüística pels
pobles del País Valencià amb conferències, exposicions i d'altres activitats
culturals, proposada a Fuster pels amics Valor, Matalí i Vañó en una reunió
en "Lo Rat-Penat".

1952

Beutbelengueremili

2618

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Beüt de la seua visita a Sueca, on es
podrien veure per a anar a missa i passejar per l'Assut.

1953

Beutbelengueremili

2619

Carta

Autorització a Fuster per part d'Emili Beüt perquè reproduisca una part del
seu llibre sobre "El riu Segura" per a la revista "Pont Blau". Comunicació del
seu interés de participar-hi amb algun article inèdit per a la revista. També li
diu que no li pot enviar cap foto per a il·lustrar l'article i li demana que li
envie els darrers números d'aquesta.

1953

Beutbelengueremili

2620

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una relació dels seus treballs
publicats sobre "Geologia del País Valencià".

1953

Beutbelengueremili

2621

Carta

Comunica a Fuster que l'exposició de "Llibres en Valencià", la qual estava
pensada a fer-se a la Llotja de València, ha estat ajornada per unes obres al
Saló del Consolat.

1957

Beutbelengueremili

2622

Carta
BESER, Sergi

BETERA, Ajuntament
BETLEM DE LA PIGÀ, Col
lectiu del
BEÜT BELENGUER, Emili

El Pare Bertran sol·licita a Fuster que li faça una crítica literària al seu darrer
llibre de poemes.
Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare. També li dóna
l'enhorabona pels seus èxits literaris.
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BEÜT BELENGUER, Emili
Carta

BEVIÀ, Josep

BIBLIOTECA CATALANA DE
CASTELLÓ
BILIOTECA ESPAÑOLA DEL
SIGLO XV

1960

Beutbelengueremili

2623

Formulari

Enviament a Fuster d'una tarja per a un cedulari de suport dels escriptors
valencians a l'Agrupació Catalana d'Itàlia a l'Alguer, sense complimentar.

1960

Beutbelengueremili

2624

Formulari

Enviament a Fuster d'un formulari demanant la signatura per a un cedulari
de suport dels escriptors valencians a l'Agrupació Catalana d'Itàlia ,a l'Alguer,
sense complimentar.

1960

Beutbelengueremili

2625

Mostra de condol per la mort del pare de Fuster.

1966

Beutbelengueremili

2626

Beutbelengueremili

2627

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta
Carta

Enviament a Fuster per part d'Emili Beüt de la seua data de naixement.
Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi de les Lletres Valencianes".
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981
1981

Beviajosep
Beviajosep

2628
2630

1981

Beviajosep

2629

1981

Biblioteca9doctubre

2631

Telegrama

Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Bibliotecacatalanadecastello

2632

Carta

Carta als subscriptors de la "Serie Básica" de la "Biblioteca Española del Siglo
XV", comunicant-los que s'ha endarrerit l'aparició dels volums del
"Cancionero del siglo XV", a causa dels canvis polítics en la Diputació de
Salamanca, que ès qui patrocina l'obra i financia l'editorial.

1990

Bibliotecaespanoladelsigloxv

2635

Carta

Comunicació a Fuster per part dels Directors de la col·lecció "Serie Básica" de
l'Editora "Biblioteca Española del Siglo XV", del retorn d'un taló bancari.

1990

Bibliotecaespanoladelsigloxv

2636

1990

Bibliotecaespanoladelsigloxv

2638

1990

Bibliotecaespanoladelsigloxv

2637

1991

Bibliotecaespanoladelsigloxv

2633

Telegrama
BIBLIOTECA 9 d’Octubre

Enviament a Fuster d'una carta col·lectiva transmesa al diari "La Marina", per
part dels Escriptors Valencians, contra el Sr. Mateo pels seus articles ofensius
publicats al diari contra aquest col·lectiu i contra el valencià.
Adjunta fulls d'adhesió a la carta amb el nom dels escriptors valencians que
la subscriuen.

Adhesió

Carta
Factura

Carta
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Sol·licitud a Fuster del pagament anticipat de la quota de subscripció al vol. II
de l'obra, "El libro antiguo español", per tal de fer front a l'edició.
Còpies de dos factures enviades a Fuster com a comprovant de la seua
subscripció a la "Serie Maior" de la "Biblioteca Española del Siglo XV".
Comunicació a Fuster de l'aparició del Vols. III i IV del "Cancionero del siglo
XV", per la qual cosa li envien la factura per tal que pague l'import per la
compra de l'obra.
Adjunta original i 3 còpies de la factura per la subscripció a la Serie Maior de
l'Editorial "Biblioteca Española del Siglo XV".
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BILIOTECA ESPAÑOLA DEL
SIGLO XV

Carta de Rosario Consuelo Gonzalo, de la "Biblioteca Española del Siglo XV",
anunciant-li a Fuster l' enviament de la factura pel "Cancionero" d' Antón de
Montoro amb edició crítica de Marcella Ciceri i estudi i notes de Julio
Rodríguez Puértolas inclòs en la "Serie Básica".
Adjunta dues còpies de la factura.

1991

Bibliotecaespanoladelsigloxv

20045

1992

Bibliotecaespanoladelsigloxv

2634

1982

Bibliotecapublicadevalencia

2639

1969

Bibliovasa

2660

1971

Bibliovasa

2640

1971

Bibliovasa

2641

1971

Bibliovasa

2642

1971

Bibliovasa

2643

Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió de la Junta General Ordinària,
de la "Societat Bibliogràfica Valenciana S.A"., que es celebrarà a la Sala de la
Bandera de l'Ateneu Mercantil de València, amb l'ordre del dia. També li
diuen que en acabar la reunió hi haurà un dinar.

1971

Bibliovasa

2644

Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió de la Junta del Consell, de la
"Societat Bibliogràfica Valenciana S.A.", que es celebrarà a l'Ateneu
Mercantil de València, amb l'ordre del dia.

1972

Bibliovasa

2645

Carta

BIBLIOTECA PÚBLICA DE
VALÈNCIA
BIBLIOVASA

Saluda
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster del pagament d'una factura pendent per la subscripció a
la "Serie Maior" de l'Editorial" Biblioteca del Siglo XV", corresponent als vols.
V-VI del "Cancionero del siglo XV", i comunicació de l'aparició del vol. VII de
l'obra.
Adjunta factura (original i còpia) per la compra dels vols. 1, 2 i 3 de
l'esmentada obra, amb data de 15-3-1990.
Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi de les Lletres Catalanes" per
part de la directora de la "Biblioteca Pública de València".
Enviament a Fuster del resguard pel pagament de la seua aportació ,com a
Soci Fundador de la "Societat Bibliogràfica Valenciana S.A."
Comunicació a Fuster de la data d'una reunió de Consell de la" Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A"., amb l'ordre del dia. També li diuen que en
acabar la reunió el convidaran a dinar.
Comunicació a Fuster, per part d"'Arts Gràfiques Soler", del material enviat
per a la impressió del llibre, "Primera parte de la Historia de Valencia
(1538)", per tal de comprovar si és correcte abans d'imprimir l'obra.
Comunicació de l'enviament a Fuster de les proves d'impremta de l'obra,
"Primera Parte de la Historia de Valencia", per part d"'Arts Gràfiques Soler
S.A".
Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'"Arts Gràfiques Soler", de les
proves d'impremta, correccions i errates; és a dir, de tot el material emprat
per a la impressió de l'obra, "Primera Parte de la Historia de Valencia".
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Carta

Sol·licitud a Fuster del pagament de la quota de subscripció a la "Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A.", per a fer front a les despeses d'edició de l'obra
,"Regiment de la Cosa Pública", de Francesc Eiximenis.

1973

Bibliovasa

2646

Carta

Sol·licitud a Fuster com a membre de la "Societat Bibliogràfica Valenciana
S.A.", d'alguna proposta d'edició d'un llibre, per a proposar-ho en la propera
reunió del Consell.

1973

Bibliovasa

2647

Carta

Convocatòria enviada a Fuster perquè assitisca a la reunió del Consell i a la
Junta General Ordinària de la "Societat Bibliogràfica Valenciana S.A.", que es
farà en doble sessió de matí i vesprada a l'Ateneu Mercantil de València,
amb ordres del dia.

1973

Bibliovasa

2649

Carta

Sol·licitud a Fuster del pagament de la quota de subscripció a la "Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A.", per fer front amb les despeses d'edició de
l'obra, "Lo procès de les olives".
Adjunta una còpia d'un balanç econòmic, on es fa un "Avanç de la situació
econòmica de Bibliovasa al 25 de febrer 1974".

1973

Bibliovasa

2650

Factura

Enviament a Fuster per part d'"Arts Gràfiques Soler" d'una còpia de la
factura per la compra d'uns exemplars del "Vocabulari Castellà-Valencià i
Valencià-Castellà" de l'"Editorial L'Estel".

1973

Bibliovasa

2648

Carta

Convocatòria a Fuster a una reunió de la Junta General Ordinària de la
"Societat Bibliogràfica Valenciana S.A." que tindrà lloc al Restaurant, "El
Pescador", a València, amb l'ordre del dia.

1974

Bibliovasa

2651

Carta

Sol·licitud a Fuster del pagament de la quota de subscripció a la "Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A.", per fer front a les despeses d'edició de l'obra,
"Lo Somni de Joan Joan".

1974

Bibliovasa

2653

Carta

Convocatòria a Fuster a la Junta General Ordinària de la "Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A.", que tindrà lloc a la Sala de la Bandera, de
l'Ateneu Mercantil de València, amb l'ordre del dia.

1975

Bibliovasa

2654

Carta

Convocatòria a Fuster a la Junta General Ordinària de la Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A., que tindrà lloc a l'Ateneu Mercantil de
València, amb l'ordre del dia.

1975

Bibliovasa

2655

Carta

Sol·licitud a Fuster del pagament de la quota de subscripció a la "Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A.", per fer front a les despeses d'edició de l'obra,
"Obres Llaor Sta. Caterina".

1975

Bibliovasa

2656

Rebut

Enviament a Fuster d'un rebut bancari pel pagament de la quota de
subscripció a "Bibliovasa", domiciliat al "Banco de Valencia".

1975

Bibliovasa

2652
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Comunicació per part de Fuster a Vicent Arlandis, de Bibliovasa, del
pagament per transferència bancària de la seua subscripció, la de Palàcios i
la d'Alfaro. També li demana que si els comptes no estan clars li ho
comunique.
Tarja de Vicent Arlandis, de Bibliovasa, a Fuster pel pagament de la
subscripció de Palàcios i el pagament del dibuix nº 69 d' Alfaro enviat a
Palàcios.
Convocatòria a la Junta General de la "Societat Bibliogràfica Valenciana, S.A",
"Bibliovasa", a Fuster.
Adjunta ordre del dia.
Adjunta nota i adreça de Carmelina Sánchez Cutillas.

1976

Bibliovasa

2657

1976

Bibliovasa

20044

1976

Bibliovasa

20554

Carta

Convocatòria a Fuster a la Junta General Ordinària de la "Societat
Bibliogràfica Valenciana S.A.", que tindrà lloc als locals de la "Casa de
Catalunya", a València, amb l'ordre del dia.

1978

Bibliovasa

2658

Carta

Convocatòria a Fuster a una Junta Extraordinària de la "Societat Bibliogràfica
Valenciana S.A.", que tindrà lloc als locals de la "Casa de Catalunya", a
València, amb l'ordre del dia.

1979

Bibliovasa

2659

Carta

Comunicacició a Fuster de l'adhesió a un homenatge que li han fet a
València. També el felicita per les seues obres "Nosaltres, els valencians" i "El
descrèdit de la realitat".

1968

Biergejosep

2661

1981

Biergejosepi18signaturesmes

2662

1977

Bihlerheinrich

2663

1990

Bilbenynorbert

2666

Carta

Carta

Invitació

BIERGE, Josep

BIERGE, Josep i 18 signatures
més

Carta

BIHLER, Heinrich
Carta
BILBENY, Norbert
Carta

Disculpa a Fuster per no poder assistir a l'homenatge que li fan a València
perquè ha mort la seua dona, i altres comentaris personals.
Carta signada per 18 persones més que estaven a casa Josep Bierge, en el
moment d'escriure la carta.
Sol·licitud de col·laboració a Fuster en un article per a la revista universitària,
"Iberoromania", en un número dedicat a la literatura catalana. També li diu
el professor Bihler que ell farà un article sobre "Semana santa", d'Espriu.
Sol·licita a Fuster que li faça el pròleg al seu llibre "L'ombra de Maquiavel:
Ética i política", publicat per l"'Editorial Índex".
Adjunta un breu currículum de Norbert Bilbeny.

Carta

Acceptació per part de Fuster a fer-li el pròleg a l'obra, "L'ombra de
Maquiavel: Ética i política" d'En Bilbeny. També li comunica que si vol visitarlo a sa casa de Sueca per a parlar del tema, serà ben rebut.

1991

Bilbenynorbert

2667

Nota

Enviament a Fuster d'una còpia de l'original de l'obra "L'ombra de
Maquiavel", de Norbert Bilbey, perquè li faça un pròleg.

1991

Bilbenynorbert

2664
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BILBENY, Norbert

Nota
Nota

BINISSALEM, Ajuntament
Carta

BISBAL GUSTEMS,
Grumersind

Sol·licitud a Fuster de la seua resposta sobre si li fa o no el pròleg a l'obra de
Bilbeny, "L'ombra de Maquiavel", per comunicar-ho a l'editorial.
Agraïment a Fuster per part de Bilbeny pel seu pròleg al llibre, "L'ombra de
Maquiavel". També li diu el dia que el visitarà a sa casa de Sueca per dinar
junts a "La fonda".
Sol·licitud a Fuster de l'acceptació del seu nomenament com a Membre Nat
de la "Fundació Llorenç de Villalonga". També el conviden a l'acte de
Constitució.
Anotació manuscrita de Fuster a la part inferior del full "Contestat
telegrama".

1991

Bilbenynorbert

2665

1991

Bilbenynorbert

2668

1990

Binissalemajuntament

2671

Carta

Enviament a Fuster dels "Estatuts de la Fundació Llorenç Villalonga" com a
membre fundacional d'aquesta.

1990

Binissalemajuntament

2672

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de l'Alcalde de Binissalem (Palma de Mallorca).

1990

Binissalemajuntament

2670

Telegrama

Fuster comunica a l'Ajuntament de Binissalem (Palma de Mallorca), que no
assistirà a l'acte de constitució de la "Fundació Llorenç Villalonga", però
s'adhereix a l'acte i al projecte.

1990

Binissalemajuntament

2669

Carta

Comunica a Fuster que que quan torne del seu viatge per Grècia, li farà una
visita a sa casa de Sueca per xarrar amb ell.

1974

Bisbalgutsemsgrumersind

2673

Carta

Carta de Gumersind Bisbal Gutsems agraint-li a Fuster haver format part del
jurat del "Premi Gumersind Bisbal".

1974

Bisbalgutsemsgrumersind

20046

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster.

1974

Bisbalgutsemsgrumersind

2674

1975

Bisbalgutsemsgrumersind

2675

1975

Bisbalgutsemsgrumersind

2676

1975

Bisbalgutsemsgrumersind

2678

1975

Bisbalgutsemsgrumersind

2677

1976

Bisbalgutsemsgrumersind

2679

1976

Bisbalgutsemsgrumersind

2680

Carta
Carta
Carta
Telegrama
Carta
Carta
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Comunicació a Fuster per part de Gumersind Bisbal de la data d'una visita a
sa casa de Sueca per a saludar-lo.
Contestació de Fuster comunicant-li la data que li va millor per a la visita de
Gumersind Bisbal a sa casa de Sueca.
Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes".
Comunicació a Fuster de la data en què el visitarà a Sueca.
Sol·licitud a Fuster de la seua assistència al "Premi Gumersind Bisbal", a La
Pobla de Claramunt, com a jurat i d'altres comentaris al respecte.
Contestació de Fuster a Gumersind Bisbal sobre l'assistència a l'acte de
lliurament del seu premi literari a La Pobla de Claramunt, junt a Sanchis
Guarner, un altre membre de jurat.
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BISBAL GUSTEMS,
Grumersind

Carta

Bisquer de Grau, C

BLADÉ I DESUMVILA, A

BLAI, Josep
BLAJOT, Jorge

Recordatori a Fuster de la data de lliurament del "Premi Gumersind Bisbal",
al seu poble, perquè hi assitisca a l'acte.

1976

Bisbalgutsemsgrumersind

2681

Carta

Carta de Bisquer de Grau, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb
comentaris al seu article "Las últimas campanas".
Comentaris personals.

1973

Bisquerdegrauc

20047

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València i
mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Bladeidesumvilaa

2682

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster d'una còpia d'una nota d'adhesió, enviada a Jordi Pujol,
amb motiu de la concessió a Fuster i a Moll de la "Medalla d'Or" de la
Generalitat de Catalunya.

1983

Bladeidesumvilaa

2683

1977

Blaijosep

2684

1951

Blajotjorge

2686

Postal
Carta

Records a Fuster des de Formentera (Illes Balears), per part d'uns amics.
Agraïment a Fuster de l'enviament de la seua obra, "Va morir tan bella", a la
qual intentarà fer un comentari crític a la revista "Razón y Fe", i comentaris a
la poesia de Fuster.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una crítica literària a la seua obra
poètica ,"Ales o mans", apareguda a la revista, "Razón y Fe".

1951

Blajotjorge

2687

Postal

Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua obra "Ales o mans" i
comentaris sobre la seua poesia. També li diu que intentarà fer algun
comentari crític sobre l'obra, a la revista "Razón y Fe".

1951

Blajotjorge

2685

Postal

Agraïment a Fuster per la seua felicitació nadalenca. També li comunica la
seua nova adreça a Insbruck (Àustria), on està treballant, però li diu a Fuster
que li pot enviar les seues publicacions, ja que seguirà amb els seus articles
per a "Razón y Fe".

1953

Blajotjorge

2688

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part del director de la revista "Blanco y Negro", de la
seua col·laboració amb alguns articles, pels quals rebrà la quantitat de 4.000
pts cadascun.

1975

Blancoynegro

2689

Carta

Sol·licitud de participació en una entrevista per a publicar-la a la revista
"Blanco y Negro", arran de l'aparició del manifest, "Nosaltres, ciutadans del
País Valencià", sobre la llengua, i fa unes preguntes al respecte. També li
demana les dades d'alguns signants del manifest per enviar-los les mateixes
preguntes.

1975

Blancoynegro

2690

Carta

Contestació de Fuster a una entrevista de Ángela de la Yglesia, per a la
revista "Blanco y Negro", sobre la situació de la llengua al País Valencià.
Adjunta full amb les dues preguntes (i l'anotació manuscrita de Fuster
"Vicent Peset") i un altre full amb les respostes de Fuster.

1975

Blancoynegro

2691

BLANCO Y NEGRO
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BLANES I BORONAT, Rafael

Carta

BLANES I VIDAL, Enric
Adhesió
BLANQUER PONSADA,
Armando

Carta

BLASCO Y CASTANY, Rafael

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un informe amb una auditoria de la
"Llibreria Tres i Quatre", demanada per la Junta d'accionistes.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adjunta poema original manuscrit d'Enric Blanes dedicat, "A Joan Fuster en
solidaritat".
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un disc de trompa seu, d'un catàleg
de la seua producció musical i d'un exemplar d'una obra d'Adrià Miró.

1981

Blanesiboronatrafael

2692

1981

Blanesividalenric

2693

1987

Blanquerponsadaarmando

2694

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Blasco del seu nomenament com a
conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat
Valenciana.

1985

Blascoicastanyrafael

2896

Fullet

Invitació a Fuster al "1er. Simposio de Lógica y Filosofia de la Ciencia: La
filosofía científica actual en Alemania", organitzat per la Universitat de
València, i d'altres comentaris sobre el programa d'activitats fets al revers
del fullet del programa d'actes.
Adjunta tarja d'invitació a l'acte.

1969

Blascojosep

2695

Carta

Enviament a Fuster d'un qüestionari d'una entrevista per a la revista,
"Quaderns d'Alliberament".
Adjunta full amb una còpia de les preguntes de l'entrevista.

1980

Blascojosep

2696

Carta

Comunica a Fuster que ha comprat el llibre, "Contra Unamuno y los demás",
a la llibreria Tres i Quatre i li diu que no ha trobat la revista "Taula de Canvi".
També li demana una fotocòpia d'un article d'Antoni Seva i una altra d'una
article seu sobre Wittgenstein, publicat a "Serra d'Or", l'abril de 1973.

1979

Blascojulia

2697

Carta

Sol·licitud a Fuster de la data en què pot quedar amb ella i el seu germà per a
parlar de filosofia.

1979

Blascojulia

2704

Carta

Contestació de Fuster a Julia Blasco comunicant-li que poden anar a veure'l a
sa casa de Sueca, ella i el seu germà, durant les festes de Setmana Santa.

1979

Blascojulia

2705

Carta

Comentaris a Fuster sobre els treballs que porta entre mans arran d'unes
converses amb ell i sobre l'enviament d'uns papers a Fuster. També li
comunica el seu interés per quedar amb ell,o bé a sa casa de Sueca, o bé al
Restaurant Dàvila de València.

1981

Blascojulia

2698

Carta

Contestació de Fuster a Júlia Blasco comunicant-li que ha llegit els papers
que li envià sobre un treball seu i que li agraden. Comentaris sobre la data en
què pot anar a Sueca a sopar amb ell i parlar del tema. També li diu que li
enviarà un article seu aparegut a "La Vanguardia".

1981

Blascojulia

2699

BLASCO, Josep

BLASCO, Júlia
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Carta

Comunicació a Fuster de com va el seu treball i altres comentaris sobre la
seua estada vacacional a Xàbia, on segueix amb el seu treball. També li diu a
Fuster que en acabar les vacances quedaran per a parlar.

1981

Blascojulia

2700

Carta

Fuster comunica a Júlia Blasco que no troba el seu treball per casa, després
de la visita d'aquesta a Sueca per a parlar sobre aquest, per això li pregunta
sobre si se l'endugué sense adonar-se'n.

1981

Blascojulia

2701

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Júlia Blasco d'unes
fotocòpies del seu treball perquè li'l corregisca.

1981

Blascojulia

2702

Carta

Agraïment per part de Fuster a Júlia Blasco de l'enviament d'unes fotocòpies
de la seua tesina sobre "Joan Fuster", fent-li alguns comentaris i correccions
per a millorar-la.

1981

Blascojulia

2703

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

Blascolola

2706

Carta

Comunica a Fuster que no podrà anar a visitar-lo a València tal com havien
quedat per motius de feina. Comentaris sobre un projecte comú amb la
col·laboració d'altres personatges valencians. També li comunica la
participació en aquest d'Emili Gómez Nadal.

1968

Blascoricard

2716

Carta

Comentaris a Fuster al voltant d'un projecte comú amb la col·laboració
d'altres intel·lectuals valencians. També li comunica els dies que serà a
Palamòs de vacances i la seua adreça perquè es pose en contacte amb ell, si
va a visitar-lo. Finalment li fa alguns comentaris arran de la lectura d'una
obra d'En Gargí sobre "Escalante".

1968

Blascoricard

2717

Carta

Comunicació a Fuster de com podrà localitzar-lo a l'Hotel Astoria durant la
seua visita a Barcelona.

1968

Blascoricard

2718

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'una carta d'Emili Gómez Nadal
enviada a Ricard Blasco. També li fa alguns comentaris sobre com van les
seues vacances a Palamós i, sobre l'enviament a Gómez Nadal d'uns
exemplars dels llibres, "Qüestió de mots" i "Alacant a part".

1968

Blascoricard

2720

Carta

Comunicació a Fuster de la seua visita a València, encara que no sap si podrà
visitar-lo a sa casa de Sueca. També li diu que li envia una còpia d'una carta a
l'Ombuena perquè la faça pública a "Tele-Estel".

1968

Blascoricard

2721

Carta

Enviament a Fuster de la còpia d'una carta d'un lector del diari "Las
Provincias" al seu director, en què li demana que es faça un homenatge a
València a Carles Salvador en el 75 aniversari del seu naixement.

1968

Blascoricard

2722

Carta

Enviament a Fuster d'una referència bibliogràfica per part de Ricard Blasco,
qui li recomana la lectura de l'obra d'Álvaro Castillo Pintado, "Tráfico
marítimo y comercio de importación en Valencia a comienzos del siglo XVII".

1968

Blascoricard

2723

BLASCO, Júlia

BLASCO, Lola
BLASCO, Ricard
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Carta

Comunica a Fuster que li ha deixat uns catàlegs de llibreries a Alfons Cucó
perquè li'l done, ja que ha estat a València de passada. També li diu la data
en què tornarà a València per sopar amb ell i visitar-lo a Sueca.

1968

Blascoricard

2724

Postal

Comentaris a Fuster sobre certa afirmació de Vicent Miquel i Diego sobre el
trasvassament Tajo-Segura arran de la lectura d'un article a la revista,
"Cuadernos para el diálogo".Li'n demana opinió.

1968

Blascoricard

2719

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'una fotocòpia del sainet "El Tio Pedro
en València" i d'uns articles del diari "La Fraternidad" publicats a l'Alguer el
1888 i signats per "Chimo Tarañina"

1970

Blascoricard

2725

Carta

Enviament a Fuster del llibre de la biblioteca personal de Ricard Blasco "El
amic dels llauradors, o aforismes rurals", de Narcís Fagès de Romà. València:
Imp. Josep Rius, 1853. També li fa alguns comentaris sobre els assitents a un
sopar al Melià.

1970

Blascoricard

2726

Carta

Comentaris a Fuster al voltant de la lectura de l'obra "Perles del cor.
Comèdia en tres actes i en vers, orichinal de Francisco Bellido, en colaborasió
de Francisco de P. Huertas, estrenà al Teatro de Rusafa la nit del 22 de
octubre de 1880" per part de Ricard Blasco, que suposa que interessarà
Fuster.

1970

Blascoricard

2727

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'enviament d'unes fotocòpies d'uns articles a
Alemany i de l'enviament a Fuster d'uns articles del diari "ABC". També li fa
alguns comentaris sobre l'enviament anterior d'obres del seu interés.
djunta retalls de premsa:
-"Nuevo diario" signat per Ramón Pi, i titulat "Los Españoles" (8-4-1970).
-"ABC" signat per José M. Pemás, titulat "El majo y la corrección" (8-4-1970).
-"ABC", titulat "Convenios hispano-germanos de establecimiento y
cooperación científica" (24-4-1970).
-"ABC", titulat "Alemania otorgará a España un crédito de doscientos
millones de marcos para las obras del trasvase Tajo-Segura" (24-4-1970).
--"ABC" signat per Juan Ignacio Luca de Tena, titulat "La doctrina y la liturgia"
(25-4-1970).

1970

Blascoricard

2728

Carta

Comentaris a Fuster d'unes afirmacions que poden ser del seu interés,
llegides per Ricard Blasco a l'obra de la seua biblioteca personal, "Topografía
médica de Valencia y su zona, 1879" pel Dr. Peset i Vidal, de la qual li'n pot
enviar una còpia. També li comunica la seua visita a València amb Gonçal
Castelló.
Adjunta fococòpia d'un text "al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores de
la República Federal Alemana" per alguns polítics espanyols.

1970

Blascoricard

2729

BLASCO, Ricard
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BLASCO, Ricard
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de la devolució d'unes obres de teatre que li ha deixat
Fuster per mitjà de Gonçal Castelló. També li comunica la decisió per part de
TVE d'obrir unes noves intal·lacions per a un Centre Regional a València,
situació òptima perquè es faça alguna programació en valencià.
Comunicació de l'enviament d'algunes publicacions i articles de l'interés de
Fuster i altres comentaris sobre la participació com a mantenidor dels Jocs
Florals d'Albaida de Blas Piñar. També li fa alguns comentaris sobre les
emissions en valencià al nou centre regional de TVE a València i li demana un
llibre sobre "Escalante".
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article per publicar-lo a "Serra
d'Or" i del qual li'n demana l'opinió.
Enviament per part de Fuster a Sarsanedas, director de la revista "Serra
d'Or", d'un article de Ricard Blasco perquè li'l publique a la revista.
Adjunta còpia de l'article, que fa referència a algunes cites i acudits
valencians.
Contestació per part de Ricard Blasco a unes consultes bibliogràfiques de
Fuster referents a obres teatrals en valencià.
Comentaris per part de Ricard Blasco sobre algunes consultes fetes per
Fuster sobre la "Pre-renaixença" i "La Restauració", i li dóna algunes
referències bibliogràfiques al respecte. També li parla Ricard Blasco dels seus
treballs d'investigació.
Ricard Blasco comunica que ha trobat al catàleg de la "Gran Librería
Anticuaria de Antonio Mateos", de Màlaga, l'obra de Rodrigo Soriano "Las
flores rojas", per si de cas la vol comprar. També li comunica l'enviament
d'unes fotos per a il·lustrar el seu article de "Serra d'Or".
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre una obra trobada a una
llibreria de vell en què es fa referència a un llibre de poesies del Pare
Colomer, que li envia per si li interessa.
Comunica a Fuster que a la secció d'efemèrides del diari "ABC" es fa
referència a la participació com a mantenidor dels Jocs Florals de Sueca
d'Unamuno.

1970

Blascoricard

2731

1970

Blascoricard

2732

1970

Blascoricard

2733

1970

Blascoricard

2734

1970

Blascoricard

2735

1970

Blascoricard

2736

1970

Blascoricard

2737

1970

Blascoricard

2739

1970

Blascoricard

2740
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Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació de l'enviament per part de Ricard Blasco a Fuster d'unes còpies
d'un microfilm, amb certa documentació de la col·lecció Fraile dels arxius del
Servei Històric Militar sobre valència i comentaris al respecte. També li
demana la col·laboració en un "Almanac Tirant lo Blanc".
Comentaris de Ricard Blasco a Fuster sobre les dificultats de trobar obres en
valencià del segle XIX a les biblioteques. Comunicació d'una anèctoda a un
article d'Unamuno, aparegut al diari "El pueblo". Comentaris sobre una
reunió amb Jordi Pujol per al mecenatge català a alguns actes culturals en
l'àmbit valencià i comentaris sobre la política espanyola de l'època. També li
comunica el seu interés de presentar-se al premi "Ramon Alòs-Moner".
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta seua per mitjà d'En Melià i
comentaris sobre la censura de la publicació d'Alfons Cucó. També li agraeix
l'enviament de l'adreça de l'Institut d'Estudis Catalans, li parla del seu treball
per a un premi de la institució i li pregunta a Fuster sobre la seua participació
en una conferència.
Comentaris a Fuster sobre la condemna a Unamuno per uns articles al diari
"El Mercantil Valenciano" per unes injúries al rei, anècdota coneguda arran
de la lectura de Ricard Blasco de la revista "Nuevo Mundo", de 24-9-1920.
Ricard Blasco comunica a Fuster que li ha encomanat la còpia d'un microfilm,
ja que ha trobat una obra del Sr. Lluís Bertran titulada "La Rocha", i
publicada a "El cuento del diumenche", 1908.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco de les seues investigacions
sobre l'existència o no del Pare Mulet, fent-li referència al que diuen alguns
autors valencians. També li comunica la mort de la mare de Gonçal Castelló.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'una referència bibliogràfica
a l'obra d'Almarche "Historiografia valenciana", on es fa referència a alguns
autors de la "pre-renaixença valenciana".
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un text per
a una edició d'"El Cuento del Diumenche", amb una novel·leta de Lluís
Bernat. Comentaris sobre la publicació d'un llibre d'Alfons Cucó que ha
passat la censura i comentaris sobre la publicació d'un llibre de León Roca
sobre "Blasco Ibáñez".

1970

Blascoricard

2741

1970

Blascoricard

2742

1970

Blascoricard

2743

1970

Blascoricard

2744

1970

Blascoricard

2745

1970

Blascoricard

2747

1970

Blascoricard

2748

1970

Blascoricard

2749
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Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'unes dades biogràfiques de
l'escriptor satíric valencià Lluís Bernat, qui l'any 1892 s'emportà un accèssit
als Jocs Florals per la seua comèdia "Qui desprecia... comprar vol". També li
fa alguns comentaris sobre uns articles de Joan Prim trobats a una llibreria
de vell de Mèxic.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la posada a la venda a la
Llibreria Viuda d'Estanislao Rodríguez d'una "Revista de Catalunya" en 18
vols., 1924-1938, per si li interessa.
Enviament a Fuster d'uns retalls de premsa del seu interés:
-"Josep Meliá: No se comprende la cuestión regional por la falta de
información", signat per Miguel Veyrat, aparegut al diari "ND", 26IV-1970 (pàg. 17).
-"Berto y el profe", signat per Cain y Nan, aparegut al diari "ND", 1V-1970 (pàg. 5).
-"El desliz de la impaciencia", aparegut al diari "Hoja del lunes", 27IV-1970.
-"La izquierda posible", aparegut al diari "Pueblo", 4-V-1970.
-"UNa carta al director de ABC", aparegut al diari "ABC", 28-IV1970 (pàg. 23).
-"¿Práctica Universalmente establecida?", signat per Juan Ignacio
Luca de Tena, aparegut al diari "ABC", 29-IV-1970 (pàg. 31).
Enviament a Fuster d'un retall de premsa en què es parla del programa en
català de TVE "Mare Nostrum" i pregunta a Fuster si es podria fer alguna
cosa pareguda a València.
Retall de premsa titulat "¿Nueva orientación para Teatro Catalán?".
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco del seu interés perquè es
faça una traducció de les obres en anglés: "The crusader of Kingdom of
Valencia" i "Irrigation and society in medieval Valencia". Comentaris sobre la
publicació per part de l'editorial "Estel" d'uns llibres sobre l'economia
valenciana i la Inquisició. També li comunica l'autor d'un llibre sobre Joan
Prim publicat a Mèxic.
Ricard Blasco comunica a Fuster que ja li ha encomanat a la llibreria de León
Sánchez Cuesta de Madrid uns llibres del seu interés.

1970

Blascoricard

2750

1970

Blascoricard

2746

1970

Blascoricard

2730

1970

Blascoricard

2738

1971

Blascoricard

2752

1971

Blascoricard

2753

[ 277

BLASCO, Ricard
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster sobre el seu desig de visitar-lo a València i sobre el seu
treball "Lo Rat-Penat, periódich lliterari quincenal (1884-1885)" presentat al
Premi Ramon Alòs-Moner. També li comenta que pretén demanar una beca
d'investigació de la Fundació March per a fer una biografia d'En Bonilla.
Sol·licita a Fuster que li comente si és cert que farà de director d'una
col·lecció de Clàssics Valencians a l'Editorial Castàlia. Comentaris sobre la
lectura de l'obra d'Ardit sobre "la Inquisició".
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la posada a la venda per
part del llibrer Manuel Martí Belda d'una col·lecció molt completa d'obres
teatrals valencianes de "El cuento del diumenche", "Nostre Teatro" i "Teatro
Valencià", per si és del seu interés i vol assolir-la.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la compra d'una col·lecció
de sainets valencians de Manuel Civera, de la qual li'n falten dos volums, i li
demana a Fuster si els té. Comentaris sobre el valencià arran de la lectura de
l'obra "El Mole", de 1855. També li fa alguns comentaris sobre un sopar amb
el grup d'"Informaciones" i li comunica que no ha rebut el Vol. III de
"l'Enciclopèdia".
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'unes referències
bibliogràfiques aparegudes a un catàleg de la llibreria Bonaire que li poden
interessar: "Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su Reyno en
los años 1647 y 1648" i "Instruccions sobre la pesta".
Ricard Blasco comunica a Fuster que li ha reservat a la llibreria de León
Sánchez Cuesta els llibres de "Dret Alacantí" i un altre sobre "Lluis Vives".
També li agraeix a Fuster l'enviament de dos llibres seus.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article aparegut al Butlletí del
Cercle Cultural Aparisi y Guijarro de València, on es fa referència a una
conversa
en
un
sopar.
Adjunta fotocòpia de l'article de premsa "La noticia y su comentario: La colla
[[Tirant Lo Blanch]]", signat per Hilario Salom.
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre el seu treball a TVE i
sobre el jurat i la consecució del Premi de l'Institut d'Estudis Catalans. També
li comenta com van les gestions per aconseguir-li unes fotocòpies de la
Biblioteca Nacional sobre uns manuscrits del Pare Mulet. Comentaris sobre
el seu interés i les seues gestions per aconseguir una beca de la Fundació
March. Finalment li comenta alguns aspectes formals d'un llibre de Vidal
Corella.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'algunes de les raons de la
castellanització d'Oriola, arran de la lectura del vol. I de "l'Epistolari
Llorente". Comentaris sobre l'enviament d'un catàleg de llibres. També li diu
que ha comprat l'obra "Flor de Maig" i unes novel·les de Blasco Ibáñez, i li
comunica com van les reproduccions d'uns microfilms de la Biblioteca
Nacional que interessen a Fuster.
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Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco sobre com van les còpies dels
manuscrits demanats a la Biblioteca Nacional de les obres "La infanta
Tellina" i "Timoneda". Comentaris sobre el seu interés per fer una "Història
del Teatre Valencià del Noucents". També li diu que l'Institut d'Estudis
Catalans publicarà el seu premiat per la mateixa institució i comentaris sobre
autors teatrals valencians i sobre la publicació de llibres.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'una referència bibliogràfica
d'una obra apareguda a un catàleg de la llibreria Bonaire que li pot
interessar: "Catecismo de la Doctrina Cristiana en dialecto valenciano
compuesto por órden del Sr. Arzobispo de Valencia D. Francisco de Navarra",
València, 1897. També li diu que li envia un catàleg de llibres de Porter.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre una obra de Branchat
que pot ser la primera peça de teatre valencià, i li diu si li pot traure una
còpia de la Biblioteca de la Universitat. També li diu que li ha donat a Vicent
Ventura un llibre de Bordona sobre "Els manuscrits catalans" perquè li'l done
a Fuster.
Felicitació a Fuster pel seu article de premsa "Contra los excesos".
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'unes informacions sobre
teatre valencià publicades pel Sr. Julià Martínez al Butlletí de la Reial
Acadèmia. Comentaris sobre la sol·licitud de Jordi Sarsanedas d'un treball
sobre "Contribució del cinema al coneixement del fet històric".
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Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'una curiositat sobre
Gregori Mayans, arran de la lectura a "El Correo Erudito".
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Carta

Sol·licitud a Fuster sobre com va anar l'homenatge a Giralt, al qual ricard
Blasco envià una adhesió. Comentaris sobre l'enviament d'un article seu per
a "Serra d'Or". També li fa alguns comentaris crítics a la revista "Gorg" i a la
suspensió de "Triunfo". Comentaris sobre la lectura d'un llibre del Pare
Batllori.
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Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'una referència bibliogràfica a
l'obra de Luis de Milan "El Maestro", posada a la venda en la llibreria de León
Sánchez.
Comentaris al voltant d'una reedició de l'obra "El virgo de Visanteta", de
Josep Bernat i Baldoví, i comentaris sobre l'enviament a Fuster d'unes
fotocòpies sobre Gregori Mayans i sobre un manuscrit d'una obra teatral de
Vicent Branchat. També li diu que ja té les fotocòpies d'uns manuscrits sobre
l'obra del Pare Mulet de la Biblioteca Nacional i li comenta que qui signa els
articles de "Gorg" amb el pseudònim de Trifol és Ricard Blasco. Alguns
comentaris sobre l'enciclopèdia asturiana.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes fotocòpies del manuscrit "La
Infanta Tellina", tretes de la Biblioteca Nacional. Comentaris sobre l'autor de
sainets Rochano i sobre l'enviament per part de Gonçal Zaragoza d'una
fotocòpia de l'obra de teatre valencià "El Chornaler". També li pregunta si
Gonçal Castelló ha anat a veure'l.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco perquè li recorde a Vicent
Ventura l'enviament d'un llibre de col·leccionista sobre "Beuter". Comentaris
sobre l'obra "Sarao d'amor" i sobre unes fotocòpies que li falten a Fuster de
l'obra del Pare Mulet "La Infanta Tellina". També li fa alguns comentaris
sobre els col·laboradors per fer una enciclopèdia al País Valencià.
Comentaris a Fuster sobre el teatre valencià del segle XIX i sobre l'enviament
d'unes fotocòpies d'uns manuscrits del Pare Mulet i de les obres "El
Chornaler" i "El Virgo de Visanteta". També li diu que li han publicat a "Serra
d'Or" un article sobre el cinema.
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Ricard Blasco comunica a Fuster que Gonçal Castelló ha patit una caiguda i
està un poc baix de moral a causa d'un article polèmic aparegut a la revista
"Gorg". Comentaris a una obra de Pedro Laín sobre "Espanya" i comentaris
sobre el Pare Burguera. També li dóna informacions sobre alguns amics
comuns de València i Madrid.
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Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre els participants en la "Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana", ja que li han demanat a Ricard Blasco
que forme part del consell assessor. També li diu que les còpies d'uns
manuscrits del Pare Mulet a la Biblioteca Nacional que li falten estan en
marxa.
Adjunta fotocòpia de la carta a Ricard Blasco demanant-li asessorament
sobre cinema per a l'enciclopèdia (28-10-71).
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Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Ricard Blasco de les
fotocòpies que li falten del manuscrit de la Biblioteca Nacional "La Infanta
Tellina". També li anuncia l'enviament d'altres còpies de l'obra "Sarao
d'amor", i li demana que vaja a veure'l a Madrid per xarrar.
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Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'un retall de premsa titulat "Valencia, ciudad abierta",
publicat per Federico Carlos Sainz de Robles, en el qual es fa una crítica
literària a l'obra de José Ombuena del mateix títol.
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Retall de
premsa

Enviament a Fuster de dos retalls de premsa del diari "ABC": el primer signat
per José M. Pemán i titulat "Jugar con fuego" (28-III-1971), i el segon
d'Antonio D. Olano, titulat "Conversaciones con Pablo Casals".
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco de si pot parlar amb Vicent Soler
de l'Editorial Castàlia i aconseguir-li un exemplar de l'obra de Pere Bohigas,
"Homenaje a William L. Fichter". També li comunica la seua visita a València
durant les vacances del pont de Sant Isidre.
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Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament a Ricard Blasco de l'obra "Rondalla de
rondalles" i altres comentaris arran de la seua lectura. També li comunica la
visita a València de Gonçal Castelló.
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Carta

Sol·licitud a Fuster d'un fullet de Peris Mencheta sobre Llombart i comentaris
sobre la visita de Gonçal Castelló a València. També li comenta alguns
aspectes que ha llegit al diari "ABC" sobre la taronja del Marroc i li fa alguns
comentaris sobre les "Obres completes" de Fuster. Finalment li diu que uns
amics d'Eliseu Climent volen fer un treball sobre el teatre valencià.
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Comentaris a Fuster sobre la publicació de "Lletra menuda" a un catàleg,
amb la col·lecció de publicacions del segle XIX de la Facultad de Filosofia i
Lletres de la Universitat de València. Comentaris sobre la compra d'alguns
autors de sainets valencians de la mateixa època.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la mort del germà de
Gonçal Castelló perquè li done el seu condol.
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Carta

Comunicació per part de Ricard Blasco de l'enviament a Fuster d'una
fotocòpia d'un text de l'obra "España: siglo XX" nº 57, on es fa referència als
Jocs Florals de València organitzats per Lo Rat-Penat, i d'un altre article del
diari "ABC" per Manuel Cerezales, on li fa una entrevista a Américo Castro,
titulada "La literatura fuente de la historia".
Adjunta els papers esmentats.
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta seua al director de "Serra
d'Or" i comentaris sobre les seues vacances a Palamós i la seua visita a
València per veure'l. També li diu que Gonçal Castelló ha organitzat un sopar
amb motiu de la visita a Madrid d'Eliseu Climent i felicita a Fuster per la
concessió del Premi "Senent".
Adjunta carta al director de "Serra d'Or" de Ricard Blasco sobre un article de
Fuster aparegut al nº 152 de la revista, titulat "Parlar segons com".
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Comunicació de l'enviament a Fuster d'una còpia de l'obra "L'agüelo
Pollastre" i d'una foto de Bernat i Baldoví.
Comentaris a Fuster sobre la visita a Madrid del seu paisà Artal per veure a
Ricard Blasco. Comentaris sobre la reacció produïda per un programa de
televisió seu. També li comenta que els de la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana" li han anunciat la participació de Fuster i vol saber si és cert.
Comentaris sobre un sopar organitzat per Gonçal Castelló.
Comentaris de Ricard Blasco sobre la visita a Sueca a casa Fuster, però no hi
era, també li demana que el visite a Madrid per xarrar.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta de Vicente Suberbiola, en la
qual demana a Ricard Blasco informació sobre el cinema valencià per fer un
llibre a la col·lecció "Cinc Barres". També li diu que té una foto de Bernat i
Baldoví, per si vol que li l'envie.
Adjunta fotocòpia de l'esmentada carta de Vicente Suberbiola Lloria (31-372).
Agraïment a Fuster per l'enviament de l'obra "La Donsayna" i comentaris
sobre cinema valencià. També li comunica la seua pròxima visita a València i
la visita del germà de Ricard Pérez Casado a Madrid.
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Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de Ricard Blasco de l'enviament a Fuster d'un article
seu publicat al diari "ABC". Comentaris sobre la data de la seua visita a
València. També li diu que li envia un projecte d'un treball sobre els periòdics
valencians i que li enviarà un exemplar d'una publicació de Ricard Blasco
sobre "Misteris".
Adjunta retall de premsa de Fuster titulat "Tratos con el vecino", (ABC, 27-81972), i esborrany d'un treball en projecte per part de Ricard Blasco sobre la
premsa valenciana.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'unes fotocòpies d'un col·loqui a Ricard
Blasco. També li diu que per mitjà de Paco Burguera li torna uns llibres que li
havia deixat sobre Givanel.
Ricard Blasco comunica a Fuster que ja ha fet l'article per a "GEC".
Comentaris sobre l'enviament d'uns textos sobre l'ús del valencià.
Ricard Blasco comunica a Fuster que ha comprat uns exemplars dels diaris
"El Tabalet" i "El Sueco", per si li interessa referenciar-los a "Lletra menuda".
També li diu a Fuster que el Sr. Guastavino, director de la Biblioteca
Nacional, té un exemplar del "Virgo de Vicenteta", del qual vol fer-ne una
reproducció facsímil. Sol·licita a Fuster un exemplar del seu treball sobre la
impremta valenciana i li comunica que ha assolit una còpia del diari alacantí
"Garrotà de sego".
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco que ha trobat a la Biblioteca
de Catalunya una refundició teatral de "La Infanta Tellina i el Rei Matarot",
d'Asensi Faubel. També li diu que a l'Institut del Teatre Català ha trobat un
exemplar del "Virgo de Vicenteta" imprés a Benimàmet el 1845. Comentaris
sobre "La Gran Enciclopedia de la Región Valenciana".
Comunicació de l'enviament per part de Ricard Blasco a Fuster d'un article
de Joan Fuster Lareu, Professor d'Economia Turística a la Universitat de
Madrid, qui signa com a "Joan Fuster".
Adjunta retall de premsa de l'article esmentat.
Felicitació d' any nou de Ricard Blasco a Fuster.
En un adjunt anuncia que l' ediotrial Castalia ha oferit a Fernanado Lázaro
Carreter la direcció literària.
Records a Fuster des de Palamós (Costa Brava), on Ricard Blasco passa les
seues vacances d'estiu.
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Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un article de premsa de
l"'ABC", titulat "Como siempre", on parla dels seus col·laboradors.
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Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un retall de premsa del diari
"L'Express" nº 1109, 9 al 15/X/72.
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Sol·licita a Fuster que li aconseguisca un exemplar de l'obra "L'aventura
editorial a Catalunya". Comentaris sobre un sopar d'homenatge a Vicent
Andrés Estellés a Madrid.
Ricard Blasco comunica a Fuster que s'ha enterat mitjançant Gonçal Castelló
que vol fer una reproducció facsímil d'"El Mole" i l'adverteix que serà massa
extens. Comentaris sobre la seua participació en l'Enciclopèdia Catalana i en
la Valenciana. També li fa alguns comentaris sobre un homenatge al Mestre
Serrano.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de l'eixida a la venda del
"Llibre de les Dones", per si li interessa comprar-lo per referenciar-lo a
"Lletra menuda". Comentaris sobre Gonçal Castelló i els amics comuns de
Madrid.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre certa polèmica entre ells
i Gonçal Castelló per un projecte de revista que volien titular "Tirant".
Comentaris sobre com passar la Censura perquè es duga a terme la
publicació.
Comentaris a Fuster sobre la lectura d'una història de Blasco Ibàñez i sobre
l'arribada de les despulles del mateix escriptor a València, que ha llegit
Ricard Blasco al diari "El Pueblo" mentre fa un treball per a "España: Siglo
XX".
Agraïment a Fuster per part de Ricard Blasco d'un exemplar d'una obra de
Timoneda i comunicació de l'enviament a Fuster d'unes fotocòpies sobre la
visita de Pi i Maragall a València.
Adjunta fotocòpies d'unes pàgines del llibre de Vicente Suárez Casañ
"Apuntes para la historia del renacimiento federal en España: Viaje de don
Francisco Pi y Maragall a Valencia", Madrid, 1883 (pàg 99-100 i 101-102).
Carta de Ricard Blasco a Fuster amb comentaris professionals.
Records a Fuster des de París.
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Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un retall de premsa del diari
"L'Express", nº 1137, 23-29 d'abril de 1973. Titulat "Roussillon: l'assaut de la
Catalogne", on es fa referència als empresaris espanyols radicats a Perpinyà.

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un retall de premsa del diari
"ABC", en el qual es fa una crítica a la Fira del llibre de València (amb
anotació manuscrita a la part superior de l'article).

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part de Ricard Blasco de l'enviament de l'obra "Tratat
d'adages" i comentaris sobre l'enviament a Fuster per mitjà de Gonçal
Castelló de l'obra "L'agüelo Pollastre" i de "Pasqualo i Vicenteta o el Tribunal
de Favara", de Bernat i Baldoví. També li fa alguns comentaris sobre teatre
valencià d'"Els col·loquis d'En Civera" i li demana que li faça una ullada a un
treball seu per a la "G.E.R.V" abans de publicar-lo.
Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre un article de Ricard Blasco per a la
revista "Peñalabra" sobre els poetes valencians. També li demana el títol
d'un llibre de Miquel Duran.
Adjunta fotocòpia de l'article esmentat amb el títol "Noticia sobre los poetas
modernistas valencianos".
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco per a la publicació d'un
número de la revista "Gorg" dedicat al Centenari de la Impremta. També li
comunica la visita de Gonçal Castelló a Sueca per parlar del tema.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre certa informació per a
fer una publicació de "Goigs Valencians" i comentaris sobre un especial
dedicat a les falles de la revista "Gorg".
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre la signatura d'un
document de la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", enviat per
Francesc Pérez Moragón, i comentaris al voltant de la mateixa publicació.
Sol·licita a Fuster que si coneix a l'arxiver del Col·legi del Patriarca de
València li demane autorizació perquè investigue el fons de "Varios" on,
segons el Dietari de Planes, hi ha molts fullets valencians. També li comunica
que presentarà a València el seu volum sobre "Goigs valencians", per si vol
anar-hi. Comentaris sobre la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana".
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Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la seua visita a València en
la qual passarà per Sueca a fi de parlar amb ell. També li diu que Gonçal
Castelló va anar a veure'l i no hi era.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre l'edició d'un llibre que
parle dels valencians de la "Restauració". També li comenta que va estar a
València investigant sobre teatre valencià a la Biblioteca Municipal, a l'Arxiu
del Patriarca i a la Biblioteca de la Universitat de València.
Carta de Ricard Blasco a Fuster amb comentaris professionals.
Carta de Ricard Blasco anunciant-li a Fuster que ja està enllestit "Gorg" i
aviat li enviarà unes còpies perquè les revise.
Coemtaris personals i professionals.

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un retall de premsa del diari
"ABC" signat per Lorenzo López Sancho i titulat "Fray Anselmo Turmeda,
fraile [contestatario]".

Carta

Ricard Blasco comunica a Fuster que no podrà anar a València la data
proposada, per aquest motiu fixa una altra data per visitar-lo.

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre certa polèmica amb la
gent de la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana" i amb les correccions
que volen fer d'alguns articles seus. També li comenta que a Madrid hi ha
una vaga a TVE i li parla de l'enviament d'un retall de premsa del diari "ABC".
Ricard Blasco comunica a Fuster que no està d'acord amb les correccions
fetes al seu article sobre literatura per a la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana" i li envia una carta queixant-se que ha escrit als qui porten la
gestió de la publicació esmentada.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la seua visita a València al
sopar d'uns premis i comunicaió de la data en què vol dinar amb Fuster per
parlar amb ell abans de tornar-se'n a Madrid.
Carta de Ricard Blasco a Fuster amb comentaris a la publicació d' un article
amb el seu nom a "Serra d' Or".
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Carta de Ricard Blasco a Fuster amb comentaris professionals sobre l'
"Enciclopèdia".
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Carta de Ricard Blasco a Fuster amb comentaris professionals sobre l'
"Enciclopèdia". Comunica que ha rebut el "L' agüelo pollastre".
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Felicitació de Ricard Blasco a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres
Catalanes".
Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un article de premsa de Ricard Blasco,
titulat "Un rudiment de teatre valencià del segle XVIII". Adjunta una
fotocòpia de l'obra de teatre "Raonament que tingueren dos llauradors del
poble de Vinalesa...".
Agraïment a Fuster per part de Ricard Blasco per l'enviament d'una separata
del seu treball "Els Marges", a la qual li fa algunes correccions. Comentaris
sobre el teatre valencià del segle XIX. També li fa alguns comentaris sobre els
amics comuns, sobre el seu treball a TVE i sobre un treball que està
preparant per a una "Antologia de la poesia política valenciana". Enviament
d'unes fotocòpies de l'interés de Fuster per publicar-les a "Lletra menuda".
Agraïment per part de Fuster a Ricard Blasco pels seus comentaris i
correccions a un article seu. Comunicació de la seua visita a Madrid a un
concert de Raimon, sobre el qual ha escrit un article per a "Tele/exprés".
Comentaris sobre Gonçal Castelló i la seua revista "Tirant".
Agraïment a Fuster per l'enviament a Ricard Blasco d'unes fotocòpies dels
"Col·loquis de Bolonio" per a la publicació de "Poesia política valenciana".
Comentaris sobre la recerca d'unes publicacions de l'interés de Fuster a la
Biblioteca Nacional i sobre algunes obres de teatre valencià. També li fa
alguns comentaris sobre la seua visita a Madrid a un concert de Raimon i
sobre els polítics i la democràcia.
Agraïment a Fuster per part de Ricard Blasco per l'enviament d'un llibre
sobre la "Decadència" i comentaris sobre la seua visita a València pels Premis
Octubre,en què aprofitarà per visitar-lo.
Adhesió per part de Ricard Blasco a l'homenatge a Fuster dels seus paisans
de Sueca i felicitació nadalenca.
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco, sobre un comentari errat de
Fuster d' unes afirmacions que li atribueix al comte de Romanones, i que
foren dites per l'almirall Aznar. Escrits com a nota a la part superior de la
còpia de l'article titulat "Recuperación de la política".
Agraïment a Fuster per l'enviament a Ricard Blasco d'unes "Conversacions"
amb Civera. Comunicació de la seua visita a València a un cicle de cinema
valencià a l'Ateneu. Comentaris sobre una conversa amb l'Eliseu Climent,
assessorant-lo al voltant d'una publicació sobre poesia política valenciana.
També li fa alguns comentaris sobre l'enviament a Fuster d'unes còpies
d'obretes de teatre valencià per a la publicació en "Lletra menuda".
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2826

1977

Blascoricard

2827

Comunicació a Fuster de la data d'un sopar aprofitant la visita de Ricard
Blasco a València.

1977

Blascoricard

2828

Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un article d'opinió seu, titulat
"Una Senyera sense blau", publicat a la revista "Canigó", nº 527 (pàg 7-8).

1977

Blascoricard

2892

Article de Ricard Blasco a "Nueva Historia" sobre el llibre de Fuster "El blau
en la senyera", publicat a l' "Editorial Tres i Quatre".

1978

Blascoricard

20057

1978

Blascoricard

2829

Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat. Comunicació per part
de Ricard Blasco que està a Gandia passant les vacances d'estiu amb la
família i que anirà a veure'l a Sueca.

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco, que ha parlat amb Xavier
Ribera, qui té un projecte de treball interessant. També comunica a Fuster
que a l'Ateneu de València es farà un Cicle de Conferències sobre cultura
valenciana, titulat "De la dictadura a la república", en el qual volen que
participe Fuster.

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un text de Ricard Blasco per publicarlo a la revista "L'Espill" i altres comentaris sobre algunes correccions del text.

1978

Blascoricard
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre un article de Romeu,
publicat a "Els Marges", sobre la poesia de Matheu i Sanç.

1979

Blascoricard

2832

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre el "llemosinisme" arran
d'un llibre publicat per Curial.

1979

Blascoricard

2833
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre una publicació
proposada per Eliseu Climent per a l'Editorial de Bibliovasa sobre "Goigs
valencians" en facsímil. També li comunica l'enviament d'un article de Ramos
al diari "ABC". Comentaris sobre certa polèmica entre Sanchis Guarner i Moll
sobre la unitat lingüística.
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1980
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Carta

Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'unes referències
bibliogràfiques trobades al "Catálogo de la colección de folletos Bonsoms"
sobre història de la llengua: es tracta d'un "Memorial en defensa de la
Lengua Catalana...", de Diego Cisteller, i un altre de Juan Gómez Adrin,
publicats a Tarragona l'any 1636.

1980

Blascoricard

2836

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ricard Blasco sobre la publicació d'Antoni
Agulló Soler "Periodismo ilicitano del siglo XIX". També li diu que no podrà
anar a Madrid el 9 d'octubre tal com havia quedat amb ell per haver d'estar
a Sueca a la "I'Assemblea d'Estudis sobre La Ribera".

1980

Blascoricard
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Felicitació a Fuster per la revista "L'Espill", que creu que ha superat en
qualitat a la insigne "Revista de Valencia", editada per don Teodor Llorente i
don Pascual Dasí.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco de si sap si Josep Romeu va fer
alguna investigació sobre els textos de Matheu i Sanç, arran de la lectura de
l'obra "Historia de las literaturas hispánicas", mentre prepara una possible
"Història literària dels valencians".
Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'una fotocòpia d'un retall de
premsa, aparegut al diari "ABC", sobre unes afirmacions de Vicente Ramos
Pérez, de l'Academia de Cultura Valenciana, titulat "[Los orígenes de nuestra
lengua datan del siglo XI: la actual negación del valenciano tiene razones
políticaS]".
Article del diari "ABC" amb el títol "Ayudas a diecinueva museos y
fundaciones privadas", enviat per Ricard Blasco a Fuster.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns "Col·loquis" per part de Ricard
Blasco que poden interessar-li i que ha trobat mentre buscava informació
per a la publicació de Bibliovasa. Pensa que li poden ser útils per publicar-los
a "Lletra menuda". També li comunica la seua visita a Xàtiva.
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre la sortida d'unes
publicacions que porten entre mans. Comentaris sobre l'autor de l'obra "El
periodismo ilicitano del siglo XIX". També demana a Fuster un exemplar dels
"Quaderns de Cultura de Sueca".

1980

Blascoricard
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Carta

Comentaris a Fuster sobre els actes que es feren a Madrid amb motiu del 9
d'octubre i sobre l'Assemblea d'Història de la Ribera a Sueca. També li
demana un exemplar dels "Quaderns de Cultura de Sueca" i li envia unes
xerocòpies de l'interés de Fuster.

1980

Blascoricard

2840

Carta

Comunicació per part de Fuster a Ricard Blasco de l'enviament de la
col·lecció completa de "Corc" i d'un exemplar dels "Quaderns de Cultura de
Sueca". Comentaris sobre l'actualitat a la premsa.

1980

Blascoricard

2841

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre unes publicacions
d'aquest. Sol·licitud del nom d'una persona que investigue els arxius i
biblioteques de Sueca i Cullera. Comentaris sobre la publicació a "L'Espill"
d'un epistolari del poeta Artola arran de la lectura d'un article d'Andrés
Estellés a la revista "Gorg" sobre la poesia de Carles Salvador. També li
comunica el seu viatge a Sueca per Nadal a fi de presentar un llibre de
Palàcios sobre la impremta Bellver.

1980

Blascoricard

2842

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco d'un exemplar del diari satíric
publicat a Sueca, "El Corcó", i altres comentaris sobre el procediment a
seguir perquè li envie a Eliseu Climent uns "Col·loquis" per fer-ne una
reproducció facsímil i publicar-los.

1980
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Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un document que ha trobat
entre els seus papers, en el qual Camilo José Cela demana entrar al "Cuerpo
de Investigación y Vigilancia" de la policia de Franco. Comentaris sobre
l'enviament a Fuster d'uns "Col·loquis". També el felicita pel darrer número
de
la
revista
"L'Espill".
Adjunta una còpia de la sol·licitud esmentada de Cela, on diu que té
informacions de certs intel·lectuals que poden interessar a la policia.
Ricard Blasco comenta a Fuster que el seu projecte de fer unes "Jornades
sobre el País Valencià a Madrid" ha sigut boicotejat i no es farà. També li
demana que si coneix algun jove dels que participa a les Jornades d'Història
de la Ribera que vulga catalogar premsa li ho faça saber.
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Ricard Blasco d'una carta a
Max Cahner on es tracta el tema de la publicació d'uns "Col·loquis" per a
Bibliovasa. També li comenta com van les seues investigacions sobre teatre
valencià a la secció de "Varios" de la Biblioteca Nacional i als diaris de
l'Hemeroteca Municipal d'Alacant.
Adjunta fotocòpia d'una carta de Ricard Blasco a Max Cahner sobre el tema
esmentat.

1980

Blascoricard
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Nota

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un article
de Josep Carles Clemente en el qual fa una crítica literària a l'obra de Fuster
"Qüestió de noms", al diari "ABC".
Adjunta el retall de premsa titulat "Escrito en catalán: [Qüestió de noms i
altres escrits]".

1980
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Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'uns articles sobre la unitat
lingüística al País Valencià: un aparegut a "Tele/Radio" nº 1180, signat per
Antonio de Escofet, amb el títol "Cartas de los lectores: El valenciano no
puede derivar del catalán"; un altre aparegut al diari "ABC", signat per
Vicente Ramos, amb el títol "La batalla de Valencia" (20-IX-1980), i un altre
aparegut al mateix diari i signat per Manuel Pérez Olea, amb el títol "El
conflicto valenciano-catalán" (12-9-1980).

1980
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Ricard Blasco de l'enviament d'un pròleg
per a la publicació d'unes "Normes" i altres comentaris al respecte. També li
dóna notícies sobre l'estat de salut d'un tal Josep Lluís.

1981

Blascoricard
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la seua visita a Sueca i
sol·licitud a Fuster d'un article de Carles Salvador sobre Llorente publicat a
"Las Provincias", per a documentar-se a l'hora de fer un pròleg a un llibre de
Carles Salvador.

1981

Blascoricard

2844

Carta

Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Ricard Blasco de l'article de
Carles Salvador sobre Llorente demanat per aquest i comentaris sobre
aquest. També li envia un altre article de Carles Salvador, titulat "Mi nombre
en los periódicos".

1981

Blascoricard

2845

Carta

Ricard Blasco comunica a Fuster que li torna els articles de Carles Salvador
sobre Llorente que li deixà per a un pròleg a una obra de Salvador.
Comentaris al voltant de certa polèmica entre Salvador i Xavier Casp.

1981

Blascoricard
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Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco d'una referència bibliogràfica,
arran de la lectura d'un article de Fuster a "Serra d'Or". També li demana
informació sobre un poeta de Castelló anomenat Maximià Alloza i li fa alguns
comentaris sobre com va la publicació per part de l'Editorial Alfons El
Magnànim de les "Poesies completes de Carles Salvador" a la col·lecció
"Biblioteca d'Autors Valencians".

1981

Blascoricard
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Carta

Comentaris per part de Fuster sobre l'enviament a Ricard Blasco d'una
fotocòpia d'un article seu a "Serra d'Or". Contestació a la seua sol·licitud
d'informació sobre el poeta Alloza i comentaris al seu llibre "Ioesa". També li
parla sobre la publicació de l'obra poética completa de Carles Salvador per
part de la Institució Alfons El Magnànim i altres comentaris sobre la seua
poesia.

1981

Blascoricard

2848

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi, no esmentat, i agraïment per
part de Ricard Blasco per les seues informacions sobre el poeta castellonenc
Alloza, sobre l'obra del qual fa alguns comentaris.

1981

Blascoricard

2850

Carta

Ricard Blasco sol·licita a Fuster que parle amb el seu amic perquè li envie
unes informacions sobre la premsa suecana. Comentaris sobre un viatge a
París que li va impedir anar a València.

1981

Blascoricard
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre l'ús de la llengua
catalana als diaris arran de la lectura de l'obra de Paul-J. Guinard "La presse
espagnole de 1737 à 1791", publicada a París l'any 1973.

1981

Blascoricard
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Carta

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Blascoricard

2880

Carta

Enviament a Fuster, per part de Ricard Blasco, d'unes fitxes en blanc perquè
les òmpliga amb la intenció de crear una "Hemeroteca Valenciana". Sol·licita
a Fuster un article de Carles Salvador per a un pròleg que està preparant a la
seua obra.

1981

Blascoricard
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Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'un article aparegut al diari
"ABC", signat per Baltasar Porcel amb el títol "¿Destruirnos a todos?".

1981

Blascoricard
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco perquè deixe investigar als fons
hemerogràfics de la seua biblioteca personal, en la seua casa de Sueca, a
Toni Furió i Pepa Cortés.

1982

Blascoricard

2855

Carta

Contestació per part de Fuster a Ricard Blasco autoritzant a Pepa Cortés i
Toni Furió perquè investiguen a l'hemeroteca personal de Fuster, a la seua
casa de Sueca, i comentaris al voltant de publicacions de les quals disposa i
que li poden interessar. També li demana informació sobre Lluís Bernat i
Ferrer, fundador d'"El Cuento del Diumenche" per a una publicació que
porta entre mans.

1982

Blascoricard

2856
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Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de l'enviament d'unes
fotocòpies d'una obra de Ribelles on es fa referència a una "Historia
gramatical de la lengua lemosino-valenciana". Comentaris sobre la seua
visita a València amb l'actor Fernando Rey per rodar una sèrie de televisió.

1982

Blascoricard

2857

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco d'unes informacions sobre la
llengua llemosina i el valencià arran de la lectura d'un llibre de Camproix a la
Biblioteca Nacional.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la data de la seua visita a
València, en la qual aprofitarà per visitar-lo a la seua casa, en Sueca, per
parlar amb ell, aprofitant que anirà a Alacant a fer una conferència sobre
cinema.

1983

Blascoricard
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Carta

Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a catedràtic a la Universitat de
València i comunicació de la data de la seua visita a València on aprofitarà
per anar a Sueca a veure'l.

1983

Blascoricard

2862

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ricard Blasco pel seu programa de televisió,
força interessant.

1983

Blascoricard

2863

Carta

Contestació de Fuster a Ricard Blasco fent-li alguns comentaris sobre un
programa de televisió sobre Sueca. Consideracions sobre certa polèmica
amb el PSOE i Joan Lerma. També li diu que ha enviat a la Institució Alfons El
Magnànim un text sobre el "Caciquisme Roig" i sobre "Sor Isabel de Villena"
perquè li'ls publiquen.

1983

Blascoricard
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre el seu viatge a Berlín i
consideracions sobre una reunió del claustre de la Universitat de València, a
la qual ha assistit Fuster.

1983

Blascoricard
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Felicitació a Fuster per la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya per part de Ricard Blasco, qui s'ha enterat per la lectura del diari
"El País". També li comunica la data de la seua darrera visita a València.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre la riquesa dels fons
hemerogràfics de la seua biblioteca personal. Comentaris sobre Lluís Bernat i
el seu treball a "El Mercantil Valenciano".
Records a Fuster des de Moscou (Rússia).
Enviament a Fuster per part de Ricard Blasco d'una fotocòpia d'un article de
Diego Sevilla Andrés, publicat a les pàgines d'opinió del diari "ABC", titulat
"Cartas al director: Intelectuales castellanos y catalanes".
En anotació manuscrita a la part de dalt del full li comunica l'enviament de
l'article a Baltasar Porcel.
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre la seua estada a
Florència, on ha presentat un programa de TVE al "Festival dei Popoli".
Comentaris sobre la seua visita a València quan torne del viatge.

1983

Blascoricard

2868

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta enviada per Max Cahner a Antoni
Asunción, president de la Diputació de València, demanant-li ajuda
econòmica per publicar un llibre de Ricard Blasco, titulat "El teatre al País
Valencià durant la guerra civil, 1936-1939", a l'Editorial Curial.
Adjunta còpia del pressupost amb les despeses d'edició de l'obra i un índex
amb els assumptes tractats a l'obra.

1983

Blascoricard

2885

Postal

Salutacions a Fuster des de Washington (USA) per part de Ricard Blasco.
També li diu a Fuster que, quan va visitar la Secció Hispànica de la Llibreria
del Congrés, li digueren que els faltaven veus valencianes, per la qual cosa va
donar la seua adreça, la de Raimon i la d'Estellés perquè parlaren amb ells.

1983

Blascoricard

2866

Postal

Salutacions a Fuster des de Nova York (USA) ,per part de Ricard Blasco, qui
ha visitat la Hispanic Society of America, on ha pogut admirar els murals de
Sorolla.

1983

Blascoricard

2867

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco perquè deixe treballar en la
seua hemeroteca personal a Pepa i Toni, que estan fitxant-li alguns diaris
propietat de Fuster i que no es troben fàcilment, com ara: un diari del
"Marqués de Sotelo", la revista "El Panorama", la col·lecció "El camí", la
revista "Impresiones" i "Verbo". Tot plegat, per a una publicació sobre "La
premsa del País Valencià".

1984

Blascoricard
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Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre l'enviament d'unes
xerocòpies del seu interés per a fer un llibre sobre el teatre valencià.
Agraïment a Fuster per part de Ricard Blasco per l'enviament d'una
xerocòpia de l'obra "Esperansas y recorts", de Víctor Balaguer, per a una
conferència a un Col·loqui Internacional de la Renaixença. També li demana
informació sobre l'obra "Rimas", de Vicent Querol, i li comunica una troballa
a la Biblioteca Nacional d'un original inèdit del "Ensayo de una bibliografia
valenciana del siglo XVIII...", per Martí Grajales, i altres comentaris al
respecte.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre una visita a sa casa de
Sueca i no hi era. Comentaris sobre la proposta de la Institució Alfons El
Magnànim de publicar una bibliografia inèdita de Martí Grajales. També li
demana que parle amb ells perquè Blasco escriga el pròleg a l'obra.
Comentaris sobre uns diners que li deu la institució esmentada.
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Carta

Contestació de Fuster a Ricard Blasco informant-li que quant el visità a sa
casa de Sueca no hi era, ja que havia anat a un compromís. Comentaris sobre
la publicació per part de la Institució Alfons El Magnànim d'una bibliografia
inèdita de Martí Grajales.

1984

Blascoricard

2875

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ricard Blasco pel seu nomenament com a
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona. També li demana un
article seu sobre "El llemosí" per a una conferència que està preparant sobre
"Llengua i pàtria en la Renaixença valenciana" per al "I Col·loqui
Internacional sobre la Renaixença", a Barcelona. Comentaris sobre la seua
darrera visita a València.

1984

Blascoricard

2876

1984

Blascoricard

2877

1984

Blascoricard

2878

1984

Blascoricard

2872

BLASCO, Ricard

Carta

Carta

Postal

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta enviada per Ricard Blasco a
Cebrià Císcar, conseller de cultura de la Generalitat Valenciana, arran de la
lectura a "El Temps" de la creació d'una Biblioteca Valenciana. En la carta li
proposa que, en lloc de grans projectes, el que s'ha de fer és trobar una
fórmula per tal d'obrir a l'investigador les Biblioteques privades de Salvador
Carreres Zacarés, a València, i la del Marqués del Boch, a Alacant.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ricard Blasco. Comentaris sobre
una caigua de Fuster en què es va trencar el braç. Comentaris sobre
l'enviament d'un microfilm a l'Arxiu Històric Nacional de l'interés de Fuster.
També li explica com va anar la seua conferència a Barcelona sobre la
Renaixença. Comentaris sobre la presentació d'un llibre seu a València i
aprofitarà per visitar-lo a sa casa de Sueca.
En nota manuscrita a peu de pàgina li comunica l'enviament d'una còpia
d'una carta a Cebrià Císcar.
Salutacions a Fuster des de Roma (Itàlia), on s'ha trobat amb gent de la
Ribera de viatge en autocar.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Ricard Blasco de la data de la seua visita a
Sueca per sopar amb Fuster.

1984

Blascoricard

2869

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricard Blasco sobre la seua assitència a una
reunió del Consell de la Institució Valenciana d'Estudis i Ivestigació. Demana
a Fuster la seua participació en l'aprovació dels Estatuts i comentaris al
voltant de la institució.

1985

Blascoricard

2879

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco de si pot enterar-se de com van
les gestions d'una subvenció que ha demanat Max Cahner a la Diputació de
València per a publicar el seu llibre "El teatre al País Valencià durant la
Guerra Civil" a l'Editorial Curial.

1985

Blascoricard

2883

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 295

BLASCO, Ricard
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta enviada per Ricard Blasco a
Antoni Asunción, president de la Diputació de València, demanant-li ajuda
econòmica per a publicar el seu llibre "El teatre al País Valencià durant la
guerra civil, 1936-1939" a l'Editorial Curial.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Blasco d'una còpia d'un article seu
aparegut al "Diario de Valencia" i del seu permís per publicar-lo a l'obra "El
seguici d'Orfeu", per l'Editorial Gregal.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un full traspaperat d'unes fotocòpies
del treball "Un pillo..." i comentaris sobre l'enviament d'uns negatius per a
l'edició d'uns col·loquis.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes còpies de l'obra, "Sarao de
amor"; alguns comentaris sobre la còpia treta de la "Biblioteca Nacional", i
altres sobre un article de Fuster titulat ,"Taronjaires", el qual ha tingut una
certa polèmica a Madrid. També li comunica alguns assumptes al voltant de
la realització d'una "Enciclopèdia" i un article de Blasco a "Serra d'Or" sobre
el teatre polític titulat, "El Chornaler".
Comentaris a Fuster al voltant d'un viatge a París de Ricard Blasco, on ha vist
un cartell en francés que diu "Si el francés esdevé una llengua morta,
nosaltres serem els seus assassins", aplicable a la llengua dels valencians.
Comunica a Fuster que anirà de visita a València per a fer-li una pel·lícula a
Ventura, ocasió que aprofitarà per a parlar amb Fuster. També li fa alguns
comentaris sobre La Cierva i sobre Gonçal, i li parla sobre el viatge a Grècia
de Fuster.
Comentaris a Fuster sobre el teatre castellà que es feia a València al 1813.
Escrit en nota manuscrita a la part superior d'una fotocòpia de la
contracoberta d'un exemplar d'un sainet, titulat, "Saynetes que se hallan de
venta en Valencia, en la imprenta de Estevan".
Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un catàleg amb la referència
bibliogràfica a l'obra d'Antonio Genover "Sensus Erasmiani, seu per brevis
grammatica...".
En anotació manuscrita li comunica Blasco que ha intentat comprar-lo, però
ja estava venut.

1985

Blascoricard

2884

1987

Blascoricard

2881

Blascoricard

2707

Blascoricard

2708

Blascoricard

2710

Blascoricard

2711

Blascoricard

2714

Blascoricard

2882
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BLASCO, Ricard
Nota

BLASI, Manuel
BLAY, Paco

Comunicació a Fuster del dia de la visita a sa casa de Sueca, de Ricard Blasco,
per part de Jordi Beltrán. (Nota escrita al revers d'un retall d'un cartell de les
Festes de Sueca).

Blascoricard

2709

Blascoricard

2713

Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un retall de premsa del diari "ABC"
titulat, "El Rey, en Alicante" del 14 de febrer de 1911 (pàgs. 10-11), sobre la
visita d'Alfons XIII a Alacant.

Nota

Comunicació a Fuster d'una visita a sa casa de Sueca amb un amic d'Amèrica.
Anotació manuscrita de Fuster al marge "Visita frustrada".

1974

Blasimanuel

2897

Nota

Comunicació a Fuster d'una visita a sa casa de Sueca però no hi era i
comunicació de la data d'una nova visita per parlar amb ell sobre teatre.

1972

Blaypaco

2898

Telegrama

Telegrama de Francesc Blay anunciant-li a Fuster l' hora de la missa funeral
per Fernando Cubells.

1972

Blaypaco

20048

1979

Blaypaco

2901

1980

Blaypaco

2899

1981

Blaypaco

2900

1987

Blaypaco

2902

1988

Blaypaco

2904

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article sobre ell. Comentaris sobre
la seua anada a Sueca però no hi era a casa i sobre les classes de valencià a
l'Institut d'Ibi.
Adjunta fotocòpia de l'article d'Adrián Espí Valdés, titulat "Moros y Cristianos
[[a go-gó]]", aparegut al diari "Ciudad" (Alcoi, 10-XI-79).
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre Roger perquè
l'incloga en la seua obra "Història social de la llengua" i comentaris sobre
l'ensenyament en valencià.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat. També li diu que pot
anar a quedar-se a sa casa d'Alcoi si ho desitja mentre oblida el mal tràngol i
li envia la seua adreça. Comunicació de l'enviament d'un article sobre el
Concepte Històric d'Espanya.
Comentaris a Fuster sobre l'enviament per part de Paco Blay d'uns llibres, un
publicat per l'Institut Gil-Albert, i un altre sobre una "Història del P. Jordan".
Comunicació per part de Fuster a Paco Blay d'una referència bibliogràfica del
seu interés de la revista "Cuadernos: Órgano del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid", 1965.
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BLAY, Paco
Carta
BLÁZQUEZ
Carta
BLÁZQUEZ DANIEL,
Alexandre

Carta

Comentaris per part de Fuster a Blázquez, arran de la lectura de dos fulls
carlins enviats per aquest a Fuster, titulats "Cartas a un tradicionalista" i "La
sucesión legítima a la Corona de España", sobre els problemes dinàstics
d'Espanya.
Sol·licitud a Fuster d'una entrevista per al "Diari de Mallorca" i comunicació
de l'adreça a València d'Alexandre Blázquez per tal de fer-li les preguntes.
Adjunta còpia de l'entrevista.

Blaypaco

2903

1953

Blazquez

2905

1967

Blazquezdanielalexandre

2906

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un article per al programa de Festes de l'Alcúdia i
comunicació de la seua adreça a València.

1970

Blazquezdanielalexandre

2907

Carta

Comentaris a Fuster sobre un article enviat per aquest per al programa de
Festes de l'Alcúdia (Palma de Mallorca) i sobre l'enviament d'un exemplar.

1970

Blazquezdanielalexandre

2908

1988

Bloc

2909

1979

Boadaantoni

2910

1986

Bochiottigiandomenico

2911

1986

Bochiottigiandomenico

2912

BLOC
Carta
BOADA, Antoni

Comunicació a Fuster d'algus aspectes sobre unes Jornades sobre "Nosaltres,
els valencians", realitzada per ACTA, Fundació per a les Idees i les Arts.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

Carta

BOCHIOTTI, Giandomenico
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Convocatòria a Fuster a una reunió de l'Assemblea del Bloc universitari
valencià, que es farà a l'Aula Magna de la Universitat de València, després hi
haurà un sopar al restaurant Casa Clemencia.
Adjunta ordre del dia de la reunió.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un text per a una publicació
sobre Jacint Vergaguer, titulada "Llibre d'Or".
Sol·licitud a Fuster d'informacions sobre una família valenciana del segle XV
que va fer fortuna a Itàlia i que portà un quadre de Bartolomé Bermejo.
Adjunta fotocòpia d'un article de la revista "Archivo Español de Arte ", nº XLI,
1968 (pàg. 61), retall d'una foto d'un retaule gòtic i foto d'un detall del
paisatge aparegut al fons del retaule.
Comunicació a Fuster de la visita a València del professor Rebora per a
investigar als arxius algunes dades sobre el pintor d'un quadre de l'església
de la ciutat italiana d'Acqui Terme, ja que volen restaurar-lo.
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BOCHIOTTI, Giandomenico
Carta

Carta

Carta
BODEGAS FRANCOESPAÑOLAS
BODI I BENEITO, Rosa
BOFARULL I CARBONELL,
Francesc

Carta
Postal
Carta

Carta
BOFILL, Fundació Jaume
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació per part de Fuster a Giandomenico Bocchiotti amb algunes
informacions sol·licitades per aquest sobre una família valenciana del segle
XV afincada a itàlia.
Adjunta un informe amb les investigacions fetes pel professor José Hinojosa,
Universitat d'Alacant, a l'Arxiu del Patriarca de València sobre la família
Sglesies.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'unes informacions sobre un quadre de
Bartolomé Bermejo abans de la seua restauració, comentaris sobre la família
Sglesies i sol·licitud d'altres informacions al respecte.
Adjunta foto del quadre.
Agraïment a Fuster per les informacions per a la restauració d'un quadre de
Bartolomé Bermenjo a ltàlia. També li demana que li les faça arribar al
professor Hinojosa i li diu que li enviaran un exemplar d'un llibre sobre
l'obra.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'una caixa de vi de la marca "Royal,
1973", obsequi d'Horacio Saénz Guerrero.
Mostra de suport a Fuster per part d'una lectora i admiradora.
Comunica a Fuster que ha rebut un exemplar dedicat de la seua "Obra
completa" com a mostra d'agraïment per la seua tasca de difusió de la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes i d'altres comentaris sobre Josep Pla i el seu mereixement del
premi.
Comunica a Fuster que han rebut l'esquema d'un llibre proposat per ell
sobre "Història Social de la Llengua Catalana" i que el projecte es durà a
terme.
Sol·licitud a Fuster d'una data per reunir-se i parlar del projecte d'un llibre
sobre "Història Social de la Llengua Catalana".

1986

Bochiottigiandomenico

2913

1987

Bochiottigiandomenico

2914

1988

Bochiottigiandomenico

2915

1983

Bodegasfranco-espanolas

2916

1984

Bodiibeneitorosa

2917

1969

Bofarullicarbonellfrancesc

2918

1975

Bofarullicarbonellfrancesc

2919

1969

Bofillfundaciojaume

2920

1970

Bofillfundaciojaume

2921
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Carta
BOFILL, Fundació Jaume
Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament de la subvenció per al llibre de Cucó i
sol·licitud per part de la Fundació del seu número de compte bancari per
enviar-li una altra ajuda per a l'obra "Història Social de la Llengua Catalana".
Adjunta comunicat fent-li saber l'ingrés bancari dels diners de la subvenció.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de la Fundació del primer
pagament de la subvenció per a un llibre de Cucó i comunicació de la data de
l'enviament de la segona part de la subvenció.
Adjunta fotocòpia de la transferència bancària del pagament de la primera
part de la subvenció esmentada.

1971

Bofillfundaciojaume

2923

1971

Bofillfundaciojaume

2924

Carta

Comunicació a Fuster de l'ingrés bancari d'una subvenció, per part de la
fundació, per a la publicació d'un llibre.

1971

Bofillfundaciojaume

2925

Carta

Comunicació a Fuster de l'ingrés bancari de la segona part de la subvenció
per part de la Fundació per a la publicació d'un llibre de Cucó.

1971

Bofillfundaciojaume

2926

1971

Bofillfundaciojaume

2927

1971

Bofillfundaciojaume

2928

1971

Bofillfundaciojaume

2929

1972

Bofillfundaciojaume

2930

1974

Bofillfundaciojaume

2922

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'ingrés bancari d'unes subvencions enviades per
part de la Fundació per a la publicació d'un llibre (pagaments dels mesos de
maig, juliol i setembre de l'any 1971).
Sol·licitud a Fuster de la data i el lloc per visitar-lo i parlar de la publicació del
llibre "Història Social de la Llengua Catalana".
Anotació manuscrita de Fuster al marge dret de la part superior del full [Quin
Soler].
Comunicació a Fuster de l'ingrés bancari d'una subvenció per part de la
Fundació per a la publicació d'un llibre, corresponent a la darrera
mensualitat.
Comunicació a Fuster de la nova adreça de la Fundació i sol·licitud
d'informacions de com va el seu treball sobre "Història Social de la Llengua
Catalana".
Sol·licitud per part de Fuster, a la Fundació Jaume Bofill, de l'enviament
d'una subvenció per a la publicació d'un llibre d'Alfons Cucó, que sortirà amb
motiu del "1er Congrès d'Història del País Valencià" i agraïment pel seu
patrocini.
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Carta

Carta
BOFILL, Fundació Jaume

Carta

Carta
BOFILL, Juan Antonio
Carta
BOFILL, Ricardo
Carta

Carta
BOHIGAS I BALAGUER, Pere

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster del que ha acordat el Comité Coordinador del "Primer
Encontre de Ciències Humanes i Socials dels Països Catalans", que es farà a
Perpinyà, al voltant de les ponències que es presentaran.
Contestació per part de Fuster als organitzadors del "Primer Encontre de
Ciències Humanes i Socials dels Països Catalans", que es farà a Pepinyà, del
seu rebuig a la participació en l'acte per motius de salut.
Sol·licitud a Fuster de les seues cartes amb Maurici Serrahima per tal de
publicar-les a un epistolari que està preparant la Fundació.
Contestació de Fuster a la Fundació Jaume Serrahima comunicant-los
l'enviament de les cartes que tinga ordenades de Maurici Serrahima per al
seu epistolari que publicarà la Fundació.
Invitació de Juan Antonio Bofill, president d' "Anche. Asociación de
comunicación humana y ecología", a participar en una taula rodona dedicada
a "función y límites de la crítica como creación cultural" dins el congrés "La
crítica Cultural en los Medios de Comunicación".
Sol·licitud a Fuster per part de l'arquitecte Ricard Bofill d'una reunió amb ell
a València per sopar i parlar del nou projecte urbà per al llit del Túria que li
ha sigut encarregat.
Contestació per part de Fuster a l'arquitecte Ricardo Bofill dient-li que no es
podrà reunir amb ell a causa de la seua agenda apretada, ja que ha d'anar a
Barcelona i als Premis Octubre.
Sol·licita a Fuster que s'assabente i li comunique la data exacta d'unes
conferències a Gandia i a València.
Agraïment a Fuster per l'enviament de l'obra poètica "Flor d'enamorats", de
la qual Fuster ha sigut el prologuista, i comentaris al voltant de la lectura
d'aquesta.
Enviament a Fuster per part de Pere Bohigas d'una fotocòpia d'una carta a
l'editor Manuel Soler, responsable de la Col·lecció Albatros, en què li fa
alguns comentaris al voltant de la lectura d'una obra de Roís de Corella.

1975

Bofillfundaciojaume

2931

1975

Bofillfundaciojaume

2932

1983

Bofillfundaciojaume

2933

1983

Bofillfundaciojaume

2934

1976

Bofilljuanantonio

20059

1981

Bofillricardo

2935

1981

Bofillricardo

2936

1959

Bohigasibalaguerpere

2941

1973

Bohigasibalaguerpere

2942

1976

Bohigasibalaguerpere

2943
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Carta

Carta

Carta
BOHIGAS I BALAGUER, Pere

Carta
Carta
Tarja de
presentació

BOHIGAS, Oriol

BOILS, Emili M.

Sol·licitud per part de Fuster a Pere Bohigas que li done una referència
bibliogràfica sobre l'obra "La versió", de Roís de Corella, per a fer un estudi
sobre les "Obres completes" d'aquest autor a l'Editorial Albatros, a la
col·lecció "Els nostres clàssics".
Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua obra "La decadència al País
Valencià" i felicitació nadalenca a Fuster per part de Pere Bohigas.
Sol·licitud per part de Fuster a Pere Bohigas, perquè li done una referència
bibliogràfica a l'obra ,"La versió", de Roís de Corella per a fer un estudi sobre
les "Obres completes" d'aquest autor, en l'"Editorial Albatros".
Mostra de suport a Fuster amb motiu d'una pintada a la porta de sa casa
contra la seua persona.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1976

Bohigasibalaguerpere

2944

1976

Bohigasibalaguerpere

2945

1976

Bohigasibalaguerpere

3120

1977

Bohigasibalaguerpere

2946

1978

Bohigasibalaguerpere

2947

1981

Bohigasibalaguerpere

2948

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.

1975

Bohigasoriol

2937

Carta

Felicitació a Fuster pels seu articles en la premsa, especialment per les
"Maniobres de Filologia".

1979

Bohigasoriol

2938

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge
a la plaça de Bous de València.

1981

Bohigasoriol

2940

Carta

Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Bacelona.

1984

Bohigasoriol

2939

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament de l'obra d'Emili Boïls "Judicis Finals".
També li demana un llistat dels llibres que porta publicats Fuster.

1963

Boilsemilim

2950

Postal

Comunicació a Fuster de l'enviament de l'obra d'Emili Boïls "Els Quaderns
d'Emili Coniller". També li diu que Senent està a València, per si vol parlar
amb ell, i comentaris sobre la publicació sota pseudònim de la seua obra
"Judicis Finals".

1963

Boilsemilim

2951

Postal

Enviament a Fuster d'unes publicacions deixades per l'Albert a la botiga
d'Emili Boïls.

1963

Boilsemilim

2952

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Carta

BOILS, Emili M.
Nota

Carta
Carta
Carta

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Convocatòria a Fuster a una reunió a la llibreria de "Can Boïls" per parlar de
la situació editorial del llibre català i de certa polèmica per un deute
econòmic amb els d'Ifac.

1964

Boilsemilim

2953

1964

Boilsemilim

2955

1964

Boilsemilim

2956

1965

Boilsemilim

2954

1965

Boilsemilim

2957

1965

Boilsemilim

2958

Carta d' Emili M. Boïls enviant-li a Fuster el seu primer llibre "Versos".
Comentaris professionals i personals.

1972

Boilsemilim

20060

Felicitació nadalenca a Fuster enviada com a anotació manuscrita a peu de
pàgina d'un poema d'Emili Boïls titulat "Poema del nadal sobtat".

1972

Boilsemilim

2959

1973

Boilsemilim

2960

1973

Boilsemilim

2961

Comentaris a Fuster sobre els deutes econòmics de la llibreria "Can Boïls" i la
seua desició de tancar. Comentaris al voltant de l'assitència a la reunió dels
dilluns amb un grup d'amics. També li comenta que estaria bé que
continuara oberta la llibreria com a sala d'exposicions i comentaris sobre el
món editorial català i la seua sortida cap a Suïssa.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article aparegut al diari
"Baleares". També li demana a Fuster notícies seues.
Adjunta retall de premsa d'una entrevista a Albert Maier, titulat "[[El
Mallorquí]], la lengua de nuestros anfitriones: Interesantísimo artículo de un
súbdito alemán que ya domina la lengua de Ramón Llull".
Comunicació a Fuster de la seua sortida cap a Europa, amb motiu de la qual li
demana el nom d'alguns coneguts de Fuster, catedràtics o lectorats de
català, amb qui posar-se en contacte.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare.
Salutacions a Fuster des d'Alemanya, on està treballant com a emigrant
espanyol junt a altres valencians, i comentaris sobre la situació del país que
necessita molta mà d'obra.

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Emili Boïls del seu segon
llibre, "Els quaderns d'Emili Coniller", publicat a Gorg. També li demana que
li faça una crítica literària sobre l'obra.
Emili Boïls sol·licita a Fuster que li faça el pròleg a un llibre que li envia i que
es publicarà a l'Editorial "Seminarios y Ediciones".
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Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

1973

Boilsemilim

2962

Carta

Enviament a Fuster per part d'Emili Boïls del seu darrer llibre perquè li faça el
pròleg i agraïment.

1977

Boilsemilim

2963

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Emili Boïls per fer-li el pròleg al seu darrer
llibre de poemes.

1977

Boilsemilim

2965

Nota

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Boïls del pròleg al seu llibre aprofitant la
visita a Sueca d'Ernesto Peiró.

1977

Boilsemilim

2964

Boilsemilim

2949

1965

Boixgutierrezjoan

2980

167

Boixiselvajm

20061

1963

Boixiselvajm

2986

1966

Boixiselvajm

2981

1971

Boixiselvajm

20062

1972

Boixiselvajm

2982

1972

Boixiselvajm

20063

Nota
BOIX GUTIÉRREZ, Joan

Carta

BOIX I SELVA, J.M.
Nota

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Emili Boïls comunica a Fuster que ha estat a sa casa amb un grup d'amics i no
hi era.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare per part del seu
oncle.
Nota de Josep Mª Boix i Selva enviant-li a Fuster unes cartes rebudes a
l'editorial Vergara en resposta a l' enviament dels bullets de compra en
català.
Comentaris al volum "Historia General de las Literaturas Hispánicas".
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Records i converses del R.P.
Dominique Pire", editat per l'Editorial Vergara.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara", comunicant-li a
Fuster que el volum de la "Historia General de las Literaturas Hispánicas" no
ha sortit perquè falta la part del Dr. Rubió. Li demana que pose al dia la seua
part.
Fa referència a la carta enviada a Fuster el 27-5-61.
Comnetaris al conveni de Fuster amb Max Cahner.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un exemplar de la seua obra
"Literatura catalana contemporània" i comentaris sobre l'edició. També li
pregunta Josep M. Boix si ha rebut l'exemplar de la seua obra poètica "El
suplicant, la seu i l'esma".
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara" a Fuster per l'
assumpte del volum de la "Historia General de las Literaturas HIapánicas".
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Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva a Fuster amb comentaris personals i
professionals.

1972

Boixiselvajm

20064

Postal

Salutacions a Fuster des de Saint Michel de Montaigne (França) on visità el
seu Castell.

1972

Boixiselvajm

2983

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster d'unes referències bibliogràfiques en anglés de l'obra de
Leo Roste "The Joys of Yiddish".
Adjunta les dues referències esmentades (pàgs. 62 i 105).

1972

Boixiselvajm

2984

1975

Boixiselvajm

20065

1978

Boixiselvajm

2987

1984

Boixiselvajm

2985

1964

Boixm

2966

1966

Boixm

2967

Carta
Tarja de
presentació
BOIX I SELVA, J.M.

Tarja de
presentació

BOIX, M.
Carta

Carta

BOIX, Manolo

Felicitació de Josep Mª Boix i Selva a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres
Catalanes".
Adjunta nova adreça.
Mostra de suport a Fuster per la seua obra a causa d'una manifestació en
contra de la seua persona.
Comunicació a Fuster per part de Josep M. Boix de la mort del seu fill Xesco
Boix i Masramon.
Adjunta tarja necrològica anunciant la mort del cantant Xesco Boix.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu i felicitació per la
col·laboració a l'obra "Notícia de tothom". Comentaris sobre la impossibilitat
d'allotjar a l'Abadia de Montserrat un grup de joves valencians perquè
durant les dates proposades per Fuster hi ha exercicis espirituals de
seminaristes.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de la nova revista "Documents d'Esglèsia:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat".

1966

Boixm

2968

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un sobre amb certa documentació,
no especificada, per part d'un dels col·laboradors de la revista "Serra d'Or".

1970

Boixm

2969

1972

Boixmanolo

2970

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de la inauguració d'una exposició.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
BOIX, Mari Lola
Carta
BOIX, R.
Carta

Carta

Carta
BOIXAREU
BOIXAREU, Mariona

Telegrama
Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Manolo Boix del text d'un
llibre sobre art que prepara i li sol·licita que el visite a sa casa de Sueca per
parlar sobre aquest.
Comentaris per part de Fuster a Manolo Boix sobre una obra de Gret Schib i
la seua presentació a un premi.
Comunicació de l'enviament per part de Fuster a Manolo Boix d'un text
sobre la seua pintura per a una exposició col·lectiva amb Armengol i Heras i li
sol·licita que el visiten a sa casa de Sueca per parlar del tema.

1976

Boixmanolo

2971

1976

Boixmanolo

2972

1976

Boixmanolo

2974

Boixmanolo

2973

Boixmanolo

2975

1954

Boixmarilola

2976

1963

Boixr

2977

1963

Boixr

2978

1968

Boixr

2979

1978

Boixareu

2988

1981

Boixareumariona

2989

Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Manolo Boix d'un text
sobre alguns dels seus aspectes biogràfics i li sol·licita que el visite a sa casa
de Sueca per parlar i teoritzar sobre el seu art.
Sol·licitud per part de Fuster a Manolo Boix perquè li faça un guió explicant-li
la seua evolució tècnica i temàtica com a artista. També li demana que ho
facen Armengol i Heras per al llibre que prepara sobre ells.
Cartes d'uns familiars de València a la família de Joan Fuster, a l'anvers escriu
Mari Lola Boix, comunicant-los que pren la primera comunió a la Colegiata
de San Bartolomé, i al revers, escriu el seu germà Juan V. Boix, donant-los
records i anunciant-los el mateix.
Comentaris a Fuster per part d'un lector exiliat a França d'alguns aspectes
sobre el catalanisme, arran de la lectura de l'obra "Nosaltres, els valencians".
També el felicita per l'obra.
Agraïment a Fuster per contestar la seua carta i invitació perquè vaja a
passar uns dies a Béziers (França). També li fa alguns comentaris sobre la
figura de Gaetà Huguet i sobre la lectura de l'obra de Fuster "Qüestió de
noms".
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un exemplar d'un treball seu sobre
l'obra "Qüestió de noms" i de la seua nova adreça a Perpinyà.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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BOIXAREU, Ramon

Postal
Telegrama

BOLTA, Beatrice
Carta

Carta
BOLTA, Bernat
BOLUDA SOLER, Sara
BOLUFER, Joan

Carta
Carta
Postal

BONASTRE, Juan M.
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació de Ramon Boixareu a Fuster per l' article "La Isla".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster del seu permís per a traduir al francés la seua obra
"Nosaltres, els valencians", per part d'una estudiant d'Espanyol de la
Universitat de Paris-Naterre, per a la llibreria "Pam de Nas".
Comunicació per part de Fuster del seu permís a Beatrice Bolta perquè faça
una traducció al francés del seu llibre "Nosaltres, els valencians". També li
diu que haurà de demanar permís a Edicions 62, que té els drets de l'obra.
Comentaris sobre l'enviament per part de Fuster d'un sobre amb un informe
sobre les seues investigacions al voltant d'Ausiàs March.

1975

Boixareuramon

20066

1981

Boixareuramon

2990

1989

Boltabeatrice

2991

1989

Boltabeatrice

2992

1959

Boltabernat

2993

Boludasolersara

2994

Boluferjoan

20067

1959

Bonastrejuanm

2995

1959

Bonastrejuanm

2996

1959

Bonastrejuanm

2997

1959

Bonastrejuanm

2998

Mostra de suport a Fuster per part d'una estudiant de batxillerat.
Tarja de Joan Bolufer, Toni i Mª Jesús a Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge sota el títol "9 set.83 La lluita continua P.C.E (ML)".
Comunicació a Fuster de l'interés per part de l'Ajuntament de Gandia perquè
faça una conferència sobre Ausiàs March i siga jurat del Premi Ausiàs March
amb motiu del V Centenari de la seua mort. Li demanen si poden reunir-se
amb ell a Sueca o a València per parlar del tema.
Comunicació a Fuster de la data de la reunió del jurat al Premi Ausiàs March,
amb motiu del V Centenari de la mort, i comentaris sobre l'acte de
lliurament de premis. També li fa alguns comentaris sobre les jornades
d'escriptors a Formentor (Palma de Mallorca).
Comunicació a Fuster dels membres del jurat al Premi Ausiàs March amb
motiu de V Centenari de la seua mort. També li demanen que el faça públic
als diaris "Destino", "Levante", "Jornada", on ell col·labora.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns treballs presentats al Premi
Ausiàs March i d'alguns exemplars de les bases del concurs. També li
comunica unes dates per a reunir-se els membres del jurat.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
BONASTRE, Juan M
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació de l'enviament a Fuster d'alguns dels treballs presentats al
Premi Ausiàs March i de la retirada com a membre del jurat de Carles Riba,
per la qual cosa li demanen el nom d'un altre poeta que vulga ser jurat al
premi.
Comunicació a Fuster de la data d'una reunió a València per tractar el tema
del Premi Ausiàs March i altres comentaris sobre la mort de Carles Riba.
Comentaris sobre els treballs presentats al Premi Ausiàs March i comentaris
sobre els membres del jurat. També li diu que si coneix algun poeta valencià,
li diga a aquest que envie un treball, ja que seria una llàstima premiar l'únic
enviat.
Comentaris a Fuster sobre com van les deliberacions dels membres del jurat
al Premi Ausiàs March. També li anuncia la presentació de Xavier Casp al
premi de poesia i li diu que li escriga a l'alcalde de Gandia comunicant-li-ho.
Comunicació a Fuster de com va l'organització del Premi Ausiàs March i de la
data d'una reunió per parlar de l'assumpte. També li demana que envie els
articles que ha publicat sobre Gandia i Ausiàs March i li comenta el treball
que estan fent altres membres del jurat.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes postals i d'unes imatges de
l'escultura del poeta a Gandia per al Centenari d'Ausiàs March.
Comunicació a Fuster d'una reunió del jurat del Premi Ausiàs March a casa
d'Arturo Zabala a València. També li pregunta si li envià els originals a un
altre membre del jurat, Castellet, a Barcelona. Finalment li agraeix
l'enviament a Fuster d'uns llibres seus per a la germana de Bonastre.
Comunicació a Fuster de la data d'una reunió del jurat del Premi Ausiàs
March a Gandia, abans del lliurament del premi el dia següent.
Comunica a Fuster que falten alguns dels originals presentats al Premi Ausiàs
March per tornar-los als autors, per si els tinguera.
En una anotació manuscrita a peu de pàgina li comenta com quedaren les
fotos del lliurament del premi i l'article aparegut a "Destino" sobre aquest.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un "Programa de Festes" de Gandia
perquè en faça una crítica a "Jornada" i altres.

1959

Bonastrejuanm

2999

1959

Bonastrejuanm

3000

1959

Bonastrejuanm

3001

1959

Bonastrejuanm

3002

1959

Bonastrejuanm

3003

1959

Bonastrejuanm

3004

1959

Bonastrejuanm

3005

1959

Bonastrejuanm

3006

1959

Bonastrejuanm

3007

1960

Bonastrejuanm

3008
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Carta
BONAVISTA, ferretería
BONET, Blai

Tarja de
presentació
Postal

Carta

Carta
Carta
BONET, Francisco
Carta
BONET, Francisco
Carta

Postal
BONET, J.L.

Poema
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu sobre Ausiàs March.
Comunicació d'una crítica literària molt bona al seu llibre, feta per Rosendo
Llates. Comentaris sobre el guanyador del Premi Sevilla. També demana a
Fuster el text de la seua conferència sobre Ausiàs March per a publicar-lo.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València.
Recordatori a Fuster des de Formentor (Palma de Mallorca).
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article de Blai Bonet per a
"Destino", titulat "Presente de indicativo", i comentaris sobre un article que
està fent sobre ell. També li fa algunes preguntes sobre catalanisme i les
seues obres "Nosaltres, els valencians" i "El País Valenciano".
Contestació de Fuster a la carta de Blai Bonet preguntant-li alguns aspectes
sobre la situació del País Valencià i de Catalunya.
Felicitació nadalenca a Fuster i mostra d'estima.
Comunicació a Fuster per part de Francisco Bonet de com li van les coses per
Paris i altres comentaris sobre la ciutat. També li diu que si vol alguna cosa
de la ciutat, li ho faça saber.
Agraïment a Fuster per la seua carta i altres comentaris sobre la seua estada
de viatge d'estudis a París, del qual li fa alguns comentaris sobre la seua vida
quotidiana.
Salutacions a Fuster des del "Saló Nàutic Internacional" de Barcelona, on ha
venut moltes barques.
Enviament a Fuster d'un poema de Josep Lluis Bonet, titulat "De nit".
Comunicació a Fuster per part de J. L. Bonet de la voluntat d'Eliseu Climent
d'incorporar la seua col·lecció de poesia a l'editorial Tres i Quatre.
Comuncació a Fuster de com van les gestions amb l'editor per a publicar un
llibre de poesia conjunt i altres consideracions sobre el seu poema "Nit" i
sobre l'enviament de Jàfer d'un poema seu a Fuster.
També li envia un poema com a nota a peu de carta.

1960

Bonastrejuanm

3009

1981

Bonavistaferreteria

3010

1959

Bonetblai

3012

1963

Bonetblai

3013

1963

Bonetblai

3014

1981

Bonetblai

3015

1961

Bonetfrancisco

3016

1961

Bonetfrancisco

3017

1966

Bonetfrancisco

3018

1971

Bonetjl

3019

Bonetjl

3020

Bonetjl

3021
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Carta
BONET, Joan
BONET, Jordi
BONET, Ramon

Telegrama

BONO BARBER, Bernat

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster i comentaris sobre el fred que fa a Cinctorres
(Castelló de la Plana).
Al revers del full hi ha un dibuix manuscrit amb la imatge d'un rei.
Comunica a Fuster que va anar a visitar-lo a sa casa de Sueca i no hi era.
Sol·licitud de l'enviament de les bases dels premis literaris per a infants
"Teide" i del Premi Santa Llúcia per a presentar uns treballs Ramon Bonet.

Bonetjl

3022

1981

Bonetjoan

3011

1981

Bonetjordi

3023

1967

Bonetramon

3024

1968

Bonetramon

3025

Telegrama

Telegrama de Hermann Bonnín demanat-li a Fuster que li telefone al "Centre
Dramàtic de la Generalitat de Catalunya" per fer-li una consulta.

1985

Bonninhermann

20069

Carta

Sol·licita a Fuster que conteste unes preguntes sobre les Falles per publicarles a un especial del diari "Levante", titulat "Nit de Foc".

1954

Bonobarberbernat

3026

1956

Bonobarberbernat

3027

1956

Bonobarberbernat

3028

1958

Bonobarberbernat

3029

1981

Bononadsalaeduard

3030

BONO BARBER, Bernat
Carta

Carta
Carta
BONOBAD SALA, Eduard

Mostra de suport a Fuster.

Telegrama

Carta
BONNIN, Hermann

Comunica a Fuster que ha escrit a l'Eliseu Climent per si tenia algun treball
per a ell, com que no li ha contestat, li demana a Fuster el mateix, ja que està
sense diners. Li diu que anirà a visitar-lo a sa casa.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster d'un dinar homenatge al periodista Sabino Alonso
Fueyo, director del Suplement "Valencia", al Club Nàutic de València. També
li demana un article seu per a publicar-lo al diari "Levante" amb motiu de
l'acte.
Fuster comunica a Bernat Bono que ha rebut un retall del seu article
aparegut a "Mediterráneo" i sol·licitud d'uns exemplars del diari "Levante"
on apareixen uns articles seus.
Comunicació a Fuster de la data i lloc d'eixida d'una excursió a Morella.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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BONVEHÍ VILA, Salvador de
H

.Postal

BOQUERA, Josep
Carta
BOQUERA, Vicente

Carta

BORBÓN, Carlos Hugo de
Nota
BORDEGARAY, Tomás de
Saluda
BORJA, Juan
BORRÀS CASTELLÓ, Elies

Postal
Nota
Tarja de
presentació

BORRÀS, J.A.
Carta

BORRÀS, Manuel

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Bonvehivilasalvadordeh

3031

Boquerajosep

3032

1969

Boqueravicente

3033

1977

Borboncarloshugode

3034

1966

Bordegaraytomasde

20070

1966

Borjajuan

3035

Borrascastelloelies

3046

Borrascastelloelies

3045

1959

Borrasja

3036

Comunica a Fuster que no podrà anar a l'homenatge que li fan a València,
però vol adherir-se. (Carta escrita com a nota manuscrita en el full del
comunicat de la Comissió Organitzadora de l'Homenatge).
Felicitació a Fuster per la seua conferència feta a Alberic, per part del jutge
de 1a Instància de la localitat.
Nota de la secretària particular de Don Carlos-Hugo de Borbó de Parma,
comunicant-li a Fuster l'enviament d'una carta.
Adjunta carta de l'esmentat Príncep Borbó i líder carlí comunicant-li que el
carlisme està a favor de la transició democràtica a Espanya.
Saluda de Tomás de Bordegaray, "Consejero Director General del Banco de
Vizcaya", a Fuster.
Anuncia que li envia un exemplar del número extraordinari de la "Revista
Financiera", dedicat a València.
Felicitació nadalenca a Fuster des de Cullera.
Sol·licitud a Fuster de la seua opinió, com a membre del jurat dels Jocs
Florals, dels treballs d'Elies Borràs Castelló.
Sol·licitud a Fuster com a membre del Jurat de si pot fer alguna cosa perquè
li donen el Premi dels Jocs Florals.
Felicitació a Fuster per la seua conferència sobre Ausiàs March al Centre de
Cultura Valenciana. Considera que Fuster és el que millor ha assimilat l'obra
del poeta de Gandia.

Carta

Felicitació a Fuster pel seu article a la revista "Valencia", titulat "Escuts
valencians: Sueca", i per una conferència seua a Alcoi.

1961

Borrasja

3037

Carta

Felicitació a Fuster pels seus articles a "Jornada" i especialment pel seu
darrer article titulat "Valencia-Levante".

1961

Borrasja

3038

1981

Borrasmanuel

3039

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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BORRÀS, Rafael
Carta

Sol·licita a Fuster que conteste un qüestionari amb preguntes sobre la pena
de mort per a un llibre d'opinions que prepara l'Editor Rafael Borràs, titulat
"La pena de muerte".

1960

Borrasrafael

3040

1964

Borrasrafael

3041

1964

Borrasrafael

3042

1964

Borrasrafael

3043

1966

Borrasrafael

3044

1972

Borrellfrancesc

3047

Carta

Sol·licitud a Fuster perquè faça una conferència a l'Ateneu Popular de
Ponent de Lleida a un cicle de conferències titulat "Desafiaments a la Cultura
Catalana". També li dóna la seua adreça perquè li conteste.
Anotació manuscrita de Fuster al marge esquerre de la carta "No Contestat".

1983

Borrellj

3048

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eugeni Boscà arran de la lectura de l'obra
"Fontamara", traduïda per Fuster al català, i en la qual fa unes afirmacions
sobre Lenin.

1967

Boscaicanoeugeni

3049

1972

Boscaicanoeugeni

3050

1977

Boscaicanoeugeni

3051

Carta

Carta

Carta

Carta
BORRELL, Francesc
Carta
BORRELL, J.

BOSCÀ I CANO, Eugeni

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part de Rafael Borràs, director tècnic d'Iber-Amer,
d'un exemplar de l'obra de Mark Epernay titulada "La dimensión
McLandress", editada per Ariel, perquè en faça una crítica literària.
Enviament a Fuster per part de Rafael Borràs, director tècnic d'Iber-Amer,
d'un exemplar de l'obra de Joseph H. Peck, titulada "Como vivir con
mujeres... y soportarlo", editada per Corona, perquè en faça una crítica
literària.
Enviament a Fuster per part de Rafael Borràs, director tècnic d'Iber-Amer,
d'un exemplar de l'obra de Jacques Chastenet, titulada "Churchill y La
Inglaterra del siglo XX", editada per Ariel, perquè en faça una crítica literària.
Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra de Camilo José Cela, titulada
"Viatge al Pirineu de Lleida", editada per Alfaguara a la col·lecció "Ara i Ací".
També demana a Fuster la seua col·laboració editorial amb alguna obra
d'assaig per a la col·lecció esmentada.
Uns estudiants d'Inter Cou Vicens Vives sol·liciten a Fuster que conteste al
qüestionari d'una entrevista sobre el que pensa de la generació del 51.
Adjunta una fotocòpia de les preguntes realitzades.

Comentaris a Fuster per part d'Eugeni Boscà arran de la lectura d'una obra
de l'editorial Tramuntana i enviament d'un retall de premsa al respecte.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eugeni Boscà de la data i dia que pot passar-se,
amb l'amic comú Ferragut, per sa casa de Sueca per a parlar amb ell.
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Carta

Eugeni Boscà comunica a Fuster que en un viatge a Benissa, li comentà
Llorenç Romaní, que Fuster no estava massa bé de salut, per la qual cosa li
proposa fer el curs "Oasis Mental", d'una psicòloga catalana.

1981

Boscaicanoeugeni

3052

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article sobre la poesia de
Vicent Andrés Estellés per a la nova revista "Quaderns Crema", editada per
Antoni Bosch. També li diu si ha rebut els darrers llibres editats per
l'editorial, entre els que està l'obra, "Pol·len d'Entrecuix".

1978

Boschantoni

3053

Carta

Enviament a Fuster per part d'Aurora Bosch, d'una còpia d'un article d'ella
sobre una exposició-homenatge al poeta Juan Gil-Albert, a Madrid, en què
també parla de la Guerra Civil.

27

Boschaurora

3056

Carta

Contestació de Fuster a la professora Aurora Bosch negant-se a col·laborar
en un article per a la revista "Estudis d'Història Contemporània del País
Valencià", sobre la guerra civil, ja que en eixe període ell era un adolescent i
es nega a recordar aquell període de la seua vida.

1983

Boschaurora

3055

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per a la revista
"Estudis d'Història Contemporània del País Valencià", sobre la guerra civil.
També li comunica que un dels col·laboradors li ha enviat un llibre de
"Memòries de Camilo Albert" que li farà arribar.

Boschaurora

3054

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un lector, d'un llistat de les obres que ha
publicat, ja que vol comprar-les totes arran de la lectura de l'obra "El País
Valenciano", la qual li ha agradat molt.

1968

Boschlg

3057

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Borch, professor universitari a Nova
York, de la seua col·laboració en un llibre en anglés sobre la història de
València durant el període de les Germanies. Comentaris a l'obra de Fuster
arran de la lectura de les obres "Nosaltres, els valencians", i "Poetes,
moriscos i capellans".

1967

Boschrafael

3058

Carta

Contestació de Fuster a Rafael Bosch comunicant-li que li ajudarà a trobar un
col·laborador que li ajude a fer una història de València en anglés.
Comentaris respecte a les seues obres "Nosaltres, els valencians" i "Poetes,
moriscos i capellans", arran de les seues interpretacions a la lectura. També
el convida Fuster a que el visite a sa casa de Sueca per a parlar del tema.

1967

Boschrafael

3059

1967

Boschrafael

3060

BOSCH, Antoni

BOSCH, Aurora

BOSCH, L.G.

BOSCH, Rafael

BOSCH, Rafael
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Rafael Bosch sobre alguns hispanistes i
sobre el concepte dels jueus i moriscos que tenen Menéndez Pidal i Américo
Castro, i d'altres comentaris sobre la història d'Espanya.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
BOSCH, Rafael
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per la bona acollida a sa casa de Sueca que reberen
durant la visita Rafael Boch i la seua dona Ángeles, per la qual cosa li ofereix
la seua casa a Nova York. Comentaris sobre història.
Comunicació a Fuster de l'interés per part de la "Universitat d'Albany", a
Nova York, perquè hi vaja a donar classes sobre la "Llengua medieval
valenciana" i sobre "La història de la literatura catalana", per la qual cosa li
demanen que envie el seu currículum.
Constestació de Fuster a la sol·licitud de Rafael Bosch perquè vaja a donar
classes a la "Universitat d'Albany", a Nova York, dient-li que està massa vell
per a això. Comentaris sobre l'enviament d'unes publicacions i al voltant de
la lectura d'un article d'aquest sobre Freud.
Sol·licitud a Fuster del dia en què poden anar a visitar-lo uns amics a sa casa
de Sueca per a portar-li unes fotos dels Homenatges a Renau i a Vicent
Andrés Estellés, i per a parlar amb ell del seu article aparegut en "Valencia
semanal".
Constestació de Fuster a Rafael Bosch dient-li que la data proposada per a la
seua visita a sa casa de Sueca va haver d'anar a Berlín, i li proposa una nova
data perquè el visiten.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Bosch de la gent que anirà a visitarlo a sa casa de Sueca convidats per ell. També li diu que el convidaran a
sopar.
Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat i felicitació de Nadal.
També li comunica l'enviament d'uns llibres de Rafael Bosch titulats
"Liberalismo y reforma", i "La constitución del monarco-fascismo", i li parla
dels seus darrers treballs sobre les Germanies.
Agraïment a Fuster per la seua acollida a sa casa de Sueca. Comuncia que
Vicent Alonso ha patit un infart. Explica com va anar un Aplec d'artistes i
intel·lectuals a Dénia, on detingueren Miguel Buñuel.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Bosch de com els van anar les seues
vacances per Espanya a ell i la seua dona, on estigueren a València i Madrid,
però no pogueren anar a veure'l. Comentaris de l'obra que està preparant
sobre la "Germania" i d'altres comentaris sobre història.

1967

Boschrafael

3061

1976

Boschrafael

3062

1976

Boschrafael

3063

1978

Boschrafael

3064

1978

Boschrafael

3065

1978

Boschrafael

3066

1978

Boschrafael

3067

1978

Boschrafael

3074

1979

Boschrafael

3068
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Carta

Nota

Carta

Carta

Carta

Carta
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]

Comunicació a Fuster per part de Rafael Bosch de com va anar el "3r Aplec
Internacional de la Joventut" on convidaren uns joves albanesos, i
comentaris sobre el seu interés de visitar Albània. També li fa alguns
comentaris sobre la participació de Fuster en una xarrada per a una
Exposició Anti-imperialista i dels projectes de treball de Rafael Bosch i la
seua dona Àngels.
Comunica a Fuster que estigueren a sa casa de Sueca i no hi era, i que no
podran tornar a veure'l ja que han d'anar a un curset a l'escola d'estiu
d'Aragó. També li demanen la seua participació en una conferència a una
Exposició Anti-imperialista amb artistes reconeguts.
Sol·licitud de col·laboració a Fuster en la revista "Vanguardia", éssent
membre de la "Junta Editorial", i amb l'enviament d'articles per a publicarlos
a
la
revista.
Adjunta dos fulls explicatius de la revista "Vanguardia: Cuadernos de
literatura, cultura y sociedad".
Disculpa a Fuster per part de Rafael Bosch, per unes afirmacions fetes per un
jove, alumne seu, en una visita a casa Fuster. També li demana la
participació en la nova revista universitària "Vanguardia". Comentaris sobre
la seua visita a València a l'estiu.
Comentaris a Fuster per part de Rafael Bosch, sobre la negativa d'alguns
intel·lectuals valencians a col·laborar amb ells en un projecte per a la
defensa de la llengua. També li demana la seua col·laboració per a fer un
estudi sobre "El Tirant".
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Rafael Bosch, de la
bibliografia d'un llibre d'Antonio Torres titulat, "El realismo del Tirant lo
Blanch y su influencia en El Quijote".
Adjunta l'esmentada bibliografia (pàgs. 166-172).

1979

Boschrafael

3070

1979

Boschrafael

3069

1980

Boschrafael

3077

1980

Boschrafael

3078

1988

Boschrafael

3071

1988

Boschrafael

3072
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Carta
BOSCH, Rafael
Carta

Carta
BOTA TOTXO, Miquel
Nota
BOU, Pietat
BOYER, Denise
BOZAL FERNÁNDEZ,
Valeriano
BRAMON, Dolors

Contestació de Fuster a la carta de Rafael Bosch en què li demana la seua
col·laboració per a fer un estudi sobre "El Tirant", oposant-se Fuster per
motius de salut i d'edat, encara que li diu que el pot ajudar puntualment i
que pot parlar amb Albert Hauf, gran coneixedor del tema.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Bosch, dels projectes artístics de la
seua dona Àngels, a Nova York. També li demana la seua col·laboració en un
projecte de col·laboració entre les Universitats de València i d'Albany per a la
creació d'una revista d'estudis anomenada "Contrast", en la qual vol que hi
participe Fuster.
Contestació de Fuster a Rafael Bosch a la seua petició de col·laboració en un
projecte entre les Universitat d'Albany i València. També li fa alguns
comentaris a un article de Bosch, aparegut a la revista "Daina", sobre
l'autoria del "Tirant".
Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'una notificació de Miquel Bota Totxo a
Jordi Pujol, president de la Generalitat, agraint-li la invitació a l'acte de
lliurament de la "Medalla d'Or" de de la Generalitat de Catalunya, a Fuster i
a Moll.

1988

Boschrafael

3073

1988

Boschrafael

3075

1988

Boschrafael

3076

1983

Botatotxomiquel

3079

Postal

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Boupietat

3080

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Boyerdenise

3081

1965

Bozalfernandezvaleriano

3082

1970

Bramondolors

3083

1974

Bramondolors

3084

Carta

Nota

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'interés, per part de Valeriano Bozal, perquè estiga
a l'homenatge a Antonio Machado, a la ciutat de Baeza, on estaran altres
grans intel·lectuals.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un retall de premsa d'una crítica
sobre ell, i comentaris al voltant de la lectura d'una "Bibliografia valenciana".
Comunicació a Fuster de l'interés, per part de Montserrat Roig, a fer-li una
entrevista, motiu pel qual li demana una data per veure's i sopar.
Al revers del full apareix l'anotació manuscrita de la data de la carta i el text,
[Diumenge a dinar].
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Nota

Nota
BRAMON, Dolors

Carta

BRASO, Gabriel
BRAVO, Pilar

Carta
Telegrama

BRAVO-VILLASANTE, Carmen
Carta
BRINES, Joan
BRINES, Paco

Nota
Postal
Postal

Comunicació de l'enviament a Fuster d'una separata del seu interés sobre el
problema lingüístic, escrita per un exestudiant a capellà.
En anotació manuscrita de Fuster al revers de la nota apareix la data,
[Nov.1975].
Lola Bramon comunica a Joan Fuster que ha passat pel seu despatx de la
Universitat de València a saludar-lo i no hi era.
Agraïment a Fuster per part de Dolors Bramon, per l'enviament d'un llibre
d'aquest del seu interés. També li comunica l'enviament d'una fotocòpia del
llibre de Manuel Carboneres, "Nomenclator de las puertas, calles y plazas de
Valencia con los nombres que hoy tienen y los que han tenido desde el siglo
XIV hasta el día". Valencia, 1873.
Adjunta fotocòpia del llibre (pàg. 147), i transcripció del text de l'original
amb aquesta signatura d'arxiu (AMV. "Manual de consells", A22, ff 9v-10r).
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, donada per l'abat de
Montserrat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Felicitació a Fuster pel seu article titulat ,"Trapos sucios", aparegut en els
diaris de Barcelona i en el diari "Informaciones", de Madrid. Comentaris
sobre l'article.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i comunicació de la seua
visita a sa casa, malgrat que no hi era.
Recordatori a Fuster de d'Arezzo (Itàlia).
Postal de Paco Brines a Fuster amb comentaris personals.
A l' anver de la tarja imatge de l' obra de Piero della Francesca, "La Vergine
col Figlio".

1975

Bramondolors

3085

1988

Bramondolors

3087

Bramondolors

3086

1966

Brasogabriel

3088

1981

Bravopilar

3089

1974

Bravo-villasantecarmen

3090

1981

Brinesjoan

3094

1960

Brinespaco

3091

1963

Brinespaco

20071

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Paco Brines, d'una data per a dinar junts; li
dóna l'adreça de sa casa d'Oliva perquè li conteste.

1972

Brinespaco

3092

Postal

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i records des de
Florència (Itàlia).

1981

Brinespaco

3093

Correspondència de Joan Fuster
]
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BRITISH COUNCIL, The
BROCH, Josep Pasqual

Invitació
Felicitació
nadalenc

BROGGI GUERRA, Francesc
Carta
BROGGI I GUERRA, Francesc

Carta

Carta

Nota

Carta
BROMERA, edicions
Carta

Llistat

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació a Fuster per part del "British Council" a un dinar, homenatge a Max
Cahner i Eudald Solà.

1982

Britishcouncilthe

3095

Brochjoseppasqual

3096

1976

Broggiiguerrafrancesc

3097

1977

Broggiiguerrafrancesc

20072

1978

Broggiiguerrafrancesc

3100

1978

Broggiiguerrafrancesc

3099

1981

Broggiiguerrafrancesc

3098

1989

Bromeraedicions

3101

1989

Bromeraedicions

3105

1990

Bromeraedicions

3104

1991

Bromeraedicions

3102

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni de Josep Pasqual Broch
i Clotilde Peña, amb l'adjunt d'una tarja de presentació.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Brooggi fent-li alguns aclariments
arran de la lectura del seu article aparegut a "La Vanguardia", titulat,
"L'angoixa existencial".
Carta de Francesc Broggi i Guerra a Fuster amb comentaris a un article de
"La Vanguardia".
Comentaris a Fuster per part de Francesc Broggi arran de la lectura del seu
article aparegut en la revista "Jano", titulat, "Las teorías del erotismo", i
d'altres comentaris psicològics sobre les relacions sexuals.
Agraïment a Fuster per contestar-li la seua carta, i enviament del seu telèfon
per quedar quan vaja a Barcelona.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat. També li demana
reunir-se amb ell, quan vaja a Barcelona, per a parlar d'un article seu
aparegut en "La Vanguardia".
Enviament a Fuster dels originals presentats al "Premi Ciutat d'Alzira", i
comunicació del lloc i data de lliurament del premi, així com d'una reunió del
Jurat abans de l'acte de lliurament.
Enviament a Fuster d'un llistat amb les millors obres presentades al "Premi
Ciutat d'Alzira", de novel·la.
Adjunta un altre llistat amb totes les obres presentades al mateix premi.
Comunicació de l'enviament d'un informe editorial amb l'índex de l'obra,
"Antologia de Joan Fuster", per a la col·lecció "Biblioteca Didàctica de
Literatura Catalana", d'"Edicions Bromera".
Adjunta l'informe editorial amb les obres que s'inclouran en l'antologia.
Comentaris a Fuster sobre el projecte d'edició d'un llibre, no especificat, en
"Edicions Bromera". També li comunica que li torna un llibre deixat per
Fuster.
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Carta

Carta

BROSETA PONT, Manuel
Carta

Carta

BROSSA, Joan

Comunicació de l'enviament a Fuster de les liquidacions, pels drets d'autor,
de les seues publicacions en "Edicions Bromera" per a la declaració de la
renda.
Comunicació a Fuster de l'enviament de la liquidació dels drets d'autor, per
la venda del llibre, "Ser Joan Fuster"; publicat per "Edicions Bromera", a peu
de carta se li envia un detall dels diners que rebrà per la liquidació.
Adjunta certificacions de les distribuïdores dels exemplars venuts de l'obra
(695 a La Terra Llibres, 924 a Sendra-Marco Distribucions, i 315 a Edicions del
PP.CC.).
Comunicació a Fuster per part de Manuel Broseta i d'altres professors
universitaris, de la seua assistència a un sopar- homenatge a Fuster al
restaurant "La Pepica", a València.
Contestació de Fuster a la invitació de Manuel Broseta a què hi vaja a passar
uns dies a la casa familiar de Xàbia, dient-li que no pot anar a causa dels
compromissos que té, però que pot anar ell a visitar-lo a sa casa de Sueca.

1992

Bromeraedicions

3103

1992

Bromeraedicions

3106

1968

Brosetapontmanuel

3111

1975

Brosetapontmanuel

3109

Nota

Comunica a Fuster que han estat Broseta i Guia a sa casa de Sueca per
visitar-lo però no hi era.

1975

Brosetapontmanuel

3110

Postal

Comunica a Fuster que si vol passar uns dies d'estiu a la casa familiar de
Manuel Broseta, a Xàbia, poden passar a per ell.

1975

Brosetapontmanuel

3108

Nota

Manuel Broseta comunica a Fuster que vota a favor del llibre de Pérez
Moragón, "Llengua i opcions socials".

Brosetapontmanuel

3107

Carta

Adhesió a un homenatge a Fuster i mostra d'admiració per part de Joan
Brossa i d'altres amistats.

1976

Brossajoan

3113

1978

Brossajoan

3114

1981

Brossajoan

3115

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per part de Joan Brossa, pel seu article aparegut a "Serra
d'Or", titulat, "La literatura catalana", i altres comentaris al respecte. També
li comunica l'enviament d'un llibre seu, sobre teatre, quan estiga editat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Joan Brossa.
Adjunta una carta de Pepa Llopis amb la mateixa finalitat.
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Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Joan Brossa, d'un llibre amb
les seus obres teatrals i poètiques. Comentaris sobre les obres. També li diu
que està preparant una antologia de la seua poesia durant el període 19421959.

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'una carta enviada a l'"Editorial
Aguilar" que demana l'autorització per a publicar part de les "Obres
completes", d'Azorín, i demana a Fuster l'opinió.
Adjunta còpia de la carta en què s'especifica que Fuster serà el prologuista
de l'obra i d'altres comentaris editorials sobre aquesta.

BROT, distribuidora

Telegrama
Telegrama
BROT, distribuidora

BRU DE SALA, Xavier

Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca.

Brossajoan

3112

1966

Brotdistribuidora

3116

1966

Brotdistribuidora

3117

1966

Brotdistribuidora

3118

Carta

Comunicació a Fuster de la data i l' hora d'una reunió en la "DistribuïdoraEditorial Brot", a València.
Anotació manuscrita de Fuster [Rebut: 1-Vj-69].

1969

Brotdistribuidora

3119

Carta

Xavier Bru de Sala sol·licita a Fuster que li faça el pròleg a un llibre seu de
poesia, titulat "Fràgil", i d'altres comentaris autobiogràfics seus.

1979

Brudesalaxavier

3170

Carta

Felicitació a Fuster pel seu article "Política valenciana" aparegut a "Serra
d'Or" arran de la lectura. També li demana que li conteste una carta anterior
on li demana que li faça un pròleg al seu llibre de poemes titulat, "Fràgil".
Anotació manuscrita de Fuster al revers del full [Contestat].

1979

Brudesalaxavier

3171

Carta

Contestació de Fuster a la sol·licitud de Xavier Bru perquè li faça un pròleg al
seu llibre de poemes, "Fràgil", en la qual li diu que fa temps que es nega a
escriure pròlegs. Comentaris al voltant d'una certa polèmica entre Fuster i
els "Joves poetes en llengua catalana".

1979

Brudesalaxavier

3172

1991

Brudesalaxavier

3173

1991

Brudesalaxavier

3174

1967

Bruigomezantoni

3175

1967

Bruigomezantoni

3176

Carta
Carta
BRU I GÓMEZ, Antoni
Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Bru de Sala de la seua participació en el
programa, "Converses sobre Catalunya", per a la televisió catalana.
Contestació de Fuster a Xavier Bru de Sala negant-se per motius personals a
participar en el programa de televisió que prepara.
Comentaris a Fuster sobre la seua estada a Lleida, de vacances a una casa de
camp de Maluquer. Li demana que escriga a Moróder sobre una exposició a
l'Ateneu Mercantil de València. Comentaris al voltant d'un article d'Antoni
Bru.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Bru sobre la seua estada a un Aplec a
Vic, sobre l'organització d'una exposició a l'"Ateneu Mercantil de València" i
sobre el valencianisme a Elx.
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Carta

Carta
BRU I GÓMEZ, Antoni
Carta

Carta

Telegrama

Bitllet

Carta

Carta

Carta
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]

Agraïment a Fuster per la presentació que ha fet per a l'exposició de pintura
de "Sixto" a l'"Ateneu de València", i comentaris al respecte.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Bru sobre l'anada a la "Festa de
Cantonigrós" i agraïment per l'enviament d'un llibre seu dedicat. També li fa
alguns comentaris sobre les activitats culturals que s'estan fent a Elx per a
difondre la llengua i la cultura valenciana.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Bru sobre les activitats culturals que
s'estan fent a Elx per a difondre la llengua i la cultura valenciana. Comentaris
sobre l'edició i distribució de llibres en valencià i sobre la difusió de la "Gran
Enciclopèdia Catalana". També el felicita per l'entrevista que li ha fet
Baltasar Pòrcel i li comunica la seua visita a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca, d'Antoni Bru
amb un grup d'amics comuns i comentaris sobre els projectes culturals a Elx.
Adjunta un retall de premsa del diari "Información", titulat "Los primeros
cursos de lengua valenciana, comenzarán el próximo 14 de octubre".
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Bru de l'inici dels cursets de valencià
a Elx.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Bru sobre una conferència de Sanchis
Guarner a Elx. Comunica a Fuster que el seu text sobre "El Misteri" serà
publicat, i li demana que en faça una petita introducció.D'altres comentaris
sobre la festa.
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Antoni Bru, d'uns retalls de
premsa dels diaris "Primera página" i del "Diario regional del sureste", sobre
l'actuació del grup musical "Esbart Elx-Folk". També li comunica la data de la
seua visita a Sueca.
Adjunta retalls de premsa titulats "La agrupación Esbart Elx-Folk dio un
recital en la Casa del Mar" i "Arropado por el Club [[Amics de l'Unesco]] nace
el Esbart Elx-Folk".
Comentaris a Fuster al voltant de les representacions extraordinàries durant
el desembre, del "Misteri d'Elx", amb motiu del "Centenari de la Vinguda de
la Mare de Déu".
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Bru de la data en què anirà a visitarlo a sa casa de Sueca amb un grup d'amics comuns.
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1942

Brujaume(santiagobruividal)
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú que ha rebut la revista
"Cuadernos literarios", en què li fan alguns comentaris sobre l'obra de
Fuster, i d'altres sobre la seua poesia. També li comunica l'enviament d'uns
poemes seus perquè en faça una tria i els publique en la mateixa revista.

1946

Brujaume(santiagobruividal)
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Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament de l'exemplar 3 de la revista "Verbo" i
comentaris al voltant d'aquesta. Comunica que ha escrit a Casp i ha enviat a
Adlert un número de la revista "Esclat". Comentaris sobre l'obra de Fermí
Cortés. També li comunica l'enviament d'un llibre titulat, "Quan mataven
pels carrers", i que està treballant en una biografia sobre Purita López.

1948

Brujaume(santiagobruividal)
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú sobre la lectura d'una obra que li
ha deixat titulada, "El somni encetat", i comentaris a unes afirmacions de
Fuster sobre Eugeni d'Ors en un article. Comentaris sobre les revistes
"Verbo" i "Esclat". També li comunica l'enviament d'uns segells i d'uns
poemes perquè li'ls corregisca i li demana ajuda al voltant d'unes qüestions
gramaticals.
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BRU I GÓMEZ, Antoni
Carta

Manifest
Telegrama
Carta
Carta
Carta
BRU, Jaume (Santiago Bru i
Vidal)

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Blasco, de la seua ajuda perquè parle
amb Sanchis Guarner i amb mossén Climent perquè facen unes conferències
a Elx, amb motiu de la festa del Misteri i d'altres comentaris sobre aquesta
qüestió.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Bru, al voltant d'unes conferències
sobre la festa del Misteri. Comentaris sobre l'actuació de Raimon en l'acte i
l'anada de Fuster a les representacions i activitats culturals que es faran.
També li comunica que han rebut una subvenció per a fer uns cursets de
valencià a Elx.
Enviament a Fuster de dos manifestos reivindicatius nacionalistes, l'un titulat
"Crida al poble d'Elx", i l'altre, "La Safor: Setmana per l'Autonomia al País
Valencià", (al revers hi ha un programa d'actes).
Mostra de suport i afecte a Fuster.

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Bru, de la gravació d'un disc per part
del grup de musica folk "Cadafal", de l'himne nacionalista republicà, "El cant
de redempció", i d'altres comentaris al respecte.
Lletra de l'himne nacionalista republicà, "Cant de redempció".
Felicitació nadalenca a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú, d'una qüestió del seu interés
sobre el "Grup Torre", i comentaris sobre la visita a València de Sanchis
Guarner per a fer unes conferències.
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Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú del seu viatge a Galícia i altres
localitats del nord d'Espanya. Agraïment per l'enviament del darrer número
de "Verbo". També li fa alguns comentaris a la poesia valenciana, sobre
l'enviament de segells i li agraeix la contestació a les seues consultes
gramaticals.
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú sobre "Esclat" i la publicació
d'alguns poemes seus a la revista. Comentaris sobre Xavier Casp arran d'una
visita a sa casa. També li fa alguns comentaris sobre l'enviament i l'intercanvi
de llibres entre tots dos i li dóna l'adreça on li pot escriure a València.

1948

Brujaume(santiagobruividal)
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Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant per part de Jaume Brú, comentaris sobre les
seues reunions amb els del "Grup Torre", i comentaris sobre la situació de la
poesia valenciana. També li demana que vaja a visitar-lo a València, li agraeix
la recomanació d'alguns llibres de gramàtica per part de Fuster, i li fa alguns
comentaris sobre les revistes "Esclat" i "Verbo".
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Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú de la mort de Pompeu Fabra i
d'altres comentaris sobre l'enviament de l'obra ,"Cançó de Mariola". També
li fa alguns comentaris sobre una certa polèmica entre Carles Salvador i
alguns membres del "Grup Torre", i li demana que li faça uns "Fragments
d'elegia".
Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú al voltant de les seues reunions
amb els del "Grup Torre". Comunicació de l'enviament d'un article de Sanç
Moià, aparegut a "Esclat", sobre filatèlia. També li fa alguns comentaris
sobre el valencianisme, sobre el darrer número de la revista "Verbo" i sobre
la visita de Fuster a València en què anà a veure'l.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú al voltant de certa polèmica
entre ells i sobre la manera de denominar en valencià a la "Patata". També li
fa alguns comentaris sobre un fullet del Pare Bertrán editat per "Torre",
sobre l'enviament d'uns poemes seus a Fuster i sobre la publicació d'altres
poemes a la revista "Verbo".
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Jaume Brú, d'uns poemes
seus perquè li done la seua opinió, i comentaris a un poema que li ha enviat
Fuster. També li diu que el poemari "Narcís", del Burguera, ja està acabat i a
punt d'editar-lo "Torre", i li fa alguns comentaris al voltant de l'edició.
Comentaris sobre l'intercanvi dels llibres "Roig i Negre", de Sthendal, i "La
paleografía española", de Millares Carlo. Finalment, li fa alguns comentaris al
darrer número de la revista "Verbo".
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Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú al voltant de la seua invitació
perquè hi vaja a València i es quede a sa casa durant les festes falleres.
Comentaris sobre una bunyolada organitzada pel Grup Torre.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú sobre una certa polèmica entre
els membres del "Grup Torre" i comentaris lingüístics sobre l'ús d'unes
paraules en valencià. També li fa alguns comentaris al voltant de la
dedicatòria de llibres entre els intel·lectuals valencians,i la comunicació de
l'aparició de la "col·lecció Torre", on volen publicar alguns poemes a Fuster,
així com d'altres comentaris sobre l'enviament d'uns poemes i uns segells.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú, d'una visita a Sagunt dels
membres del "Grup Torre", a la qual vol que hi vaja Fuster, i comentaris
sobre Miquel Adlert i l'enviament d'uns segells a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú de com li van les vacances d'estiu
a Sagunt. Comentaris sobre la visita a la ciutat d'alguns membres del "Grup
Torre". També li comunica la pròxima excursió que han organitzat a Sogorb,
a la qual volen que hi vaja, i comentaris sobre els "Jocs Florals de València".
Comunicació a Fuster, per part de Jaume Brú, que ha estat malalt al llit.
Comentaris al voltant d'una certa polèmica entre Almela i Vives, i els
membres del "Grup Torre". També li fa alguns comentaris sobre el Pare
Burguera i sobre el diputat valencià, Gonzàlez. Agraïment a Fuster per
l'enviament del darrer número de la revista "Verbo" i li fa alguns comentaris
sobre el seu contingut.
Felicitació a Fuster pel seu sant per part de Jaume Bru. Comentaris sobre
l'enviament d'uns poemes i sobre l'intercanvi de segells per a les seues
col·leccions particulars. També li fa comentaris sobre Rafael Villar i sobre la
revista "Espiga".
Enviament a Fuster d'una còpia de la carta de Jaume Bru, enviada a un tal
Pepe, en la qual li fa alguns comentaris sobre l'obra de Francesc de P.
Burguera pel "Premi de la Diputació de València". Comentaris crítics al
poemari "Cendra", de Rafael Villar.
Carta inacabada i continuació de la mateixa al revers del full, fent-li alguns
comentaris sobre la publicació dels poemaris "Cendra" i, "Ales o Mans", al
temps que li felicita el Nadal a Pepe.
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Jaume Brú comunica a Fuster que li ha comprat els exemplars demanats per
aquest de, "La llum tremolosa", "Vinatea" i dels "Jocs Florals de 1934".
Comentaris al voltant d'una certa polèmica entre M. Thous, Sorribes i alguns
membres del "Grup Torre". També li fa alguns comentaris al voltant d'un
article seu sobre Sagunt i sobre les pel·lícules "Lladre de bicicletes" i "Un
marido ideal".

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Bru i li pregunta què ha de
fer en els dos exemplars "d'Ala encesa" que li envià Miquel.

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Jaume Brú al voltant d'una certa polèmica
sobre nacionalisme entre Valor i Miquel, i comentaris sobre l'enviament de
"Le Figaro" i d'uns segells.

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
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Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú de l'enviament d'uns exemplars
"d'Ala encesa", i comentaris al voltant d'una certa polèmica entre ells, arran
d'una crítica feta per aquest, als continguts de "La Nostra Revista", la qual no
li agradà a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Bru al voltant de la seua sortida del
"Grup Torre". Sol·licita a Fuster que vaja a visitar-lo a València per a parlar
del mateix tema. També li comunica que ha estat convidat pel "Cercle de
Belles Arts de València", a participar en la "IV Taula de Poesia" ,i li demana
que li envie el darrer exemplar de "Verbo" dedicat a Gerardo Diego.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Brú de la mort del seu fill i
agraïment per l'enviament d'un exemplar dedicat de la seua obra, "Va morir
tan bella". Comentaris sobre la seua participació en la "IV Taula de Poesia"
del "Cercle de Belles Arts", de València.
Comunicació a Fuster que ha anat a visitar-lo a sa casa i no hi era, per la qual
cosa li comunica l'horari en què estarà a sa casa de València perquè el visite
Fuster.
Invitació a Fuster per part de Jaume Brú a dinar a sa casa de València.
Comunica a Fuster que ha anat a visitar-lo a sa casa i no hi era. També li
felicita el Nadal.
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Comentaris a Fuster sobre el seu viatge a Santiago de Compostel·la.
Comentaris sobre el "Premi Jaume I", organitzat per l'I.E.C., a què concorren
tant Jaume Brú com Francesc Esteve. També li fa alguns comentaris sobre el
valencianisme i els membres del "Rat-Penat", i li demana que escriga a
Aramon demanant-li notícies sobre el premi esmentat.
Sol·licitud per part de Fuster a Jaume Brú d'uns poemes seus perquè
apareguen a la seua "Antologia de la poesia valenciana".
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jaume Brú, d'uns poemes
seus dels llibres "Els sonets del meu poble" i "Encara vaig", per a l'obra de
Fuster,"Antologia de la poesia valenciana".
Adjunta poemes de Jaume Brú, mecanografiats i manuscrits, titulats: "Encara
vaig", "Un dia i un altre i un altre", "Tu saps, amic", "Pluja", "Ara jo
m'asseuria", "Em sent amic de tots", "Ametllers", "Garrofers", "Matinada",
"Voltants del castell" i "Gelada als tarongers".
Agraïment per part de Fuster a Jaume Brú per l'enviament d'uns poemes
seus per a la seua "Antologia de la Poesia valenciana" i d'altres comentaris al
voltant de l'obra.
Felicitació nadalenca a Fuster i invitació per part de Jaume Bru perquè el
visite al seu nou domicili a València.
Contestació per part de Fuster a Jaume Brú a la seua sol·licitud d'un poema
sobre Sagunt que li adjunta. Comentaris sobre si vol que Ventura parle de
l'acte d'Homenatge als poetes valencians al suplement de "Nuestra ciudad".
adjunta còpia del poema de Fuster títolat "Improviscació per a Sagunt".
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Brú perquè li faça un poema sobre
Sagunt per a un Homenatge als poetes valencians, i li demana que el deixe a
la pensió on l'arreplegarà quan vaja a València.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns poemes de Jaume Brú. També li
demana que el visite a sa casa de València ja que vol parlar amb ell sobre el
"Premio Valencia de Literatura" i li pregunta si formarà part del jurat.
Adjunta poemes de Jaume Bru, mecanografiats i titulats: "Al ritme del
villancet", "La Margarida i els dos amants", "Paseig", "Germans de l'altra
banda", "Tots" i "Nit de nadal al meu poble".
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Agraïment a Fuster per part de Jaume Brú, per les seues paraules
d'admiració publicades a "Jornada", sobre la seua poesia guardonada amb la
"Flor Natural", als "Jocs Florals".
Adjunta una còpia dels poemes de Jaume Brú guanyadors als "Jocs Florals",
titulats: "El joc dels cinc ditets", "Cançoneta", "Nana" i "Granja".
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Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Jaume Brú i
família, de la qual s'han assabentat per la premsa.
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presentació

Felicitació nadalenca a Fuster.
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Felicitació nadalenca a Fuster.
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Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Jaume Brú, d'un exemplar
d'una revista en què ha publicat un article, i comentaris sobre el pagament
d'aquest.
Agraïment a Fuster per part de Jaume Brú, per l'enviament d'una còpia de"
la Gazeta", del 15 de gener de 1811, que parla de Sagunt. Comentaris a
Fuster sobre la sol·licitud de la seua opinió, per part del director de
"Jornada" a l'obra "El País Valenciano" i d'altres comentaris al voltant de
l'obra.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Brú i família, i invitació
perquè els visite.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare per part de Jaume Brú
i família, de la qual s'han assabentat per Palàcios.

Jaume Brú sol·licita a Fuster que vote, com a membre del jurat dels "Jocs
Florals de València", el poema d'Estellés titulat, "Les baranes del riu, per
exemple", ja que és el millor dels presentats.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Jaume Brú comunica a Fuster que la "Biblioteca de Serrano Morales", a
l'Ajuntament de València, es troba en procés de catalogació, per tant, no
existeix un catàleg tal com demana Fuster al tinent alcalde de la ciutat.

[ 327

Tarja de
presentació
BRUGUERA, editorial
Adhesió

Carta
BRUGUERA, Justí
Carta

Carta
BRUGUERES, Josep Maria

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc

BRUGUÉS, Joan

Carta

Carta
BRUNET, David

Felicitació
nadalenc
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster i mostra d'amistat.

Brujaume(santiagobruividal)
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1981

Brugueraeditorial
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Brugueraeditorial
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1961

Bruguerajusti
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Agraïment a Fuster per la seua crítica a "Destino", del "Nou Testament", en
català, publicat pels Monjos de l'"Abadia de Montserrat".

1961

Bruguerajusti

3194

Felicitació nadalenca i mostra de suport a Fuster per la seua obra, amb un
poema original mecanografiat, titulat "Puer natus est".

1975

Brugueresjosepmaria
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Felicitació nadalenca a Fuster i d'altres comentaris sobre política, amb un
poema original mecanografiat titulat "Nadal epigramàtic".
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Brugueresjosepmaria
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Joan Brugués sol·licita a Fuster que vaja a fer una conferència al "Fòrum de
Debats del Casino", de Vic, i comentaris que intenten convéncer-lo.
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Bruguesjoan
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1991

Bruguesjoan
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1962

Brunetdavid
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1991

Brunoeditorial

3200

1991

Brunoeditorial
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Amb les signatures dels treballadors de l'Editorial.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster al marge superior del full [T. Domingo].
Sol·licitud a Fuster per part dels Monjos de "l'Abadia de Montserra"t, perquè
els faça un crítica a "Destino", del "Nou Testament", en català, recentment
publicat. Li adjunten un exemplar.
Fullet publicitari de la publicació del "Nou Testament, nova versió catalana
amb notes pels Monjos de Montserrat".

Contestació de Fuster a la sol·licitud de Joan Brugués d'anar a fer una
conferència al "Fòrum de Debats", de Vic, dient-li que no fa cap aparició
pública per motius de salut.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un lector.
Sol·licitud a Fuster de la seua autorització per a publicar a la "Col·lecció
Tinell", de l'Editorial Bruño, un recull dels seus assaigs. Comentaris sobre les
retribucions econòmiques pels drets d'autor.
Autorització per part de Fuster a l'Editorial Bruño perquè facen una edició
dels seus assaigs i acceptació de les condicions econòmiques que rebrà pels
drets d'autor.
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Carta
BRUÑO, editorial
Carta

Carta

BUERO VALLEJO, Antonio

3202

1992

Brunoeditorial

3203

1992

Brunoeditorial

3204

1992

Brunoeditorial

3205

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster realitzat per l'Institut de Sueca, i mostra
d'admiració per la seua obra.

1976

Buerovallejoantonio

3206

1986

Buerovallejoantonio

3208

1987

Buerovallejoantonio

3207

1960

Buguedajose

3209

BUGUEDA, José
Carta

BUNYOL, Ajuntament

L'Editorial Bruño comunica a Fuster que ha rebut les seues correccions a les
galerades de l'obra "Literatura d'idees" i enviament dels seus honoraris
editorials per a la seua publicació.

Brunoeditorial

Comunicació a Fuster de la direcció d'una nova seu de l'Editorial Bruño a
Madrid, per al seu coneixement.

Felicitació
nadalenc

BULDÒ I BROS, Josep

Comunicació de Fuster a l'Editorial Bruñó d'algunes correccions a les
galerades enviades per aquests per a la publicació d'un recull d'assaigs seus.
Al revers del full apareix part de la mateixa carta inacabada.

1991

Carta

Telegrama

BUIRA, Maria

Sol·licitud a Fuster del seu NIF per part de l'Editorial Bruño per fer-li el
contracte editorial per a la publicació d'un recull dels seus assaigs.

Felicitació per part de Fuster a Buero Vallejo.
Felicitació nadalenca a Fuster i agraïment per l'enviament d'un telegrama
felicitant a Buero Vallejo.
Comunicació a Vicente Ventura Beltrán que un llibre de Fuster ha passat la
censura amb alguns retalls, per això li demana que envie les galerades de
l'obra.

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Buiramaria

3210

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Buldoibrosjosep

3211

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Bunyolajuntament

3212

Correspondència de Joan Fuster
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BUQUERAS Y BACH, Ignacio
Carta
BURGOS, Zoraida
Carta
BURGOS, Presos polítics de
Carta
BURGUERA Y PÉREZ, Josep
Lluís

Carta
Carta

BURGUERA, Francesc de P
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licita a Fuster que li conteste a unes preguntes sobre la seua relació amb
Josep Pla per a una biografia que prepara Ignacio Buqueras amb motiu de
l'aniversari de la seua mort.
Felicitació a Fuster per part d'una lectora pel seu article aparegut a
"Tele/Exprés" sobre la poesia d'Estellés i comucació de l'enviament d'un
llibre de poemes seu perquè li'n done l'opinió.
Sol·licitud a Fuster, per part dels Presos Polítics Valencians de la Presó
Central de Burgos, de la seua ajuda fent públicament esmenes contra la "Ley
de Jurisdicciones" i en defensa de la llibertat de conciència.

Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Comunicació a Fuster per part de Burguera de com li van les coses per
Madrid, on està estudiant, i li conta algunes anècdotes que li han passat amb
Petot, un altre jove suecà. També li demana l'enviament de la revista
"Verbo", per aquest motiu li dóna l'adreça de la seua residència.
Comunicació a Fuster de l'estada en Madrid de la poetessa cubana Dulce M.
Loynaz, i de l'assitència de Burguera a un recital d'aquesta a la Facultat de
Filosofia.
Comentaris a la poesia d'aquesta i a les obres que ha publicat. També li envia
Burguera un poema seu i li diu quan anirà a Sueca.
Comentaris a Fuster per part de Burguera sobre com li va la vida d'estudiant
a Madrid, on no escriu massa a causa de la falta d'inspiració.
Comentaris a Fuster al voltant de l'enviament del Pare Bertrán d'un pròleg i
altres qüestions sobre l'enviament per part de Burguera a Fuster d'uns
diners per a la subscripció a "Verbo". També li diu que li done la seua
direcció de Madrid a Albi perquè li envie la revista, i fa comentaris sobre la
publicació d'un llibret a Alacant i sobre l'obra "Diccionari català il·lustrat".

1985

Buquerasibachignacio

3263

1972

Burgoszoraida

3214

1963

Burgospresospoliticsde

3213

1981

Burgueraiperezjoseplluis

3261

1981

Burgueraiperezjoseplluis

3262

1947

Burguerafrancescdep

3215

1947

Burguerafrancescdep

3216

1948

Burguerafrancescdep

3217

1949

Burguerafrancescdep

3218
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Carta

Carta

Carta
BURGUERA, Francesc de P.
Carta

Carta

Carta

Postal

Carta
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Burguera d'un treball per
publicar-lo a "Verbo" i comentaris sobre un article publicat a "Forja" sobre
les eleccions portugueses i l'obra de Jardiel. També li fa alguns comentaris
sobre l'enviament d'un llibre i sobre la seua vida d'estudiant a Madrid.
Comentaris a Fuster per part de Burguera de certes revoltes entre
monàrquics i falangistes a la Universitat de Madrid, arran dels funerals
d'Alfons XIII. També li comunica que pareix que el règim s'ha obert ja que ha
deixat que se celebraren les Carnestoltes.
Comunicació a Fuster per part de Burguera de la seua visita a Sueca per
falles. També li demana a Fuster que els diga a Adlert i a Casp que ha rebut
les obres "Gramàtica valenciana" i "Ales o mans", i li envia una invitació a un
recital poètic que farà a l'Associació Amics de Bécquer a Madrid.
Sol·licitud a Fuster per part de Burguera de notícies sobre la vida cultural
valenciana: sobre la revista "l'Espiga", sobre el Premi de la Diputació, etc.
També li diu que ha llegit un article de Ferreres a "Levante" que li va agradar,
li dóna records per als amics comuns i li fa alguns comentaris sobre el seu
poema "Resurrecció de la carn".
Comunicació a Fuster per part de Burguera sobre com li van les coses al
Campament "El Robledo" (Segòvia), on està fent el servei militar a les
milícies universitàries. També li demana notícies sobre quan fallen el Premi
de la Diputació a València i sobre la revista "l'Espiga".
Burguera comunica a Fuster que va estar uns dies a València amb la milícia
universitària però no va tenir temps d'anar a veure'l. També li demana
notícies sobre "L'Espiga", li fa alguns comentaris sobre la maçoneria i sobre
Almela i Vives, i li demana que li arreplegue una obra a la Diputació.
Finalment li diu com li van les coses al Campament d'El Robledo, on fa el
servei militar.
Sol·licitud a Fuster per part de Burguera de notícies sobre el Premi de la
Diputació. També li pregunta si ha parlat amb el Pare Bertran i dóna records
per als amics de "Torre".
Comunicació a Fuster per part de Burguera de l'enviament d'un article sobre
la situació actual del teatre a Espanya, i comentaris sobre la seua producció
literària: està escrivint uns contes per publicar-los a "L'Espiga", uns poemes
per a Mallorca i una obra de teatre. Comentaris sobre la seua vida a Madrid.

1949

Burguerafrancescdep

3219

1949

Burguerafrancescdep

3220

1950

Burguerafrancescdep

3228

1950

Burguerafrancescdep

3229

1950

Burguerafrancescdep

3231

1950

Burguerafrancescdep

3232

1950

Burguerafrancescdep

3230

1951

Burguerafrancescdep

3233
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Burguera d'alguns aspectes relatius al seu
article sobre la situació actual del teatre a Espanya, i a la correcció d'alguns
passatges.

1951

Burguerafrancescdep

3234

Carta

Comunicació a Fuster per part de Burguera de l'enviament d'un article a fi
que li'l publique a "Verbo" i comentaris sobre teatre. També li diu que està
escrivint un poema sobre els "Reis catòlics" i un article sobre el teatre catòlic
per a "Las Provincias".

1951

Burguerafrancescdep

3235

Carta

Comunicació a Fuster per part de Burguera que ha sigut nomenat
corresponsal de "Claustro", a Madrid, on publicarà el seu article sobre teatre
catòlic. Comentaris sobre el seu viatge a Toledo i sobre la mort de Gide.

1951

Burguerafrancescdep

3236

Carta

Comentaris a Fuster per part de Burguera sobre la seua amistat amb Rafael
Duyos, que vol dinamitzar el teatre valencià. Comentaris sobre la publicació
de la seua obra "Desfici" a Mallorca. També li fa alguns comentaris sobre uns
recitals poètics que farà a Madrid i al Teatre Romeo de Barcelona, i sobre la
publicació d'un article sobre teatre catòlic a "Signo", revista d'Acció Catòlica.

1951

Burguerafrancescdep

3237

Carta

Comentaris a Fuster per part de Burguera sobre la vida cultural a Madrid,
sobre la celebració de la Iª Bienal Hispanoamericana de pintura, i sobre certa
polèmica entre els pintors modernistes i els classicistes, a causa d'algunes
afirmacions del director del Museu del Prado, en què diu dels primers que
són uns folls. També li fa alguns comentaris sobre la seua assitència a una
conferència de Dalí al teatre Maria Guerrero.

1951

Burguerafrancescdep

3257

1951

Burguerafrancescdep

3258

1951

Burguerafrancescdep

3259

BURGUERA, Francesc de P.

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Burguera de la data de la seua visita a
Sueca, i dels seus projectes editorials, entre els quals s'hi troba un llibre de
poemes, titulat "Desfici", un guió cinematogràfic i la publicació d'unes
"Tregèdies de Sèneca". També li diu que porta un altre projecte entre mans
amb Rafael Duyos, que donarà una conferència a la Societat Teatral de
València i que vol escriure una "Guia de València" quan acabe el seu servei
militar.
Comunicació a Fuster per part de Burguera de la seua participació en una
"Corona poètica", on va llegir alguns poemes seus "d'Ales o mans" a la Casa
de València a Madrid en homenatge a Ausiàs March. També li comunica que
ha escrit un article sobre teatre valencià per a "Las Provincias", per la qual
cosa li demana que li arreplegue un exemplar quan es publique. Altres
comentaris sobre un article d'Adlert aparegut a "Destino" sobre el mateix
tema.
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Carta

Burguera comunica a Fuster que va anar a acomiadar-se d'ell a sa casa abans
de tornar-se'n a Madrid i no hi era, i altres comentaris sobre com li van les
coses per Madrid i que està preparant diferents obres teatrals. També li fa
alguns comentaris sobre la vida cultural madrilenya pel que fa al teatre.

1952

Burguerafrancescdep

3256

Postal

Salutacions a Fuster desde Coimbra (Portugal), on està de viatge Burguera, i
comunicació de la data de la seua tornada a Sueca.

1956

Burguerafrancescdep

3255

Article de
premsa

Enviament a Fuster per part de Burguera d'una còpia d'un article enviat a la
secció d'opinió o cartes al director d'algun diari en el qual li respon a algunes
afirmacions fetes al diari "El Economista", per Álvarez Mateos, sobre el camp
valencià.

1962

Burguerafrancescdep

3252

1963

Burguerafrancescdep

3254

1969

Burguerafrancescdep

3251

1970

Burguerafrancescdep

3249

1973

Burguerafrancescdep

3245

1973

Burguerafrancescdep

20073

1974

Burguerafrancescdep

3246

BURGUERA, Francesc de P.
Nota

Carta

Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Burguera del seu telèfon per quedar a
sopar aprofitant la seua estada a Madrid.
Al revers del full apareix l'anotació [Sr. D. Joan Fuster. Habitación: 119].
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Burguera d'un article de
premsa sobre el País Valencià perquè Fuster li done la seua opinió.
Adjunta retall de premsa, publicat al diari "Primera página", titulat "España
política: Regiones y futuro" (pág. 21).
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Burguera d'una crítica
periodística.
Amb anotació manuscrita de Fuster al marge en color roig.
Contestació per part del director del diari "Jornada" a certa polèmica amb
Burguera al voltant d'unes afirmacions fetes per aquest a un altre diari, arran
d'un altre article sobre ell aparegut a "Jornada".
cCòpia d' una carta de Francesc de Paula Burguera Escrivá a José Barberá
Armelles, director de "Jornada" en resposta al seu editorial sobre "La
Marina".
Comentaris a Fuster per part de Burguera al voltant de certa polèmica sobre
un premi periodístic organitzat per Eliseu Climent al qual s'ha presentat, i
comunicació de la data en què estarà a Sueca.
En una nota a la fi de la carta apareix una altra carta manuscrita del mateix
Burguera comunicacnt-li que ha quedat amb M. Consuelo Reyna per parlar
del tema esmentat.
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Carta

Enviament a Fuster per part de Burguera d'una còpia d'una carta d'Adrián
Sancho Borja, delegat provincial a València del "Ministerio de Información y
Turismo", demanant-li el text d'una conferència de Burguera a l'Ateneu
Mercantil.

1974

Burguerafrancescdep

3248

Carta

Còpia de la carta de Francesc de Paula Burguera Escrivá comunicant-li a
Enrique Reyna que deixa la seua col·laboració a "Las Provincias".

1975

Burguerafrancescdep

20074

Article de
premsa

Tarja de Francesc de Paula Burguera aFuster enviant-li el seu article,"Las
Aguas de la Ford", publicat a "Valencia-fruits".
Adjunta còpia de l' article.

1976

Burguerafrancescdep

20075

Carta

Comentaris per part de Fuster a Burguera sobre unes correccions a una obra
d'aquest, i comentaris sobre amics comuns i sobre política.

1990

Burguerafrancescdep

3239

Carta

Sol·licitud a Fuster de part d'un lector perquè felicite a Francesc de P.
Burguera per la seua obra "És més senzill encara: digueu-li Espanya", i altres
comentaris elogiant la seua figura.
Al revers del full apareix una altra carta del mateix corresponsal adreçada a
Fuster i Burguera en què els parla d'un article de Miquel Nadal a "El Temps"
ofensiu cap a ells, i altres comentaris sobre el blaverisme al País Valencià.

1991

Burguerafrancescdep

3242

Carta

Agraïment a Fuster per part de Burguera per l'enviament d'una còpia d'una
carta d'un lector fent-li alguns comentaris a un article aparegut a "El Temps",
de Miquel Nadal, que critica el darrer llibre seu i altres comentaris sobre els
blaveros del grup "Document 88". També li fa alguns comentaris sobre un
altre article en el mateix sentit aparegut a "Las Provincias" i sobre la bona
acollida del llibre al Principat.

1991

Burguerafrancescdep

3243

Article de
premsa

Enviament a Fuster per part de Burguera d'una còpia d'un article seu, titulat
"Réquiem por Valencia," en què parla del camp valencià.

Burguerafrancescdep

3253

Carta

Comentaris a Fuster per part de Burguera sobre l'enviament d'uns exemplars
d'un llibre, no especificat. També li comunica la data en què anirà a Sueca i
podran veure's.

Burguerafrancescdep

3221

Carta

Burguera comunica a Fuster que no es va poder acomiadar d'ell quan va
estar a Sueca per motius familiars i enviament a Fuster d'un poema de
Neruda aparegut al diari "L'Humanité". També li fa alguns comentaris sobre
la vida cultural de Madrid.

Burguerafrancescdep

3222

Carta

Comunicació a Fuster per part de Burguera de l'enviament d'uns exemplars
d'un llibre a Moll i Sanchis Guarner. Comentaris al voltant d'una emissió dels
seus poemes a Ràdio Nacional. També li fa alguns comentaris sobre la vida
intel·lectual madrilenya.

Burguerafrancescdep

3223

BURGUERA, Francesc de P.

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 334

Carta

Comentaris a Fuster per part de Burguera sobre un article d'Àngel Zúñiga,
aparegut a "Destino", que fa referència a la seua poesia. També li diu que ha
escrit una obra de teatre i li envia un poema. Li fa alguns comentaris sobre la
vida cultural a Madrid on s'ha fet soci de l'Associació "Amigos de Bécquer" i
ha vist l'obra de Dalí titulada "Tenorio" i estrenada al Teatre Maria Guerrero.

Burguerafrancescdep

3224

Carta

Comentaris a Fuster per part de Burguera sobre l'obra teatral "Tenorio" i la
figura de Dalí, i altres comentaris sobre Miquel Dolç i l'Àngel Zúñiga. També li
fa alguns comentaris sobre"l'Espiga", sobre la publicació de l'obra "Raimet
de Pastor" i sobre la lectura a casa de Maximilià Thous d'uns poemes de
Rafael Villar. Finalment li parla sobre la seua vida intel·lectual a Madrid i
sobre l'Associació d'Amics de Bécquer.

Burguerafrancescdep

3225

Carta

Felicitació a Fuster per part de Burguera pel seu recital poètic. Comentaris al
voltant de l'enviament d'una obra de Sanchis Guarner i altres comentaris
sobre l'enviament d'una obra seua de teatre. També li pregunta com va la
publicació d'"Ales o mans" i li diu com li va per Madrid en època d'exàmens a
la universitat.

Burguerafrancescdep

3226

Carta

Burguera comunica a Fuster que ha anat al teatre a veure les obres
"L'emperador Jones" i "El zoo de cristal", de les quals li fa un breu resum.
També li diu que farà un recital poètic a l'Associació Amics de Bécquer, li diu
que ha rebut l'obra "Ales o mans" i li comunica la seua anada a Sueca per
falles, quan ja tindrà acabada la seua obra de teatre per a la Diputació.
Finalment, li diu que ha anat a veure la pel·lícula "La bella i la Bèstia", que li
agradà més que "Belinda", i li proposa fer per a la revista "Verbo" un article
sobre la situació actual del teatre espanyol.

Burguerafrancescdep

3227

Carta

Comunicació a Fuster per part de Burguera de l'enviament de l'esborrany
d'un llibre sobre història de València perquè li faça correccions. Altres
comentaris al respecte.

Burguerafrancescdep

3240

Carta

Comunicació de l'enviament per part de Burguera a Palàcios d'alguns
materials per a un llibre sobre Fuster i comentaris sobre el títol del llibre "XI,
Fuster cremat a les falles". També li fa alguns comentaris sobre certa
polèmica entre Diego Sevilla i Alfons Cucó a la premsa.

Burguerafrancescdep

3241

Carta

Enviament a Fuster per part de Burguera d'una còpia d'una carta seua
contestant-li a Adrián Sancho Borja sobre la seua sol·licitud d'una
conferència seua sobre la classe política del País Valenci, publicada a "Las
Provincias", i altres comentaris al respecte.

Burguerafrancescdep

3247

Carta

Còpia de la carta enviada per Francesc de Paula Burguera a Vicente Ramos
amb comentaris a la seua animadversió a Fuster.

Burguerafrancescdep

20076

BURGUERA, Francesc de P.

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 335

Informe
BURGUERA, Francesc de P.
Nota

Nota
Tarja de
presentació
BURGUERA, Gasolinera

Felicitació

BURGUERA, Salvador
Carta
BURGUETE, Concepción
Carta
BURJASSOT, Ajuntament
BURNUS, Robert

BURRULL
BUSQUETS I GRABULOSA,
Lluís

Carta

Informe de Francesc de Paula Burguera sobre les necesitats de millora del
setmanari "La Marina".

Burguerafrancescdep

20077

Burguera demana a Fuster que signe un paper enviat i l'informa que un tal
Enric anirà a sa casa a per ell.
Al revers del full hi ha un text tatxat.
Sol·licitud a Fuster per part de Burguera que escriga alguna cosa per a l'acte
de cloenda del Congrés del PNPV, i invitació a un dinar al mateix acte.

Burguerafrancescdep

3238

Burguerafrancescdep

3244

Sol·licitud a Fuster per part de Burguera de la seua opinió a un article
aparegut a "Las Provincias" sobre l'Arias.

Burguerafrancescdep

3250

Burgueragasolinera

20078

Burguerasalvador

3260

1978

Burgueteconcepcion

3264

1981

Burjassotajuntament

3265

Felicitació dels treballadors de la "Gasolinera Burguera" a Fuster pel "Premi
d' Honor de les Lletres Catalanes".
Sol·licitud a Fuster per part d'un veí de Sueca per reunir-se amb ell i parlar
sobre el seu parer al voltant d'un llibre que està fent contra el clergat i el
cristianisme.
Una lectora sol·licita a Fuster que escriga a "La Vanguardia" aclarint el lloc de
naixement d'Ausiàs March, arran de la lectura al mateix diari d'un article
sobre el mateix tema. També li mostra la seua admiració per la seua figura i
obra.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1975

Carta

Comentaris de Robert Burns per a Eliseu Climent sobre l'enviament d'uns
treballs d'investigació històrica i altres comentaris al respecte.

1980

Burnusrobert

3267

Carta

Agraïment a Fuster per part del professor Robert Burns pel seu pròleg per al
llibre "Jaume I i els valencians".

1981

Burnusrobert

3266

1975

Burrull

3268

1980

Busquetsigrabulosalluis

3269

Carta

Sol·licita a Fuster que li responga un qüestionari per a una entrevista sobre la
seua obra. També li comunica l'enviament de la seua obra "Plomes catalanes
contemporànies".
Anotació de Fuster [Contestat].

1980

Busquetsigrabulosalluis

3270

Carta

Comunicació de Fuster a Lluís Busquets de l'enviament d'unes respostes
noves a l'entrevista que li va enviar, un poc més diplomàtiques.
Adjunta còpia de les respostes a l'entrevista.

1980

Busquetsigrabulosalluis

3272

Carta
Carta
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Felicitació a Fuster per part d'un lector per la concessió del Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes i mostra d'admiració per la seua obra.
Comentaris a Fuster al voltant d'una cita perquè li responga a un qüestionari.
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BUSQUETS I GRABULOSA,
Lluís

Carta

Carta

Carta

Entrevista
BUSQUETS I PUJÓS, Víctor

BUSQUETS I VALVÉ, F

Comunica a Fuster que ha rebut les seues respostes a una entrevista, i
enviament del text que es publicarà perquè Fuster li done el vistiplau. També
li demana que li envie la seua bibliografia per publicar-la.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Busquets de l'enviament de les respostes
a un qüestionari i de la seua bibliografia per publicar-la a "El Correo Catalán".
Adjunta esborrany de la bibliografia de Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Busquets de l'enviament d'un qüestionari
i de la seua bibliografia per publicar-la a "El Correo Catalán".
Adjunta qüestionari mecanografiat.
Enviament a Fuster per part de Lluís Busquets d'un qüestionari sobre la
"Vida, món, cultura al País Valencià".
Adjunta còpia de les respostes de Fuster al qüestionari.

1980

Busquetsigrabulosalluis

3273

1980

Busquetsigrabulosalluis

3274

1980

Busquetsigrabulosalluis

3275

1980

Busquetsigrabulosalluis

3271

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster realitzat a la Plaça de Bous de València i
mostra de suport per la seua obra.

1981

Busquetsipujosvictor

3276

Carta

Comunicació a Fuster per part d'un lector de la seua estima i mostra
d'admiració per la seua figura i obra.

1992

Busquetsipujosvictor

3277

Postal

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes i mostra de suport per la seua obra.

Busquetsivalvef

3278

1954

Busuioceanoalejandro

3279

1954

Busuioceanoalejandro

3280

1990

Ceusanpablo

3281

1990

Cicfundacioprivada

4721

BUSUIOCEANO, Alejandro
Carta

Carta

Comunicació per part de Fuster a Alejandro Busuioceanu de l'enviament
d'una crítica literària a la seua obra "Proporción de Vivir", publicada a un
diari
de
València.
Al revers del full apareix l'anotació "Temas de Ausias".
Agraïment per part d'Alejandro Busuioceanu a Fuster per l'enviament d'una
crítica literària a la seua obra.

C ↑
C.E.U. SAN PABLO

Carta

C.I.C. Fundació Privada
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licita a Fuster que faça una ponència sobre "Llengua, literatura a través
de la Premsa Valenciana" amb motiu de l'aparició del "Diario de Valencia".
Sol·licitud a Fuster de la participació en una conferència sobre l'obra de
Raimon, des del punt de vista literari, amb motiu d'un Homenatge al cantant
que li farà el C.I.C. de Terrassa pel 50 aniversari.
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C.I.C. Fundació Privada

Carta

C.I.M.A
Adhesió
C.S.I.C

Carta

Carta

CABA, Rubén

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de Fuster de la impossibilitat d'assistir a l'Homenatge a
Raimon que li farà el C.I.C. de Terrassa amb motiu del 50 aniversari.

1990

Cicfundacioprivada

4722

Cima

20079

1973

Csic

5363

1973

Csic

5364

1989

Cabaruben

3282

1989

Cabaruben

3284

1989

Cabaruben

3285

1989

Cabaruben

3286

Enviament de, "C.I.M.A.",
la "Comisión Interministerial del Madio
Ambiente",de l' adhesió al projecte de remodelació del "Parque Nacional de
Aigües Tortes-Sant Maurici".
Adhesió sense emplenar.
Comunicació a Fuster, per part del director del Departament d'Estudis
Medievals del C.S.I.C, de l'enviament d'algunes referències bibliogràfiques
sobre els seus treballs publicats d'Història Medieval perquè els revise abans
de publicar-los al "Repertorio del Medievalismo Hispánico".
Adjunta un exemplar d'un sumari del "Anuario de Estudios Medievales" i un
full amb les referències bibliogràfiques dels treballs de Fuster publicats sobre
el tema.
Comunicació a Fuster per part del director del Departament d'Estudis
Medievals del C.S.I.C de l'enviament d'algunes referències bibliogràfiques
sobre els seus treballs publicats d'Història Medieval perquè les revise abans
de publicar-les al "Repertorio del Medievalismo Hispánico".
Adjunta un exemplar d'un sumari del "Anuario de Estudios Medievales" i un
full amb les referències bibliogràfiques dels treballs de Fuster publicats sobre
el tema.
Contestació de Fuster a la sol·licitud de Rubén Caba de fer una ruta literària
sobre Blasco Ibáñez i comentaris sobre aquesta.
Sol·licita a Fuster que escriga una ruta literària sobre "La Huerta de Vicente
Blasco Ibàñez" per publicarla a l'obra "Turespaña" i comentaris sobre les
seues retribucions per drets d'autor.
Adjunta fotocòpia d'un mapa amb l'itinerari dels llocs nomenats per Juan
Ruíz, Arcipreste de Hita.
Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Rubén Caba de la seua
col·laboració en l'obra "Turespaña" i comentaris sobre les correccions que
cal fer i les il·lustracions que acompanyaran l'obra.
Comentaris per part de Fuster a Rubén Caba sobre algunes correccions del
seu treball per a l'obra "Turespaña" sobre la ruta literària "La huerta
valenciana de V.B.I".
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CABA, Rubén
Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de "Turespaña" de la factura
pel pagament dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració amb
una ruta literària, que haurà de tornar complimentada.
Comunicació a Fuster de l'enviament de la factura pel pagament dels seus
honoraris pel text d'una ruta literària sobre "La València de Vicente Blasco
Ibáñez". En una nota a peu de página li fa alguns comentaris sobre la
publicació i les correccions a la mateixa.
Adjunta original de la factura "Anulada" i còpia de la factura vàlida.
Comunicació per part de Fuster a Rubén Caba de l'enviament d'un full en
blanc amb la seua firma perquè siga ell mateix qui faça la factura per al
cobrament dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració amb una
ruta literària sobre Blasco Ibáñez.

1989

Cabaruben

3289

1989

Cabaruben

3290

1989

Cabaruben

3291

Nota

Sol·licitud a Fuster de l'enviament del seu text sobre una ruta literària de V.
Blasco Ibáñez per part de "Turespaña".

1989

Cabaruben

3288

Nota

Comunica a Fuster que rebrà una proposta de col·laboració en l'obra
"Turespaña" de rutes literàries de destacats escriptors espanyols.

1989

Cabaruben

3293

1989

Cabaruben

3283

1989

Cabaruben

3287

1990

Cabaruben

3292

Postal
Postal

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rubén Caba de la data de la seua visita a sa
casa de Sueca
Comentaris a Fuster per part de Rubén Caba sobre l'extensió del seu treball
presentat per publicar-lo a "Turespaña" sobre una semblança de Blasco
Ibáñez.
Comunicació per part de Fuster a Rubén Caba de l'enviament de la factura
per al cobrament dels seus honoraris editorials per la col·laboració en una
ruta literària sobre Blasco Ibáñez, i comentaris per fer unes correccions de
les proves d'impremta.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rubén Caba de l'enviament de 5 exemplars
de l'obra "Rutas literarias de España" en què ha col·laborat.

1991

Cabaruben

3294

Carta

Agraïment per part de Fuster de l'enviament de 5 exemplars de l'obra "Rutas
literarias de España" per part de "Turespaña".

1991

Cabaruben

3295

Carta

Comentaris als col·laboradors en l'obra "Rutas literarias de España" sobre
com han anat les vendes de l'obra.

1991

Cabaruben

3296

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 339

CABANES I GRAU, Ramón

Carta

CABÓ-CARDONA
Carta
CABRÉ, Rosa

CABRERA, M.R
CABRERA, Pere
CABUTI, Marià

Rebut

Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Felicitació a Fuster per part d'una lectora pels seus articles publicats a "La
Vanguardia" i a "Destino". També li mostra la seua admiració per la seua
obra i figura.

Comunicació a Fuster del dia i l'hora de l'acte de lliurament del Premi
Bofarull com a membre del jurat.

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster del llibre "El fang", fet pel Grup Cultura
Popular M.S. Guarner.

Carta

CADENA, Josep M
Carta
CADENAS Y VICENT, Vicente
Carta
CADI, editorial
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Cabanesigrauramon

3297

1983

Cabo-cardona

3298

Cabrerosa

3300

Cabrerosa

3299

1989

Cabreramr

3301

1981

Cabrerapere

3302

1981

Cabutimaria

3303

1992

Cadenajosepm

3304

1978

Cadenasyvicentvicente

3305

1968

Cadieditorial

3306

1969

Cadieditorial

3307

1969

Cadieditorial

3308

Resguard de l'enviament d'un telegrama per part de Rosa Cabré.

Telegrama

Telegrama

1981

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns facsímils d'unes revistes
catalenes d'humor, editades per Josep M. Cadena quan era subdirector del
diari
"Avui".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un article seu sobre "El blau de la
Senyera" i comunicació de la seua publicació a la revista "Hidalguia: Revista
de genealogía, Nobleza y Armas".
Sol·licitud a Fuster de l'enviament a l'Editorial Cadi d'un recull d'articles seu,
semblant al publicat a l'obra "Examen de conciència", per fer-ne una
publicació.
Sol·licitud a Fuster d'una obra seua per publicar-la a la nova col·lecció
d'assaig de l'Editorial Cadi.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de l'Editorial Cadi d'un
exemplar de l'obra d'Octavi Fullat "El crac universitari", publicada a la
col·lecció Estai de l'editorial, on publicaran una obra de Fuster.
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CAHNER, Max
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 del pagament d'un xec amb les
retribucions editorials per les vendes de la seua obra "Nosaltres, els
valencians"
Adjunta full amb la liquidació dels drets d'autor corresponents al període
(31/12/66 al 30/6/67).

30

Cahnermax

3423

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la revista "Germinabit" amb
algun article sobre la història del País Valencià. També li demanen que
busque alguns col·laboradors al País Valencià per a la mateixa revista.

1959

Cahnermax

3309

Carta

Sol·licitud de col·laboració a Fuster en un article per a la revista "Germinabit"
sobre el País Valencià i li poposa que faça alguna cosa sobre el Cinqué
Centenari de la mort d'Ausiàs March. Comentaris sobre l'enviament d'un
exemplar de la revista.

1959

Cahnermax

3310

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un article per publicar-lo a un número de la revista
"Germinabit", dedicat a Carles Riba. Comentaris a un viatge seu per la costa
empordanesa.

1959

Cahnermax

3311

Carta

Comunica a Fuster que ha rebut el seu article per al número de la revista
"Germinabit", dedicat a Carles Riba, i sol·licitud de col·laboracions a la
mateixa revista fent ressenyes de llibres.

1959

Cahnermax

3312

Carta

Comentaris a Fuster sobre la rebuda d'un text seu, referent a una
conferència seua a Cantonigròs, per a publicar-lo a la revista "Germinabit".
Comentaris sobre la tramesa de les proves d'impremta a Fuster i sobre
l'enviament de diversos números de la revista.

1959

Cahnermax

3314

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu per a la revista "Serra
d'Or" i comentaris sobre les seccions i continguts de la revista. També li
demana la seua col·laboració en la secció de crítica literària i li comunica la
data d'un viatge a València, on passarà per sa casa de Sueca per parlar sobre
l'organització d'uns col·loquis entre estudiants universitaris valencians i
catalans.

1960

Cahnermax

3315

Carta

Comentaris a Fuster sobre la data de la visita a València de Max Cahner,
Ramon Bastardas i Montserrat Martí per parlar amb ell.

1960

Cahnermax

3316

1960

Cahnermax

3317

1960

Cahnermax

3318

CAHNER, Max

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Max Cahner de com els va anar el viatge de
tornada a Barcelona després de visitar-lo. També el convida a sopar quan
vaja a Barcelona amb Jordi Pujol i Josep Benet per parlar dels seus projectes.
Comunicació a Fuster d'una nova visita a València de Max Cahner, Jordi
Pujol, Ramon Bastardes i Josep Benet per parlar amb ell sobre alguns
projectes: volen anar a una conferència de Casp i comentaris sobre una visita
a Andorra.
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Max Cahner de com obtenir els salconduits
per anar de viatge a Andorra.

1960

Cahnermax

3319

Carta

Comentaris a Fuster de l'itinerari que faran en un viatge amb estudiants
universitaris del País Valencià per terres catalanes, on es desestima l'anada a
Andorra pels problemes a l'hora d'obtenir el salconduit.

1960

Cahnermax

3320

Carta

Comentaris a Fuster per part de Max Cahner de les notícies que ha rebut del
grup de joves valencians assitents a un viatge per terres catalanes.
Comentaris sobre la lectura d'un llibre regalat per Fuster, titulat
"Puigblanch", i sobre l'enviament d'un llibre de Palàcios dedicat.

1960

Cahnermax

3321

1960

Cahnermax

3322

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un article per publicar-lo a un número de la revista
"Serra d'Or", dedicat a Vicens Vives, on pot contestar-li l'article titulat
"Presència valenciana". Comunica que està preparant un altre número
dedicat a Joan Maragall en què també vol que col·labore. Comentaris sobre
les seues excursions per terres catalanes i sobre el Programa de Festes de la
Mercè.

1960

Cahnermax

3323

Carta

Comentaris a Eliseu Climent per part de Max Cahner sobre la visita a
València de Pèire Pessamessa i Jordi Ventura, sobre la rebuda del llibre
d'Alfons Cucó "Lluernes tan sols", de la revista "València Cultural" i de l'obra
de Joan Fuster "La llengua dels valencians", als quals fa algunes crítiques.
També li parla d'un article de Sanchis Guarner "Dos autors sacramentals en
català..." que considera prou bo. Crítica a un article d'Albert Manent, titulat
"El bilingüisme geogràfic del Regne de València" per a "Serra d'Or"
contestant un article de Miquel Adlert.

1960

Cahnermax

3324

Carta

Contestació a Fuster per part de Max Cahner a una consulta sobre llibres de
filòsofs catalans del segle XVIII. Comentaris sobre la publicació dels resultats
dels Premis de Santa Llúcia a la revista "Serra d'Or".
Fulls amb taques d'humitat.

1960

Cahnermax

3325

Carta

Comentaris a Fuster per part de Max Cahner sobre la seua visita a París, on
va dinar amb Pierre Vilar, i li regalà un exemplar del seu llibre "Nosaltres, els
valencians" que trobà molt interessant, i d'altres comentaris sobre
l'enviament d'unes crítiques literàries de l'obra. També li demana la seua
col·laboració amb un article per a la revista "Serra d'or", i d'altres comentaris
sobre la creació d'una residència per als estudiants dels pobles.

1960

Cahnermax

3342

CAHNER, Max

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster sobre l'acostament cultural entre joves del País Valencià
i Catalunya. Comentaris sobre una visita a València de Max Cahner. També li
diu que Vicens Vives ha escrit un article sobre el País Valencià a "Serra d'Or",
per si vol replicar-li Fuster.

[ 342

CAHNER, Max
Postal

Postal

Carta

Carta

Carta

Carta
Telegrama

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunica a Fuster que ha rebut el seu article per a un número de la revista
"Germinabit", dedicat a Vicens Vives. Comentaris sobre l'estada de Max
Cahner a la Fira del Llibre de Frankfurt.
Salutacions per part d'Eliseu Climent, Eulàlia i Max Cahner des d'Andorra, i
comentaris sobre el ball de La Sardana.
Comunicació a Fuster per part de Max Cahner d'una carta d'Adlert i Casp per
publicar-la a la revista "Serra d'Or" i sol·licta a Fuster que escriga una
contestació. També li comunica la seua visita a València en què anirà a sa
casa de Sueca a visitar-lo. Li demana alguns articles i un llibre a Fuster que té
pendent d'enviar-li.
Sol·licitud a Fuster per part de Max Cahner de les opinions que circulen per
València sobre la publicació d'una contestació de Fuster a una carta d'Adlert
i Casp, publicada a "Serra d'Or". Comentaris sobre la distribució editorial
d'una obra d'Enric Valor. També li fa alguns comentaris sobre el núm. 100 de
la revista "Pont Blau", sobre l'èxit de Lluís Porcel en un viatge a València i
sobre l'enviament d'un article aparegut al "Diari de Barcelona". Li diu que li
torna un llibre de Bayarri que li va deixar.
Comentaris a Fuster sobre el projecte d'edició de l'obra "Història del País
Valencià", sobre qüestions editorials, i li demana la seua opinió. També li
parla de fer una reunió als Jocs Florals de Cantonigròs.
Comentaris a Fuster sobre les gestions per fer una excursió cultural en
defensa de la llengua a Perpinyà, organitzada pel Grup Rossellonès d'Estudis
Catalans, i comentaris sobre la participació de Fuster en aquesta.
Comunicació a Fuster de la data d'una visita a Sueca.
Comunica a Fuster que vol parlar amb ell sobre els honoraris rebuts per
l'edició del seu llibre "Nosaltres, els valencians" i comentaris sobre l'anada
de Fuster a Barcelona. També li anuncia que a partir d'ara pagaran les
col·laboracions en la revista "Serra d'or", per la qual cosa li diu si vol
col·laborar de manera més assídua.

1960

Cahnermax

3313

1960

Cahnermax

3328

1961

Cahnermax

3326

1961

Cahnermax

3327

1961

Cahnermax

3330

1961

Cahnermax

3331

1961

Cahnermax

3329

1962

Cahnermax

3340
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Carta

Contestació de Fuster a Max Cahner fent-li alguns comentaris sobre la seua
visita a Barcelona, i altres sobre certa polèmica amb Edicions 62 per alguns
comentaris que han fet a l'obra "Nosaltres, les valencians". També accepta
col·laborar més assíduament a la revista "Serra d'Or".

1962

Cahnermax

3341

Carta

Comentaris a Fuster per part de Max Cahner sobre la subscripció de Ventura
a la revista "Serra d'Or", comentaris sobre unes ressenyes literàries i sobre
l'enviament de 5 exemplars de la seua obra "Nosaltres, els valencians".

1962

Cahnermax

3343

Carta

Comunica a Fuster que ha rebut el seu llibre "Poetes, moriscos i capellans" i
el seu article per publicar-lo a "Serra d'Or". Comentaris sobre la línia editorial
de la revista, arran de certa polèmica amb Fuster per la utilització de certes
formes lingüístiques. També li fa alguns comentaris a l'obra d'Antoni Comas
"Miscellanea Barcinonensia" en el qual parla molt favorablement del llibre
de Fuster "Nosaltres, els valencians".

1962

Cahnermax

3344

1962

Cahnermax

3345

1962

Cahnermax

3346

Carta

Sol·licitud a Fuster del pagament d'uns exemplars de l'obra "Nosaltres, els
valencians", que va demanar a la distribuïdora Ifac, i d'un article per a la
revista "Serra d'Or". També li diu que ha rebut un article de l'Álvarez per a
publicar-lo a la mateixa revista, titulat "Un intent de reconstrucció gremial a
la València de 1872".

1962

Cahnermax

3347

Contractes

Contracte editorial entre Max Cahner en representació d'Edicions 62 i Joan
Fuster com a autor del llibre "Nosaltres, els valencians" per a la publicació de
l'obra.

1962

Cahnermax

3337

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un disc, del patrocini d'Espar a
l'edició d'un llibre i de la proposta d'un grup d'estudiants valencians de fer
una "Antologia de la poesia universitària" a la reunió de Perpinyà.

1962

Cahnermax

3332

CAHNER, Max

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions 62 dels seus
honoraris editorials per les vendes del llibre "Nosaltres, els valencians" i
altres comentaris al voltant de la realització d'una crítica literària a la
mateixa obra a la revista "Sant Joan i Barres". També li diu que Palàcios farà
les traduccions al català d'alguns llibres en francés per a la col·lecció "Que
sais je?".
Comunicació a Fuster de la traducció a l'obra d'Alfred Sauvy, "La Population",
per a Edicions 62, que farà Palàcios, sota la supervisió d'ell i de Maluquer, qui
farà l'adaptació de l'obra
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Carta

CAHNER, Max

Comunicació a Fuster per part de Cahner que han publicat a la revista "Serra
d'Or" la notícia sobre una exposició a Elx. També li demana que intente
convéncer Aracil, Mira i Cucó perquè escriguen articles per a la mateixa
revista, i li demana una còpia del seu article aparegut a "Levante" contestant
a Diego Sevilla.

1963

Cahnermax

3348

1963

Cahnermax

3349

1963

Cahnermax

3350

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una còpia del contracte editorial amb
Edicions 62 per la publicació de l'obra col·lectiva "Història del País Valencià".
També li demana la seua col·laboració amb articles per a la revista "Serra
d'Or".

1963

Cahnermax

3351

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner d'informacions sobre com va la
traducció de Palàcios a l'obra de Sauvy "La Població" i altres comentaris
arran de la lectura d'uns retalls de premsa d'uns articles de Fuster sobre
certa polèmica amb Diego Sevilla sobre el valencià.

1963

Cahnermax

3352

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra de J. M.
Domenach, "La propaganda política", perquè Palàcios en faça una traducció
per a Edicions 62. També li demana referències d'un tal Joan Enric Garcés, i li
demana que faça les correccions pertinents a l'obra "Nosaltres, els
valencians", a fi de fer-ne una nova edició.

1963

Cahnermax

3353

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Edicions 62 d'un xec amb els
seus honoraris editorials.

1963

Cahnermax

3356

Carta

Comunicació a Fuster d'una nova edició a Edicions 62 de l'obra "Nosaltres,
els valencians" i d'altres comentaris editorials. També li demanen referències
sobre Joan E. Garcés, estudiant universitari valencià que vol col·laborar a
l'editorial.

1963

Cahnermax

3357

1963

Cahnermax

3359

1963

Cahnermax

3360

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes ressenyes crítiques a un llibre
seu, no especificat.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Cahner d'unes ressenyes als
seus llibres, aparegudes a "La Vanguardia". També li diu que eixirà una altra
ressenya a la seua obra a la revista "Euge", i li demana una còpia del seu
article contestant certes afirmacions contra ell de Diego Sevilla.

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta perquè la faça arribar a
Estellés, ja que desconeixen la seua adreça a Edicions 62.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una referència bibliogràfica de
l'interés d'Ernest Lluch sobre l'obra "En defensa de la llengua", i sol·licitud de
les seues modificacions per a la segona edició de l'obra "Nosaltres, els
valencians".
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Carta
CAHNER, Max
Faixa

Carta

Carta

Comentaris per part de Fuster a Max Cahner sobre la publicació d'un article
al diari "Las Provincias", titulat "Valencia i Baleares no son unas provincias
catalanas", per part de Llorenç Vidal de la revista "Ponent", i certa crítica a la
revista "Serra d'Or" per la bona acollida que fa d'aquests articles.
Enviament a Fuster de dues faixes per al llibre "Nosaltres, els valencians" ,al
qual se li ha atorgat la [Lletra d'Or 1962, atorgada a l'autor que ha publicat el
llibre més significatiu de l'any].
Comentaris a Fuster per part de Max Cahner sobre certa polèmica amb un
article de la revista "Ponent", i d'altres comentaris a un article de Liberata
Masoliver, aparegut a "La Vanguardia". També li fa alguns comentaris sobre
la publicació per part d'Edicions 62 de l'obra "Història del País Valencià", i li
demana l'adreça de Josep Camarena.
Comunicació a Fuster de la data en què Max Cahner anirà a sa casa de Sueca
per recollir a Fuster i portar-lo a una reunió editorial.

1963

Cahnermax

3363

1963

Cahnermax

3355

1964

Cahnermax

3364

1964

Cahnermax

3370

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner que necessita reunir-se amb ell per
parlar d'alguns temes editorials, per aquest motiu, li proposa una data per a
quedAr.

1964

Cahnermax

3372

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Max Cahner d'una carta de
la distribuïdora Ifach on demanen a Fuster el pagament de dos exemplars de
l'obra "Història de Catalunya, Vol. III", i comentaris sobre la traducció de
Palàcios d'un llibre de Fuster.
Adjunta original i còpia d'una carta de la Distribuïdora Ifach S.A.

1964

Cahnermax

3377

1964

Cahnermax

3378

1964

Cahnermax

3379

1964

Cahnermax

3381

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Cahner que faça el pagament dels deutes
que té per la compra de llibres amb la Distribuïdora Ifach, comentaris dels
deutes que té l'Emili Boïls amb la mateixa distribuïdora i altres comentaris
editorials.
Adjunta un balanç editorial sobre l'estat de comptes de la mateixa
distribuïdora.
Comentaris a Fuster per part de Max Cahner al voltant de certa polèmica
amb Joan Triadú per la denominació d'algunes comarques del Principat i del
País Valencià i comentaris sobre la manca de subscripcions a la revista "Serra
d'Or" al País Valencià.
Contestació de Fuster a Cahner sobre certa polèmica amb Joan Triadú per la
denominació d'algunes comarques del Principat i del País Valencià i
comentaris sobre la manca de subscripcions a la revista "Serra d'or" al País
Valencià, situació que atribueix a cert article d'Igual Úbeda.
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CAHNER, Max
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Max Cahner d'alguns aspectes sobre la
contestació d'aquest a Triadú al voltant de certa polèmica amb la revista
"Serra d'Or" i la denominació d'algunes comarques del Principat i del País
Valencià. Comentaris editorials sobre les obres editades per Edicions 62 en
què ha participat d'alguna manera Fuster, fent especial atenció a la traducció
al castellà de "Nosaltres, els valencians" per Palàcios.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament a Sanchis Guarner
d'una carta sobre la seua col·laboració en l'obra publicada per Edicions 62
"Història del País Valencià".
Adjunta còpia de la carta enviada a Sanchis Guarner per part de Max Cahner,
demanant-li la reducció del seu text per a la publicació d'un dels volums de
l'obra "Història de País Valencià".
Comunicació a Fuster per part de Max Cahner de la data d'una visita seua a
Sueca per parlar amb ell.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Cahner d'alguns llibres del
seu interés, i sol·licitud d'un text seu per a una col·lecció de Molas. També li
comunica l'enviament d'un text del Baró de Maldà copiat per la seua dona i
d'unes fitxes del seu interés.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre l'enviament d'un text seu
sobre la denominació d'algunes comarques catalanes, i comentaris editorials
sobre la publicació de l'obra "Història del País Valencià" demanant-li a Fuster
que corregisca les proves d'impremta.
Adjunta una còpia de l'índex del primer volum de l'obra "Història del País
Valencià".
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Cahnermax
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1964
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1964
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1964

Cahnermax

3385

1964

Cahnermax

3390

Llistat

Enviament per part de Fuster d'un llistat de les obres que es podrien publicar
a la col·lecció de novel·les d'Edicions 62.

1964

Cahnermax

3391

Postal

Salutacions a Fuster per part de Cahner de viatge a Düsseldorf (Alemanya), i
comunicació de l'enviament d'un article sobre les comarques catalanes.

1964

Cahnermax

3388

1964

Cahnermax

3366

Telegrama
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Confirmació a Fuster de la data d'un sopar amb els autors de l'obra "Història
del País Valencià", i comunicació de la data de la seua visita a sa casa de
Sueca.
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Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare i altres comentaris
sobre la sol·licitud d'una conferència seua al Rosselló sobre la divisió
territorial del País Valencià.

1965

Cahnermax

3398

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha rebut el contracte editorial
per a la publicació de les seues "Obres completes" signat per ell, i altres
comentaris sobre els seus projectes editorials amb Edicions 62.

1965

Cahnermax

3402

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'accident patit per Bastardes a
Vigo, i altres comentaris sobre els seus projectes editorials a Edicions 62.
També li demana la seua opinió sobre "Concret Llibres" i li fa alguns
comentaris sobre la denominació d'algunes comarques catalanes i del País
Valencià per a una publicació.

1965

Cahnermax

3403

1965

Cahnermax

3401

1965

Cahnermax

3406

CAHNER, Max

Contractes
Postal

Contracte editorial entre Max Cahner, en representació d'Edicions 62, i Joan
Fuster, com a autor, per a la publicació de les seues "Obres completes".
Felicitació nadalenca per part d'Eulàlia i Max.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Cahner del seu viatge a Frankfurt i de la
data en què tornarà a Barcelona per a reunir-se amb ell.

1965

Cahnermax

3404

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Cahner del dia en què tornarà del seu
viatge a Frankfurt per a quedar amb ell.

1965

Cahnermax

3405

Carta

Comunicació a Fuster que han rebut la seua documentació a Edicions 62 per
publicar-li les "Obres Completes". També li diu que li envia l'esquema d'un
llibre sobre la divisió comarcal dels territoris catalans, i altres comentaris
sobre la publicació de l'obra col·lectiva "Història del País Valencià".
Adjunta una còpia d'un informe amb el pla de treball per a l'obra "Divisió
territorial dels Països Catalans".

1966

Cahnermax

3411

Carta

Comunicació a Fuster que li tornen l'original de José Vicente Mateo per no
publicar-li'l a Edicions 62, i altres comentaris editorials sobre la publicació
d'una obra sobre la divisió comarcal a Catalunya. També li anuncia Cahner
que estarà a Roma de viatge uns dies.

1966

Cahnermax

3414

1966

Cahnermax

3417

1966

Cahnermax

3415

Carta
Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Recordatoris a Fuster des de Roma per part d'Eulàlia i Max.

[ 348

Tarja de
presentació

CAHNER, Max
Carta

Carta

Contractes

Carta

Carta

Carta

Invitació
Telegrama
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Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Max Cahner d'unes cartes
entre Edicions 62 i Concret Llibres.
Adjunta fotocòpia d'una carta entre Edicions 62 i Concret Llibres sobre el
projecte comú de la col·lecció Guardamar proposant-li els autors i les obres a
publicar; una fotocòpia d'una altra carta de Concret Llibres contestant a
Edicions 62 que no accepten les condicions editorials per a l'esmentada
col·lecció i proposant-li les seues condicions, i una fotocòpia d'una altra carta
de Valerià Miralles a Max Cahner negant-se a col·laborar en l'edició de llibres
en valencià per la manca de mercat.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la proposta de certes
modificacions per a la publicació d'una obra sobre les comarques catalanes i
del País Valencià, i altres consideracions editorials als seus projectes amb
Edicions 62.
Comunicació a Fuster per part de Max Cahner de com van els seus projectes
editorials amb Edicions 62.
Contracte editorial entre Max Cahner, en representació d'Edicions 62, i Joan
Fuster, com a autor, per a la publicació de l'obra "L'Home, mesura de totes
les coses".
Comentaris per part de Fuster a Cahner sobre certa polèmica amb Aracil
arran de la proposta d'una publicació d'un llibre seu a Edicions 62, altres
comentaris sobre l'enviament del seu text per a l'obra "Història del País
Valencià" i sobre el pròleg per a l'obra "Examen de consciència" per a la
mateixa editorial.
Comunicació a Fuster que ja han rebut a Edicions 62 el text de Reglà per al
Vol. III de l'obra "Història del País Valencià", per la qual cosa demanen a
Fuster l'enviament de la seua part de l'obra per publicar-la, i d'altres
comentaris editorials sobre aquesta.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament a Edicions 62 d'un llistat amb els articles
que farà dels proposats per al "Diccionari de Literatura Catalana".
Invitació a Fuster per part d'Edicions 62 a l'acte de presentació al Palau de la
Música Catalana de l'equip de treball de l'obra "Gran enciclopèdia catalana
62".
Comunicació a Fuster de la data en què pot anar a visitar Cahner a
Barcelona.
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1968
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3426
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Rebut
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Carta

Carta

Fullet
Telegrama
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Comunicació a Fuster de l'hora en què pot telefonar-lo.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre les dificultats econòmiques
per les quals passa Edicions 62, i altres comentaris sobre el pagament a
Fuster dels diners que li deuen.
Contestació de Fuster a Cahner sobre els seus comentaris a la delicada
situació d'Edicions 62, oferint-li la seua ajuda, per la qual cosa li demana que
vaja a visitar-lo per parlar amb Eliseu Climent i buscar una solució per a
l'editorial.
Ordre de pagament a Fuster per part d'Edicions 62 per la seua col·laboració
amb uns articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Enviament a Fuster per part d'Edicions 62 de l'ordre de pagament de les
retribucions editorials pels articles de Josep Arnau per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 de l'enviament d'uns articles de
Josep Arnau i dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració amb la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
Enviament a Fuster d'un article de premsa de José M. Cadena, titulat
"Gentes de Pluma y Lápiz: Josep Artis, estudioso militante del teatro
catalán", aparegut al [[Diario de Barcelona, Domingo, 20 de septiembre de
1970]], (pàg. 14).
Contestació a Fuster per part de Max Cahner a unes qüestions editorials
demanades a Eulàlia sobre algunes veus de la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Comunicació a Max Cahner per part de Fuster que un xicot ha anat a sa casa
de Sueca a altes hores de la matinada per notificar-li que volen fer-li un
homenatge a València
Enviament a Fuster per part de Cahner d'algunes notes i correccions després
de la lectura del seu manuscrit sobre "Literatura catalana moderna".
Adjunta les notes manuscrites originals agafades per Cahner.
Fullet d'una exposició de Rafael Armengol al "Ateneo de Madrid. Sala Joven",
Temporada 1970-1971.
Sol·licita a Fuster que vaja a visitar-los a Maó, per part de "La Tribu".

1968
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1970

Cahnermax

3459
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1970
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1970
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CAHNER, Max

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'un llibre seu, no
especificat, per publicar-li'l.

1971

Cahnermax

3462

Carta

Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre l'edició en catellà d'un llibre
seu, no especificat. Altres comentaris editorials sobre la "Gran Enciclopèdia
Catalana".

1971

Cahnermax

3466

Carta

Enviament a Fuster per part de Cahner d'unes correccions a una obra seua
abans de publicar-la.

1971

Cahnermax

3467

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Cahner sobre la publicació d'un
llibre seu, no especificat. També li demana de quedar a Sueca o a Barcelona
per parlar-ne al respecte. Altres comentaris sobre la publicació de la "Gran
Enciclopèdia Catalana".

1971

Cahnermax

3469

1971

Cahnermax

3470

1971

Cahnermax

3471

1971

Cahnermax

3472

1971

Cahnermax

3475

1971

Cahnermax

3477

1971

Cahnermax

20081

1971

Cahnermax

3468

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Constestació a Fuster per Max Cahner a alguns comentaris d'aquest sobre les
correccions de l'equip editorial d'Edicions 62 a una obra seua, no
especificada.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner de la seua opinió sobre la selecció
proposada per a l'edició d'un "Epistolari del Renaixement". Altres comentaris
sobre la revisió d'un llibre seu abans d'editar-lo.
Comentaris a Fuster per part de Cahner al voltant de l'edició d'una obra
seua, i de l'enviament d'unes fotocòpies i informacions del seu interés.
També li demana notícies sobre com està després d'un accident de cotxe
patit per Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner de l'enviament del text per a la
publicació d'un llibre. També li demana reunir-se amb ell per parlar d'uns
nous projectes editorials dels quals en vol la seua opinió, i d'altres
comentaris sobre la publicació de la "Gran Enciclopèdia Catalana", i li diu que
Eulàlia vol convidar-lo a un viatge a Florència amb vaixell.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner de l'enviament del text corregit d'un
llibre per a la seua publicació a "Edicions Max Cahner".
Carta de Max Cahner explicant-li a Fuster el que passa amb l' editorial
"Vergara" i el treball sobre la "Història de la literatura catalana
contemporània".
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Cahner d'un retall de
premsa.
Adjunta retall de premsa titulat "Diòcesis catalanes" aparegut a la [[Hoja
Dominical (Diario de Barcelona), 20 de juny de 1971]].
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha rebut el seu text sobre V.
Riera Llorca. Comentaris sobre l'enviament de les galerades corregides d'un
text seu perquè li faça una ullada abans de publicar-lo. També li diu que li
diga a Palàcios que intentarà esbrinar-li un assumpte pendent que té amb
Torres Amat.
Comunicació per part de Fuster a Cahner de l'enviament d'un text per a la
seua publicació i comentaris sobre la visita d'una apòstola dels testimonis de
Jeovà a qui li compra una Bíblia traduïda al sud-americà "amb molta gràcia".
Agraïment a Fuster per l'enviament a Cahner de les galerades corregides i
del pròleg d'un llibre per publicar-los. Comentaris sobre la mateixa
publicació i sobre la censura. També li fa alguns comentaris sobre la situació
econòmica d'Edicions 62.
Comentaris a Fuster per part de Max Cahner de com va la publicació d'un
llibre seu que està a la censura i altres comentaris editorials.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Cahner d'una bibliografia
perquè li done la seua opinió i altres comentaris editorials sobre com va la
publicació d'un llibre de Fuster del qual espera resposta de la censura.
Comentaris a Fuster per part de Max Cahner sobre uns projectes editorials
per a la publicació de Clàssics del segle XVI i altres comentaris a la publicació
d'una obra seua.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que el seu llibre ja està imprés i li
diu les dates en què ha d'estar a Barcelona per a la presentació en què
participarà Joan Oliver.
Comunicació a Fuster per part de Cahner d'algunes dificultats per part de la
censura per a la publicació d'un llibre seu i altres comentaris sobre les dates
de la presentació d'aquest a Barcelona, Tarragona i Girona.
Agraïment a Fuster per part de Cahner per l'enviament d'un exemplar de
"Rondalla de rondalles" i altres comentaris sobre l'enviament a Fuster d'una
transcripció del "Dietari" de Jeroni Pujades i d'uns treballs de Jaume Pla.
També li comunica que tant Dolç com Espriu el feliciten per la publicació de
la seua darrera obra.
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Comentaris a Fuster per part de Cahner de l'enviament de 10 exemplars d'un
llibre seu i de com van les vendes del mateix llibre. També li comunica
l'enviament d'unes cartes sobre el Renaixement per si li interessen.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la publicació d'un llibre seu a
la col·lecció petita i altres comentaris sobre la publicació d'una "Història de la
llengua". També li anuncia com van les vendes d'altres llibres seus i altres
comentaris sobre un viatge a Florència amb Eulàlia i Teresa i sobre l'estada
d'Eulàlia a Mallorca.
Sol·licitud a Fuster de notícies seues per part de Cahner. També li comunica
com van les vendes del seu llibre i li diu que està publicant un llibre de
Francisco de Zamora: "Viajes hechos en Cataluña".
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre l'enviament d'unes
publicacions i d'unes fotocòpies d'un material de biblioteca del seu interés.
També li demana notícies sobre la realització d'un viatge a Florència.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la preparació d'un viatge a
Florència per part d'Eulàlia i Teresa. També li comunica l'enviament d'unes
correccions a un llibre i li demana que li envie una ressenya literària sobre
"Sabadell", i comentaris sobre una nota de Fuster sobre els Jocs Florals.
Adjunta full amb algunes correccions i notes d'aclariment al llibre "Literatura
Catalana Contemporània" de Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre el preu d'uns llibres per a la
seua compra i altres comentaris sobre com van les vendes d'un llibre seu a
les llibreries universitàries.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'un retall de
premsa. També li diu que Eulàlia li ha encarregat una fotocòpia del "Atlante
Español", i li demana els seus textos per a "Lletra menuda" i l'edició del
Torres Amat, i altres comentaris editorials.
Adjunta retall de premsa titulat "Año de novelas y estudios", on es fa
referència a un llibre de Fuster aparegut al [[Diario de Barcelona, 31 de
diciembre de 1972]]. (pp 27-28).
Carta de Max Cahner enviant-li a Fuster un retall del "Diari de Barcelona".
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Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la publicació d'un llibre seu
amb algunes errates i altres comentaris sobre la presentació del mateix a
Barcelona i Tarragona. També li fa alguns comentaris sobre un atemptat
patit per l'Editorial 3 i 4 a València.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha rebut el text d'un article seu
per a publicar-lo, i de la data de la seua visita a Sueca. També li comunica
l'enviament d'uns llibres d'una llibreria d'Oxford per si són del seu interés.
Agraïment a Fuster per part de Cahner per l'enviament d'un text per a
publicar-lo "Des de V. Riera Llorca fins al marc de la postguerra". També li
demana que vaja a visitar-lo a Barcelona per parlar sobre certa polèmica
amb Edicions 62 i Casacuberta.
Comunicació a Fuster per part de Max Cahner que ha rebut les galerades
corregides d'un text seu per a la seua publicació i comentaris sobre
l'enviament d'un text de Romeu Figueras sobre Timoneda.
Comunicació a Fuster per part de Max Cahner de les galerades d'un llibre per
a la seua correcció.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre com va la publicació d'un llibre
seu i altres comentaris sobre la visita d'uns historiadors a sa casa de
Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre el seu viatge a Barcelona per a
la presentació del seu llibre i altres comentaris al voltant de la mateixa
presentació.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'un treball de Joan
Bonet i Baltà.
Tarja de Max Cahner enviant-li a Fuster l' article de Josep Faulí, "Torres Amat
Vuelve", aparegut al "Diario de Barcelona".
Adjunta article de premsa.
Comentaris editorials a Fuster per part de Cahner al voltant d'una publicació
sobre Torres Amat i altres comentaris a la publicació de "Serra d'Or" i a
projectes editorials comuns.
Comentaris de Fuster a Cahner sobre la publicació d'un llibre seu a Editora
Nacional i altres comentaris sobre l'Editorial tres i quatre.
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Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre un projecte editorial que
tenen junts amb l'Editora Nacional i altres comentaris sobre els pagaments
editorials a Fuster per les seues publicacions a la col·lecció "Letra Menuda".
També li diu que el visitarà a Sueca i li proposa d'acompanyar-lo en un viatge
a Sicília.
Adjunta una fotocòpia d'una carta d'Alan Yates a Cahner agraint-li
l'enviament dels llibres "Memorias para un diccionario crítico de los
escritores catalanes" i d'un "Suplemento... de J. Coromines".
Comunicació a Fuster per part de Cahner d'un retall de premsa que parla
sobre ell i altres comentaris sobre "Curial" i les darreres publicacions.
Adjunta còpia d'un retall de premsa amb una crítica literària a l'obra de
Fuster "Literatura catalana contemporània", apareguda a la [Revista del
Centre de Lectura de Reus, Juliol 1972].
Comunicació a Fuster per part de Cahner que Aramon li ha demanat que
diga a Fuster que li envie les seues publicacions a la col·lecció "Lletra
menuda", a fi de fer-li una ressenya literària.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Cahner d'un article de
premsa sobre ell i altres comentaris sobre la visita a sa casa de Barcelona de
Pierre Vilar i de Raimon.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Cahner d'un retall de
premsa d'"El Correo Catalán" i altres comentaris al voltant d'alguns
problemes amb la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Adjunta retall de premsa titulat "Torres Amat, diccionario crítico de
escritores catalanes" (16-VIII-73).
Enviament a Fuster per part de Cahner d'una fotocòpia del seu interés.
També li demana un exemplar de "Rondalla de rodalles" per vendre-li'l a
Josep Romeu.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'una crítica
literària a un llibre seu ,apareguda al diari "L'Independant" de Perpinyà, i
altres comentaris sobre el seu treball a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i els
seus exàmens de Filosofia i Lletres a la universitat.
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Comentaris a Fuster per part de Cahner de com li van a Eulàlia les oposicions
per al cos d'Arxivers a Madrid i altres comentaris sobre alguns canvis en el
consell de redacció de la "Gran Enciclopèdia Catalana". També li demana
l'original d'un llibre seu d'articles per publicar-lo i li informa de com van les
vendes del seu llibre sobre Torres Amat per mitjà de Palàcios.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Cahner d'un text amb la
biografia de Francesc A. Fuset i Tubià perquè la revise abans de publicar-la.
Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia i Max sobre unes efígies enviades per
ell i altres comentaris sobre la seua obra. També li comunica Cahner que està
fent el pròleg per a un epistolari.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que li torna els articles seus per al
llibre "La Mata de Jonc" i altres comentaris sobre les correccions als
mateixos articles perquè les revise abans de publicar-lo. També li diu que
anirà a Sueca per parlar amb ell i li pregunta com va un altre llibre sobre "La
decadència".
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Cahner d'un capítol d'un
llibre seu sobre "Els Borja" per a un llibre editat per l'Editorial Albatros i
comentaris sobre les correccions proposades. També li pregunta com porta
les publicacions que té pendents amb Curial Edicions i li comunica les dates
d'un viatge a Grècia.
Comentaris per part de Fuster a Cahner sobre com van les correccions per
part de Palàcios al seu pròleg per a un epistolari. Comentaris de Fuster sobre
com porta les correccions dels seus textos per a les publicacions de les seues
obres sobre "La decadència" i d'una altra titulada "La Mata de Jonc". També
li fa alguns comentaris sobre el viatge a Grècia que organitza Cahner i al qual
no sap si anar.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner d'un text seu sobre sant Vicent Ferrer
per a publicar-lo.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament del text d'un
epistolari que publicarà perquè li done la seua opinió.
Adjunta una ressenya literària a l'obra de Fèlix Torres Amat, "Memorias para
un diccionario crítico de los escritores catalanes", apareguda a la revista
[Perspectivas pedagógicas. Vol. IX, 1974, nº 34].
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Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre les publicacions d'uns llibres i
sobre l'enviament d'unes fotocòpies del seu interés i d'un llibre de
l'historiador grec Diògenes Lacercio per part d'Eudald.
Comentaris a Cahner per part de Fuster sobre la seua visita a València on els
convidarà a dinar.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la "Gran Enciclopèdia
Catalana". També li comunica la nova seu de l'enciclopèdia als locals
d'"Edicions Curial" a Barcelona.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns xecs pels pagaments en concepte
de drets d'autor de les seues liquidacions editorials per les seues
publicacions a la col·lecció "Lletra menuda" i a Edicions Curial. També li
demana la data de la seua visita a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la retirada d'un article a "Els
Marges". També li proposa fer una reedició de la seua obra "Literatura
catalana contemporània".
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha rebut els articles revisats
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i comunicació de l'enviament d'altres
articles amb la mateixa finalitat.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que volen nomenar Enric Valor
com a membre de l'IEC perquè li done la seua opinió al respecte. També li
comunica que ja ha sortit el n. 5 d'"Els Marges", i l'enviament d'unes
separates del seu interés.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè redacte l'article referent a
Ramon Pelegero i Sanchis (Raimon), per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
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Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
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Nota

Sol·licitud per part de Cahner a Fuster que li revise les còpies d'uns textos
abans de publicar-les.
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Nota

Sol·licitud per part de Cahner a Fuster que li revise les còpies d'unes textos
abans de publicar-les.
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Nota

Sol·licitud per part de Cahner a Fuster perquè li revise les còpies d'unes
textos abans de publicar-les.
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Nota

Sol·licitud per part de Cahner a Fuster perquè li revise les còpies d'uns
articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
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Nota

Sol·licitud per part de Cahner a Fuster perquè li revise les còpies d'uns
articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
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Salutacions a Fuster des de Londres per part de Max i Teresa.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Cahner sobre l'enviament d'un pròleg per a
la reedició del seu llibre "Literatura catalana contemporània".
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Comentaris per part de Fuster a Cahner sobre el pròleg que li ha enviat per a
la reedició de la seua obra "Literatura catalana contemporània" i altres
comentaris sobre la data del seu viatge a Barcelona.
Comentaris per part de Fuster a Cahner sobre l'enviament d'un nou text per
a la introducció a la reedició de la seua obra "Literatura catalana
contemporània".
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Comentaris per part de Fuster a Cahner sobre les correccions a un capítol
"Prosa i lectura" per a un projecte editorial que tenen en comú i altres
comentaris sobre la vida social de Fuster amb molts compromisos socials.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè li revise uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
Comunicació de l'enviament per part de Fuster a Cahner d'un article sobre
Raimon per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i comentaris al voltant d'una
anècdota a la botiga d'Ona entre Raimon i Serrat. També li contesta la
sol·licitud sobre el significat de la paraula "Promiscuar" i altres
consideracions sobre política.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'algunes
correccions al seu article sobre Raimon i enviament d'altres articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè ho revise.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Cahner d'uns articles de
Pérez Moragón perquè els revise i d'un altre article de Josep Massot sobre
"Rondallística" perquè el complete.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Cahner d'un taló amb els
honoraris editorials que li adeuta i comentaris sobre l'enviament d'unes
fitxes sobre els "Països Catalans" i les proves d'impremta de l'"Epistolari"
perquè les corregisca.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre Ignasi Savalls i Peres
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" demanant-li que el revise.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre Jacint Segura per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana", demanant-li que el revise.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre Juan Sempere i
Guarinos per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", demanant-li que el revise.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre Emigdi August
Santamaria per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", demanant-li que el revise.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
Carta de Max Cahner enviant-li a Fuster una còpia d' un article per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
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Carta de Max Cahner enviant-li a Fuster les còpies d' uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".
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Tarja de Max Caher enviant-li a Fuster una còpia de la carta de Josep Bierge a
la revista "El Marges", fent referència a l' article de Fuster "Li vaig veure les
cuixes".
Adjunta còpia de l' article.
Carta de Max Cahner enviant-li a Fuster les còpies d' uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".

Tarja de
presentació

Carta de Max Cahner enviant-li a Fuster uns articles per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
Carta amb la liquidacó dels articles del mes de març per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner de l'enviament de l'article sobre
Raimon per a la "Gran Enciclopèdia Catalana". També li demana
informacions sobre el significat dels "Banquets de promiscuació".

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha rebut el llibre que li va
enviar.

Carta
Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè redacte l'article sobre
"Valencià (història de la denominació idiomàtica)" per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
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Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise. També li demana
l'enviament del seu article de la veu "Valencià: història de la denominació
idiomàtica" per a l'Enciclopèdia.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise. També li demana
l'enviament del seu article de la veu "Valencià: història de la denominació
idiomàtica" per a l'Enciclopèdia.
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article sobre "La Muntanyeta dels
Sants" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", demanant-li que el revise.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'uns articles de la
"Gran Enciclopèdia Catalana" perquè els revise.
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Enviament per part de Fuster a Cahner d'un article que diu que no vol que li'l
corregisca la gent de l'Enciclopèdia si no vol que s'enfade. Comentaris sobre
una anècdota que passà a casa l'Eliseu Climent.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner perquè corregisca l'article sobre
"Literatura valenciana" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Adjunta còpia de l'esmentat article fet per Pérez Moragón amb correccions i
anotacions manuscrites.
Comunicació per part de Cahner a Fuster dels seus honoraris editorials per a
l'elaboració de l'article o veu "Valencià/ana" per a la "Gran Enciclopèdia
Catalana", pel qual cobrarà 1.260 pts.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Cahner que li informe dels projectes de
viatge que té pendents, ja que vol sortir uns dies de casa i altres comentaris
sobre la seua relació amical.
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Cahner al voltant de la lectura d'un article
seu a "Tele/Espress" sobre un viatge que van fer junts a Elx, Monòver i
Moraira. També li demana en nom del professor Molho i de Pierre Vilar que
vaja a Paris a fer una conferència a la Sorbona, i li pregunta si va rebre
l'exemplar de "Por Favor" que s'oblidà al seu cotxe.
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Contestació de Fuster a Cahner dient-li que va rebre una carta del professor
Molho demanant-li que fera una xarrada a la Sorbona i que ho va declinar,
però que si Cahner va ell també anirà, amb la condició de visitar París i no fer
cap xarrada.
Comentaris a Fuster per part de Cahner dels nombrosos treballs que porta
entre mans i comentaris sobre el seu viatge a París per anar a unes xarrades
a la Sorbona.
Comentaris per part d'Anna i Max Cahner a Fuster sobre un viatge per terres
valencianes i sobre l'enviament d'un exemplar de la revista "Por Favor",
oblidada per aquest durant el viatge.
Comunicació per part de Fuster a Cahner que no li ha contestat la seua
darrera carta per motius de treball. També li diu que després de Nadal anirà
a passar uns dies a sa casa de Barcelona amb la seua família.
Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre un viatge a València-Sueca-La
Canyada, i enviament d'una referència bibliogràfica d'un document històric
d'arxiu "Pere III. Llibre de Lançalot en català. (València, 17 de febrer 1362)".
Comunicació a Fuster per part de Cahner sobre la seua visita a València per
Sant Jaume i comentaris editorials al voltant d'un malentés entre Ardit i
Balcells sobre una publicació a Edicions Curial d'una "Història dels Països
Catalans".
Sol·licitud per part de Fuster a Cahner, arran de la petició de Manuel Ardit,
perquè intercedira per ell demanant-li a Cahner que done el vist i plau a un
text seu per a l'obra "Història dels Països Catalans" i comentaris sobre com
acabà una festa per la llengua a Castelló amb alguns personatges valencians.
Comentaris per part de Fuster a Cahner sobre un projecte editorial per a una
"Història social de la llengua catalana" que no li agrada i comentaris sobre les
eleccions guanyades per Jordi Pujol i la possibilitat que Cahner siga conseller
de Cultura.
Salutacions a Fuster per part dels matrimonis Max i Eulàlia, i Antoni ComasDolors Lamarca, amb els quals passà uns dies de vacances d'estiu al cingle de
"El Far".
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Carta

Carta

Telegrama
Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'un informe editorial per a la Fundació
General Mediterrània, demanant-li a Fuster la seua opinió.
Adjunta còpia d'un informe de Max Cahner sobre l'obra de Fuster "Història
de la llengua catalana".
Enviament per part de Fuster a Cahner d'un llistat amb alguns articles de
revistes que vol que li fotocopie. També li demana notícies sobre com li van
les coses com a conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l'informa de com van les oposicions de català a la Universitat de València.
Adjunta llistat amb els autors i els títols dels articles demanats per Fuster.
Sol·licitud per part de Fuster a Cahner, com a conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, recomanant-li a Xavier Foz i Sala com a director de
Ràdio Nacional i comentaris crítics a la política socialista.
Felicitació a Fuster per part de Cahner per la concessió del Premi de les
Lletres Valencianes.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Cahner de la seua participació en un cicle de
conferències a Barcelona sobre "Cultura nacional i cultures regionals als
Països
Catalans".
Adjunta llistat amb el programa previst de participants i els títols de les
conferències.
Acceptació per part de Fuster de la invitació de Cahner a participar en un
cicle de conferències a Barcelona sobre "Cultura nacional i cultures regionals
als Països Catalans". També li diu que en breu li enviarà el seu text de la
xarrada.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que Josep Termes substituirà a
Jordi Nadal com a conferenciant en el cicle de conferències a Barcelona,
titulat "Reflexions crítiques sobre la cultura catalana".
Comentaris a Fuster per part de Cahner que han sigut convidats pel Sr. Max.
W.Wheeler, secretari de l'Anglo-Catalan Society, per a assitir a una reunió de
l'entitat que es farà a Londres i altres comentaris sobre com preparar el
viatge.

1980

Cahnermax

3589

1981

Cahnermax

3594

1981

Cahnermax

3595

1981

Cahnermax

3596

1981

Cahnermax

3622

1982

Cahnermax

3597

1982

Cahnermax

3598

1982

Cahnermax

3599

1982

Cahnermax

3600
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CAHNER, Max
Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Cahner de la fotocòpia d'una carta de Joan
Coromines a Joan Carles I, rei d'Espanya, desestimant un premi que li ha
sigut concedit per la falta de suport de l'Estat Espanyol a la llengua catalana.
Enviada junt a una tarjeta de presentació de Cahner, com a conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

1982

Cahnermax

3601

1983

Cahnermax

3603

1983

Cahnermax

3604

1984

Cahnermax

3605

1984

Cahnermax

3623

1984

Cahnermax

3606

1985

Cahnermax

3607

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Cahner sobre com està del braç després de la
caiguda a sa casa i comentaris sobre com va la seua tesi doctoral. També el
convida a la seua nova casa de Sant Vicenç de Montalt i li comunica
l'enviament d'un article on es parla de la fundació d'Edicions 62.
Adjunta retall d'un suplement aparegut a "La Vanguardia", titulat [[Capitulo
13. El mítico 1962: Cataluña durante el franquismo]]. (pp 202-208).

1985

Cahnermax

3608

Carta

Comunicació per part de Fuster a Cahner de com li van les coses a com a
professor universitari i comentaris sobre la seua visita a Barcelona. També
felicita a Cahner per la seua actuació a la Universitat d'Estiu.

1985

Cahnermax

3609

Carta

Carta

Carta

Carta

Postal

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament per part de Cahner a Fuster de la fotocòpia d'una carta de
Salvador García i Ballester lamentant que l'Estat Espanyol haja impugnat el
dialecte
barceloní.
Enviada junt a una targeta de presentació de Cahner, com a conseller de
cultura de la Generalitat de Catalunya.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que si visita Barcelona, tal com li ha
dit la seua dona Eulàlia, li ofereix la seua casa per allotjar-se.
Agraïment a Fuster per la contestació a un qüestionari enviat per Cahner
sobre la seua opiniópel que fa a un nou projecte d'edició de la "Revista de
Catalunya" i altres comentaris editorials que resoldrà amb Palàcios.
Comunicació a Fuster per part de Cahner de l'enviament d'un article seu fent
alguns comentaris sobre el seu nomenament com a doctor honoris causa per
la Universitat de Barcelona.
Recriminació a Fuster per part de Cahner per la seua absència a l'acte de
nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que s'ha separat d'Eulàlia. També li
fa alguns comentaris sobre una caiguda de Fuster a sa casa en què s'ha
trencat el braç i altres comentaris sobre la reedició de la seua obra "La
decadència al País Valencià".
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CAHNER, Max
Carta

Carta
Nota
Telegrama

Felicitació a Fuster per part de Cahner per la consecució de la Càtedra a la
Universitat de València. També li demana que li envie una fotocòpia del
programa que presentà per aconseguir la càtedra, ja que vol presentar-se a
l'altra plaça que queda a la Universitat.
Comunicació per part de Fuster a Cahner que no anirà al seu casament, li
demana disculpes a ell i a la seua nova dona Isabel.
Comunicació a Fuster per part de Cahner que es casa novament a l'església
de Sant Andreu, prop d'Olot, convidant-lo a què vaja a l'enllaç amb l'Eliseu
Climent i la família.
Felicitació a Fuster per la seua Càtedra a la Universitat de València.

1986

Cahnermax

3611

1986

Cahnermax

3613

1986

Cahnermax

3612

1986

Cahnermax

3610

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament a Cahner d'una fotocòpia d'un opuscle
sobre els processos inquisitorials de la família Vives.

1987

Cahnermax

3614

Nota

Agraïment a Fuster per part del matrimoni de Cahner i Isabel per la seua
felicitació i comentaris sobre el seu fill acabat de nàixer.

1988

Cahnermax

3615

1989

Cahnermax

3617

Carta

Agraïment a Fuster per part de Cahner per l'enviament d'un llibre.

Nota

Agraïment a Fuster per part de Cahner per l'enviament de la seua mostra de
condol.

1989

Cahnermax

3616

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha sigut tribunal d'una tesi
d'Antoni Riera sobre la seua obra assagística i que pot ser publicable en un
llibre. Comentaris sobre l'enviament d'una carta de Joan Coromines. També
li demana que si va a Barcelona pot visitar-los i així coneixerà la seua filla i
veurà l'altre fill.
Adjunta còpia d'una carta de Fuster, contestant-li a Cahner que ha llegit la
tesi de Riera i que opina que s'ha de publicar. També li diu que li adjunta una
carta contestant-li a Coromines i li agraeix la seua oferta perquè col·labore
en el diari "Avui".

1990

Cahnermax

3619

Nota

Comunicació a Fuster per part de Cahner que ha tingut una filla a qui li ha
posat Joana Constança i comentaris perquè espera que el visite per conéixerla.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1990

Cahnermax

3618

Carta

Comunicació per part de Fuster a Cahner de les dades en què estarà a
Barcelona de viatge, ja que ha d'anar per solucionar alguns assumptes amb
Edicions 62.

1991

Cahnermax

3620
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CAHNER, Max

Nota

Entrevista

1991

Contestació per part de Fuster a un qüestionari enviat per Max Cahner
perquè li donela seua opinió al respecte de la publicació d'una nova revista
d'humanitats.
Adjunta qüestionari amb les preguntes fetes per Cahner.

Cahnermax

3621

Cahnermax

3548

Esborrany

Fotocòpia amb el pla d'un viatge a Grècia, on s'especifiquen els dies i els llocs
a visitar.

Cahnermax

3460

Nota

Comentaris a Fuster per part de Cahner sobre la data d'un sopar al qual
aniran el germà de Pla i Antoni Comas.

Cahnermax

3408

Nota

Enviament a Fuster d'uns telèfons per part de Cahner per si vol avisar i anar
a sopar o a dinar a sa casa de Barcelona.

Cahnermax

3409

Cahnermax

3410

Cahnermax

3534

Cahnermax

3592

Cahnermax

3593

Cahnermax

3624

Cahnermax

20080

Nota

Nota

Nota

Nota
Nota
Nota
CAIXA D’ESTALVIS DE
TERRASSA

Agraïment a Fuster per part de Cahner per l'enviament del seu llibre "Textos
d'exili". També li dóna records de la seua família i li felicita el Nadal.

Comunicació a Fuster per part de Cahner que si vol anar a dinar a sa casa a
Barcelona avise per telèfon. Anotació per una altra mà de l'adreça i telèfon
de Cahner a Barcelona.
Sol·licitud per part de Cahner a Fuster que li revise les còpies d'uns textos
abans de publicar-les.
Comunicació a Fuster de l'hora d'un sopar per part de Cahner
.Al revers del full hi ha una altra anotació manuscrita [El Sr. V. Andrés
Estellés felicita la GRAN PATUM].
Agraïment a Fuster per part de Cahner per la seua mostra de condol amb
motiu de la mort del pare d'aquest
Comunicació a Fuster per part d'una tal "Queti" de la mort de pare de
Cahner.
Tarja de la famila de Max Cahner a Fuster.

Carta

Comunicació a Fuster d'una nova data per veure si pot fer una conferència al
Centre Cultural de la Caixa d'Estalvis de Terrassa.

1984

Caixadestalvisdeterrassa

3628

Carta

Contestació de Fuster al cap d'Obres Socials de la Caixa d'Estalvis de
Terrassa, declinant la invitació a fer una conferència un altre dia, ja que fa
temps que ha deixat de fer-ne.

1984

Caixadestalvisdeterrassa

3629
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CAIXA D’ESTALVIS DE
TERRASSA

Carta

Telegrama

Telegrama
CAIXA DE PENSIONS
Carta

Carta

CAJA DE AHORROS DE
SABADELL
CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRÁNEO

Sol·licitud a Fuster de la participació en una conferència al Cicle de
Conferències de l'Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Terrassa, aprofitant
un dels viatges que fa a Barcelona i altres comentaris sobre els participants
en aquesta i sobre els honoraris que rebrà.
Sol·licitud a Fuster de resposta a la invitació per donar una conferència al
Centre Cultural de la Caixa de Terrassa.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior del full [Contestat 15-III].
Contestació negativa de Fuster a la invitació per part de la Caixa d'Estalvis de
Terrassa d'anar a fer una conferència al seu Centre Cultural.
Sol·licitud a Fuster de la seua intervenció en la presentació de la col·lecció
"Les Millors Obres de la Literatura Universal", editades per La Caixa i Edicions
62, i comentaris sobre els participants en l'esmentada presentació i sobre
seus honoraris per la participació.
Contestació per part de Fuster sobre la seua intervenció en la presentació de
la col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal", editada per La
Caixa i Edicions 62, excusant-se que no podrà estar perquè té el mateix dia
un acte en la Universitat de València. També li demana que li envien de tant
en tant alguna de les obres que editen.

1984

Caixadestalvisdeterrassa

3630

1984

Caixadestalvisdeterrassa

3626

1984

Caixadestalvisdeterrassa

3627

1981

Caixadepensions

3631

1981

Caixadepensions

3632

Carta

Felicitació a Fuster per part del director de La Caixa per la concessió de la
Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

1983

Caixadepensions

3633

Carta

Felicitació a Fuster per part del director de La Caixa pel seu nomenament
com a doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona.

1984

Caixadepensions

3634

Carta

Felicitació a Fuster per part del gerent de l'Obra Social La Caixa pel seu
nomenament com a fill predilecte de Sueca.

1985

Caixadepensions

3635

1978

Cajadeahorrosdesabadell

3636

1988

Cajadeahorrosdelmediterraneo

3637

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster de la seua presència en l'acte de presentació d'un llibre
sobre el cinquanta aniversari de la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis de
Sabadell dins d'una taula rodona en què estaran Joan Oliver i Pau Vila.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en el cicle de conferències "Al
voltant d'Espanya", organitzat per l'Obra Social de la Caja de Ahorros del
Mediterraneo.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE VALENCIA

Nota

1966

Cajadeahorrosymontedepiedaddev
3639
alencia

Carta

Comunicació a Fuster de la data de la reunió del Tribunal del VIII Premi Joan
Senent Ibáñez perquè assistisca com a membre del jurat.

1966

Cajadeahorrosymontedepiedaddev
3640
alencia

1966

Cajadeahorrosymontedepiedaddev
3641
alencia

1971

Cajadeahorrosymontedepiedaddev
3642
alencia

1970

Calabuigconcha

3643

Calafellvallsramon

3645

Calafellvallsramon

3646

1981

Calafellrafael

3644

1983

Calatayudjoaquimc

3647

Agraïment a Fuster per la seua acceptació a formar part del jurat del VIII
Premi Joan Senent Ibáñez d'òpera, per la qual cosa li envien una petita
compensació econòmica.
Nota deixada en la casa de Fuster per part de Luis Miralles, cap d'Obres
Socials de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de València, demanant-li la
data i l'hora en què es podran veure per parlar sobre una conferència a Vilareal.

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament del text de la seua col·laboració en la
revista "Mesian" en un article sobre València-Alacant-Albacete.

Carta

Felicitació a Fuster per part d'un lector pels seus llibres i pel seu article sobre
"Les falles", publicat a "Destino".

Carta
CALAFELL, Rafael

Cajadeahorrosymontedepiedaddev
3638
alencia

Sol·licitud a Fuster de la seua participació com a membre del jurat del VIII
Premi Joan Senent Ibáñez d'òpera.

Nota

CALAFELL VALLS, Ramon

1943

Carta

Carta

CALABUIG, Concha

Sol·licitud a Fuster per part del director de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia dels seus serveis, per la qual cosa li demana que es
presente en les oficines centrals de l'entitat.

Telegrama

CALATAYUD, Joaquim C
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part d'un lector d'on li pot enviar alguns llibres seus
perquè li'ls signe. També li demana on pot aconseguir la seua obra "El món
literari de Sor Isabel de Villena".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Comentaris crítics a Fuster per part d'un lector a un article d'aquest,
aparegut al diari "Noticias", titulat "Llengua i política", i altres comentaris
sobre l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.
Adjunta fotocòpies de les dedicatòries per part de Fuster a les seues "Obres
Completes" d'Edicions 62.
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CALDERER, M.Carmen
Carta
CALDERER,, M.Carmen
Carta
CALDERS, Pere
Carta

Carta

Carta
Carta
CALDUCH

Telegrama

CALLE, Revista la
Carta

Telegrama
CALLEJA XIFRÉ, Carlos
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster de la seua participació en l'homenatge a Mossèn Josep
Armengou i Feliu, que es farà a Berga, i li demanen la seua col·laboració i
assitència.
Adjunta estampa de condol anunciant la mort de Josep Armengou i Feliu.
Contestació de Fuster a M. Carmen Calderer declinant la seua participació en
l'homenatge a Mossèn Josep Armengou a Berga, però adherint-se a
l'homenatge.
Agraïment a Fuster per part de Pere Calders que haja pensat en ell perquè
publique a la col·lecció "Cara i Creu", però li comunica que no té cap inèdit
publicable de moment.
Agraïment a Fuster per part de Pere Calders per les seues atencions cap a la
seua obra i persona, plasmades a l'obra "Literatura catalana
contemporània", i a una entrevista de R. Santacana publicada al "Diario de
Barcelona".
Agraïment a Fuster per part de Pere Calders per les seues paraules a favor de
la seua obra publicada a un article seu a "Destino" i felicitació nadalenca a
Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster per part de Calduch de l'hora d'un soterrament.
Sol·licitud a Fuster de la seua autorització per publicar a la revista "La Calle"
un text seu d'un fullet d'una exposició d'Antoni Tàpies a la Galeria Punto de
València.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat
Telegrama].
Autorització per part de Fuster a la revista "La Calle" perquè publiquen un
text seu per a una exposició de Tàpies.
Comentaris a Fuster per part d'un lector arran de la lectura d'un article seu,
titulat "La flema, el humor y el escándalo", en què li parla de la moral
anglesa, de les festes dels turistes d'aquell país a la Costa Brava i dels suecs a
Palma de Mallorca.

1976

Calderermcarmen

3648

1976

Calderermcarmen

3649

1965

Calderspere

3650

1973

Calderspere

3651

1979

Calderspere

3652

1981

Calderspere

3653

1964

Calduch

3654

1979

Callerevistala

3656

1979

Callerevistala

3655

Callejaxifrecarlos

3657
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CALLEJÓN, Librería el
Carta
COLOMAR DE GRAMAGE,
Joaquín
COLOMAR DE GRAMAGE,
Joaquín

CALVET SANCHO, Mª
Carmen
CALVET, Agustí

Comunicació a Fuster per part de la "Librería El Callejón" que no podran
satisfer l'intercanvi de publicacions per adquirir una obra del seu interés, ja
que un altre client se li adelantà, però li ofereixen la seua col·laboració per a
una altra ocasió.

Nota

Enviament a Fuster d'una sol·licitud d'inscripció a l'Associació Valenciana de
Crítics Literaris, que en breu publicaran una revista titulada "El MonoGráfico".
Adjunta full d'inscripció a l'associació.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en l'Associació Valenciana de
Crítics Literaris.

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua assitència a la presentació del seu llibre "Textos
d'Exili" per part d'Alfons Cucó a l'Associació Valenciana de Crítics Literaris.

Carta

Adhesió

Nota

Nota

Carta

Carta

Carta
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Full escrit al revers d'una tarja d'embarcament "d'Aviaco".
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a l'obra "Castella endins",
d'Agustí Calvet, apareguda a "Destino".
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària a l'obra "Portugal enfora",
d'Agustí Calvet, apareguda a "Destino". També li demana poder veure's quan
vaja a Barcelona.
Agraïment a Fuster per part d'Agustí Calvet de la seua invitació a publicar en
el nou projecte editorial que porten entre mans Fuster, Pla i Ortínez, i altres
comentaris sobre els seus compromisos editorials.
Contestació de Fuster a Calvet al voltant de la seua col·laboració editorial en
la col·lecció "Cara i creu" amb alguna obra d'assaig i altres comentaris al
voltant del mateix projecte editorial.
Comunicació a Fuster per part d'Agustí Calvet dels seus projectes editorials
amb la publicació dels llibres "Sant Feliu de la Costa Brava" publicat per
l'Editorial AEDOS; "Castilla adentro", publicat per l'Editorial E.D.H.A.S.A.; "Un
estudiant a París i d'altres estudis", publicat per l'Editorial Selecta, i "El secret
de Roma" de la mateixa editorial. També li comunica a Fuster la seua nova
direcció a Sant Feliu de Guíxols per si vol fer-li una visita.

Callejonlibreriael

3658

1990

Calomardegramagejoaquin

3660

1990

Calomardegramagejoaquin

3659

1992

Calomardegramagejoaquin

3661

1981

Calvetsanchomcarmen

3668

1960

Calvetagusti

3662

1961

Calvetagusti

3663

1963

Calvetagusti

3664

1963

Calvetagusti

3665

1963

Calvetagusti

3666
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Carta

1963

Calvetagusti

3667

1968

Calvosererrafael

3670

Calvogonzalbo

3669

1992

Camaradecomerciodevalencia

3673

1992

Camaradecomerciodevalencia

3672

1966

Camaraadolfo

3671

Telegrama

Sol·licitud a Fuster d'una entrevista de treball per parlar d'una investigació
d'Antonio Camarasa, per la qual cosa li envia la seua adreça perquè li
conteste.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1979

Camarasaantonio

3674

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per al pròxim any 1982.

1981

Camarasaantonio

3675

CALVO SERER, Rafael
Carta
CALVO, Gonzalbo
CÁMARA DE COMERCIO DE
VALENCIA

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Calvo Serer d'un exemplar
d'una obra seua on apareix tot el que ha publicat i comentaris sobre una
reunió a Madrid.

Nota

Anotació amb el número de telèfon de Gonzalbo Calvo d'Enguera.
Amb l'anotació manuscrita [No hi és al llistat].

Carta

Comunicació de l'acord pres pel ple de la Cambra de Comerç de València de
la mostra de condol per la mort de Fuster.

Telegrama
CÁMARA, Adolfo

Comentaris a Fuster sobre les noves obres que va a editar a la col·lecció
"Cara i creu" amb "Vida i miracles de Joan Pijoan", de Josep Pla, i un recull de
prosa de Josep Carner. També li fa alguns comentaris sobre l'enviament de
les obres d'Agustí Calvet "Sant Feliu de la Costa Brava", publicat per
l'Editorial AEDOS i "Castilla adentro" publicat per l'Editorial E.D.H.A.S.A.

Telegrama

CAMARASA, Antonio

Mostra de condol per la mort de Fuster.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.

CAMARENA I CAMARENA,
Artur

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Camarenaicamarenaartur

3676

CAMARENA I CAMARENA,
Rafael

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Camarenaicamarenarafael

3677

Correspondència de Joan Fuster
]
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CAMARENA MAHIQUES,
José

CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA
CAMP DE L’ARPA, revista de
literatura

Carta

Felicitació a Fuster per la seua obra "Antologia poètica d'Ausiàs March" i
comentaris sobre l'obra.

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Camarena Mahiques,
catedràtic de l'Institut Ausiàs March de Gandia.
Anotació manuscrita de Fuster en el sobre [Contestat].

Carta

Carta

Carta
CAMP DE L’ARPA, revista de
literatura

Carta

Carta
CAMPAGNE EUROPÉE DE LA
JEUNESSE
Carta

Carta
CAMPANY, Maria Aurèlia

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament de l'obra "El llibre del Centenari de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona", editat per la
institució.
Sol·licitud de col·laboració a Fuster contestant a un qüestionari dedicat a la
crítica literària espanyola de postguerra per publicar-lo a la revista "Camp de
l'Arpa".
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un article per a la revista
"Camp de l'Arpa", per a un número de la mateixa revista dedicat a "La
escritura en la historia". També li demanen la seua col·laboració editorial
amb suggerències de possibles col·laboradors.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la revista "Camp de l'Arpa"
amb una crítica literària al libre de Pere Gimferrer sobre una traducció al
castellà d'Ausiàs March, editada per Alfaguara.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per als números de
la revista "Camp de l'Arpa" dedicats a la "Literatura y suicidio" i "Literatura y
locura".
Sol·licitud a Fuster de la contestació d'unes preguntes per publicar-les al
butlletí mensual "Espagne-Europe", contestant un article aparegut al diari
"ABC" en contra de la integració d'Espanya a la Unió Europea.
Adjunta una còpia mecanografiada de l'esmentat article del diari "ABC" (261-1956), titulat "La integración de España en Europa".
Constestació de Fuster donant-li la seua opinió al voltant de la integració
d'Espanya en la Unió Europea. També li demana que li envie un exemplar del
butlletí "Espagne-Europe" per conéixer on es publicaran les seues opinions.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1959

Camarenamahiquesjose

3678

198?

Camarenamahiquesjose

3679

1986

Cambradecomercdebarcelona

3680

1973

Campdelarparevistadeliteratura

3681

1978

Campdelarparevistadeliteratura

3682

1978

Campdelarparevistadeliteratura

3684

1982

Campdelarparevistadeliteratura

3683

1956

Campagneeuropeedelajeunesse

3685

1956

Campagneeuropeedelajeunesse

3686

1981

Campanymariaaurelia

3687
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CAMPÀS I MOLAS, Salvador
Carta

CAMPILLO, Neus

Postal
Postal

CAMPOS GARCIA, Joaquim
CAMPOS Y ALCAYDE, Alfred

3688

1966

Campilloneus

3689

Campilloneus

3690

Records a Fuster des de Madrid per part de Neus Campillo i de Rosa.
1981

Camposgarciajoaquim

3691

Carta

Sol·licitud a Fuster d'una data per reunir-se i parlar sobre l'impuls de la nova
cançó al País Valencià.

1981

Camposialcaydealfred

3695

1982

Camposisastrerafael

3696

1975

Campossolbesantoni

3697

1983

Camposcarlos

3692

1969

Camposjoaquin

3693

1969

Camposjorge

3694

1976

Camposlluismiquel

20090

1983

Camprubiraimon

3698

CAMPOS SOBLES, Antoni

Comentaris a Fuster sobre l'enviament de la revista local "Ullal", publicada
per uns joves de Xeraco, i altres comentaris sobre la falta d'acceptació
d'aquesta pel poble.

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes i per la publicació de les seues "Obres completes" i "Història del
País Valencià".
Comunicació per part d'un lector de la seua admiració a Fuster i a la seua
obra.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un estudiant de medicina sobre quina
denominació s'ha de donar a la llengua parlada al País Valencià.

Carta

CAMPOS, Jorge
Carta
CAMPOS, LLuis Miquel
Invitació
CAMPRUBÍ, Raimon

Campasimolassalvador

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Carta

CAMPOS, Joaquín

Records a Fuster des de Sevilla.

1983

Adhesió

CAMPOS I SASTRE, Rafael

CAMPOS, Carlos

Contestació a Fuster per part de Salvador Campàs a un article d'aquest
aparegut a "La Vanguardia", el 10-10-82, titulat "Confesiones de un hijo de
carlista".
Adjunta còpia d'un article de Salvador Campàs contestant a Fuster, no
publicat pel diari "La Vanguardia", titulat "Un hijo, nieto y biznieto de carlista
contesta a Joan Fuster".

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster que li ha arribat a l'editorial un llibre seu per a García
Pavón i altres comentaris a l'edició d'aquest en versió castellana en "Temas
de España". Altres comentaris editorials.
Invitació del president del Consell d' Administració de "Studio, S.A." a Fuster
a l' espectacle de Lluis Miquel i els 4z.
Anotació manuscrita de Lluis Miquel "m'agradaria molt que vinguesis".
Adjunta cartell i tiquet.
Sol·licitud a Fuster de la data en què pot visitar-lo a sa casa de Sueca per
parlar del llibre "El País Valenciano", a fi de publicar-lo urgentment.
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Telegrama
CAMPS I GASET, Montserrat
Carta
CAMPS I SERRA, Pere
CAMPS, Cristià

Camprubiraimon

3699

1984

Campsigasetmontserrat

3704

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, amb un poema d'encoratjament a Fuster.

1981

Campsiserrapere

3705

Carta

Sol·licitud a Fuster perquè forme part del Patronat del Centenari Josep
Sebastià Pons,organitzat per l'"Associació d'Amics" de Josep Sebastià Pons.

1985

Campscristia

3700

Carta

Contestació per part de Fuster de la seua total adhesió al Centenari de Josep
Sebastià i Pons, a qui considera un autor que cal reivindicar.

1985

Campscristia

3701

1986

Campscristia

3702

1963

Campsjosep

3703

1963

Canademanresallucia

3786

1964

Canademanresallucia

3787

1968

Canademanresallucia

3789

Canademanresallucia

3788

Canal9radio

3706

CAMPS, Josep
Carta
Tarja de
presentació
Carta

Carta

CANAL 9 RÀDIO

Disculpa a Fuster per part d'una lectora arran de la contestació de Fuster,
ofés pels comentaris que li feia en una carta anterior sobre un setmanari que
ha publicat.

1983

Carta

Carta

CAÑÀ DE MANRESA, Llúcia

Contestació de Fuster a Camprubí dient-li que ha acabat els textos per al
llibre "El País Valenciano" i que l'avise de la nova data en què pot anar a
recollir-los.

Felicitació
nadalenc
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster del projecte d'actes que se celebrarà amb motiu del
centenari del naixement del poeta Josep Sebastià i Pons. També demanen a
Fuster que faça una conferència dins dels actes a València, Perpinyà o
Barcelona.
Comentaris a Fuster per part d'un lector criticant la seua manera d'escriure
per la seua manca de compromís, arran de la lectura del seu pròleg a l'obra
de Camus "La Pesta".
Felicitació nadalenca a Fuster i mostra d'admiració per la seua obra.
Sol·licitud a Fuster per part de Llúcia Cañà de Manresa que li faça una
ressenya literària a una obra seua emprada per fer uns exercicis espirituals a
Catalunya.
Adhesió a Fuster per un homenatge que li faran a València i mostra
d'admiració per la seua obra.
Felicitació nadalenca a Fuster.
Sol·licitud a Fuster d'una entrevista per a Canal Nou Ràdio.

1989
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Felicitació
nadalenc

Carta

Sol·licitud a Fuster perquè faça una entrevista per a Canal 9 Ràdio i
comentaris intentant convéncer-lo.
Agraïment a Fuster per accedir a fer una entrevista per a Canal 9 Ràdio i
enviament d'una còpia d'aquesta.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una còpia del programa "Arguments",
en el qual es parlà de l'obra "Nosaltres, els valencians".

Carta

CANAL 9, Televisió
Valenciana
CANALES, Alfonso

Carta
CANALS, Ajuntament
Comunicat
Telegrama
Telegrama
CAÑAMERAS I CORTÁZAR,
Jaume

Felicitació nadalenca a Fuster

Carta

CAÑAMERAS I CORTÁZAR,
Jaume
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Còpies de la correspondència entre Camilo José Cela i Alfonso Canales per l'
incident del "cipote de Archidona".
Adjunta sonet de Camilo José Cela.
Comunicació de l' "Ajuntament de Canals" a Fuster de l' obsequi del llibre
"Apuntes histórico-descriptivos de la Villa de Canals" per part de la "Comissió
de Cultura i Educació del M.I. Ajuntament".
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'una fotografia en què apareix. També
li demana que vaja a donar una conferència a Terrassa i el convida a allotjarse a sa casa.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un cicle de conferències
organitzat per la Caixa d'Estalvis de Terrassa sobre "Àfrica", i al seu defecte
en una altra conferència al Centre Excursionista de la mateixa localitat.
També el felicita per la seua obra "Figures de temps" que està llegint.
Adjunta retall de premsa aparegut a "La Vanguardia" on s'anuncien les
conferències "Ciclo de Conferencias Africanistas" (pàg. 40).
Sol·licitud a Fuster que faça una conferència al local de Joventuts Musicals de
Terrassa sobre "El pensament modern".
Sol·licitud a Fuster que faça una conferència al Cercle d'Amics de les Arts i
Joventut Musical de Terrassa, acompanya una relació amb les dates de les
conferències, i li comunica que ha tingut altre fill.

1991

Canal9radio

3709

1992

Canal9radio

3707

1992

Canal9radio

3708

1992

Canal9televisiovalenciana

3710

1972

Canalesalfonso

20091

1983

Canalsajuntament

19974

1992

Canalsajuntament

3711

1992

Canalsajuntament

3712

1960

Canamerasicortazarjaume

3790

1960

Canamerasicortazarjaume

3791

1960

Canamerasicortazarjaume

3792

1964

Canamerasicortazarjaume

3793
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Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Cañameras que han suspés per
ordre governativa la seua conferència, però li diu que vol que vaja de totes
maneres a Terrassa a visitar la seua llibreria. També felicita Fuster per la
seua darrera obra publicada.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Cañameras sobre la seua visita amb
la família a Motserrat i comentaris sobre religió. També el felicita per les
seues "Obres completes" i per la seua producció literària, i li diu que el
convida a visitar-lo a Matadepera, on estarà de vacances.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jaume Cañameras d'un
llibre d'Agustí Bartra, premiat als Ciutat de Terrassa, i titulat "Doso" perquè
en faça un crítica literària.

1964

Canamerasicortazarjaume

3794

1964

Canamerasicortazarjaume

3795

1969

Canamerasicortazarjaume

3796

1970

Canamerasicortazarjaume

3797

Carta

Sol·licitud a Fuster que vaja a fer una conferència organitzada per la Caixa
d'Estalvis de Terrassa sobre "Els Països Catalans".

1978

Canamerasicortazarjaume

3800

Carta

Contestació de Fuster a Jaume Cañameras negant-se a fer la conferència a
Terrasa per motius de salut i feina.

1978

Canamerasicortazarjaume

3801

1978

Canamerasicortazarjaume

3802

1981

Canamerasicortazarjaume

3803

1981

Canamerasicortazarjaume

3804

Carta
CAÑAMERAS I CORTÁZAR,
Jaume

Comentaris a Fuster sobre un problema amb la seua família. També li ofereix
la seua casa per allotjar-se quan vaja a Terrassa a fer una conferència.

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Jaume Cañameras sobre la seua declinació a
la invitació de fer una xarrada a Terrassa i comentaris sobre la lectura de
l'obra de Fuster "Noucentisme", per la qual el felicita.
Felicitació a Fuster per un premi que li ha sigut concedit.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i comentaris sobre un
article d'aquest a "Serra d'Or" en què tracta el tema. També li comunica que
la festa de Santa Llúcia es farà a Terrassa, per la qual cosa el convida a anar a
sa casa i li diu que li enviarà el programa de festes.
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Carta

Nota

Carta

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
CANDAU
CANDELA

Telegrama
Nota

CANDELA ALBERT, Graciela
Carta
CANDELA ALBERT, Graciela
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Cañameras d'una conferència a
Terrassa organitzada pels Amics de les Arts i agraïment a Fuster per acudir a
la Diada de Santa Llúcia, celebrada a Terrassa, com a membre de la
"Comissió de la XXXI Festa Literària de la Nit de Santa Llúcia".

1981

Canamerasicortazarjaume

3808

1981

Canamerasicortazarjaume

3807

1990

Canamerasicortazarjaume

3805

Felicitació nadalenca a Fuster.

Canamerasicortazarjaume

3798

Felicitació nadalenca a Fuster.

Canamerasicortazarjaume

3799

Felicitació nadalenca a Fuster.

Canamerasicortazarjaume

3806

Felicitació nadalenca a Fuster.

Canamerasicortazarjaume

3809

Candau

3713

Candela

3714

1979

Candelaalbertgraciela

3716

1979

Candelaalbertgraciela

3717

1980

Candelaalbertgraciela

3718

Salutacions a Fuster per part del matrimoni de Jaume Cañameras i Teresa
Sanahuja.
Enviament a Fuster per part de Jaume Cañameras d'un llibre que ha
coordinat i editat, i d'una fotocòpia d'un llistat amb els noms dels
participants a la trobada de "Riells", entre els quals està Fuster.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat llistat.

Sol·licitud a Fuster per part de Candau de l'enviament de "Toros".

1969

Comunicació a Fuster de la data en què passarà a per ell per anar a Gandia al
dinar del jurat dels Premis "La Safor".
Sol·licitud a Fuster de si pot revisar les memòries de Matilde Gras Solves
sobre el seu marit Camilo Albert Redondo, matrimoni suecà instal·lat a
Badalona, on conten les seues experiències durant la Guerra Civil espanyola,
i li demana consell per a publicar-les.
Contestació de Fuster a Graciela Candela Albert, dient-li que li interessen les
memòries del seu iaio Camilo Albert i li diu que li les envie per tal de
publicar-les.
Sol·licitud a Fuster per part de Graciela Candela Albert de com va la
publicació de les memòries de la seua iaia, Matilde Gras Solves, sobre el seu
marit Camilo Albert Redondo.
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CANDELA ESCRIVÀ, Francesc

Carta

CANET VALLÈS, Josep Luis
Carta
CANET, Domènec
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
CANET, Domènec
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de la data en què anirà a per ell per visitar uns quadres
a casa de Paco Alberola, a la Valldigna.
Carta de Josep Lluís Canet Vallés, director del "Servei d' Informació
Bibliogràfica de la Universitat de València" enviant-li a Fuster un exemplar de
la "Guía de l' usuari del Servei d' Informació Bibliogràfica".
Sol·licitud a Fuster, per part de Domènec Canet,de si pot llegir els seus
poemes perquè li'n done la seua opinió. També li envia la seua adreça a
Madrid perquè li escriga.
Comentaris a Fuster per part de Domènec Canet i Vallès de les seues aficions
literàries, dels seus estudis d'arquitectura a Madrid i dels seus viatges per
Europa. També li diu que és de Carcaixent i que estarà a casa durant les
vacances de Setmana Santa. Li envia un poemari seu perquè li'n done la seua
opinió, i li anuncia la visita a sa casa de Seuca amb uns amics.
Adjunta poemari original titulat "Cançons de dissabte. Madrid. Any 1966".
Comentaris a Fuster per part de Domènec Canet de com li van els estudis
d'arquitectura a Madrid i altres comentaris sobre el seu servei militar a
Lleida amb les milícies universitàries.
Comentaris a Fuster per part de Domènec Canet al voltant d'un poemari seu
enviat a un premi i altres comentaris sobre el seu nou poemari, titulat
"Cançons tristes de primavera", que li enviarà perquè li'n done la seua
opinió. També li diu com li van els seus estudis d'arquitectura a Madrid.
Comunicació a Fuster per part de Domènec Canet de l'enviament d'un
poema seu i comentaris sobre la publicació d'un altre poema a un
"Setmanari
d'Alcoi".
Adjunta poema titulat "15 Cançons per a un dia de pluja".
Comunicació de l'enviament a Fuster, per part de Domènec Canet, d'uns
poemes seus del poemari "Cançons d'un dia de pluja" i comentaris sobre la
seua estada en vacances d'estiu a Carcaixent, on el convida a una torrada de
xulles amb amics comuns.
Comunciació a Fuster per part de Domènec Canet que ha rebut els diners per
a la publicació d'un poema seu a un "Setmanari d'Alcoi" i comentaris sobre la
seua estada a Tremp on fa el servei militar amb les milícies universitàries.

1979

Candelaescrivafrancesc

3715

1992

Canetvallesjosepluis

20092

1967

Canetdomenec

3719

1967

Canetdomenec

3720

1967

Canetdomenec

3721

1967

Canetdomenec

3722

1967

Canetdomenec

3724

1967

Canetdomenec

3725

1967

Canetdomenec

3726
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Poema

Poema
Postal

Carta

Carta

Carta

CANET, Domènec
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part de Domènec Canet de dos poemes seus,
numerats "3" i "9", del seu poemari "Cançons tristes de primavera", perquè li
done la seua opinió.
Enviament a Fuster per part de Domènec Canet de dos poemes seus,
numerats "2" i "6", del seu poemari "Cançons d'un dia de pluja".
Salutacions a Fuster des de Frankfurt (Alemanya).
Comentaris a Fuster per part de Domènec Canet de com li van les coses a
Bergen, on està de viatge d'estudis. També li comunica que ha guanyat el
premi Ausiàs March de Gandia i li enviarà una còpia del seu poemari i altres
còpies dels poemaris que està treballant, titulats "Descrit des del meu exili
voluntari" i "L'home linial", perquè li'n done l'opinió.
Comunicació a Fuster per part de Domènec Canet de la seua visita a
València.
Ha començat a pintar, a banda de fer poesia, i ha enviat dos pintures als
"Premis Ciutat de Barcelona", un poemari al mateix premi i un altre al "Premi
Ausiàs March" de Gandia. També li diu que anirà a Berlin a treballar per a la
mateixa empresa per a la qual treballa, i li diu que està fent un altre
poemari, titulat "Ortografia per a bestioles: segons un divertimento en Re de
Mozart".
Adjunta 3 poemes del mateix poemari.
Comunicació a Fuster per part de Domènec Canet de la seua visita a Madrid
a fer uns exàmens a la universitat. Comentaris sobre la seua nova adreça a
Berlín, on el convida a visitar-lo. També li diu que vol començar a escriure
prosa amb una novel·la o algun assaig que pensa titular "L'home que no volia
ser bo".
Comunicació a Fuster per part de Domènec Canet que s'ha posat a treballar
d'arquitecte a Berlín a la espera d'acabar els exàmens a Madrid i comentaris
sobre la poesia francesa. També li comunica l'enviament del seu poemari
"L'home linial", del qual li demana la seua opinió, li demana que el visite a
Berlín i li diu que a l'estiu anirà a València i aprofitarà per visitar-lo.

1967

Canetdomenec

3723

1967

Canetdomenec

3728

1969

Canetdomenec

3727

1970

Canetdomenec

3730

1970

Canetdomenec

3731

1970

Canetdomenec

3732

1970

Canetdomenec

3735
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Poema

Enviament a Fuster per part de Domènec Canet del seu poemari "Escrit des
del meu exili voluntari. Frankfurt i Bergen. Tardor i hivern de 1969-70".

1970

Canetdomenec

3729

Poema

Enviament a Fuster per part de Domènec Canet de l'original manuscrit del
seu poemari "L'home linial".

1970

Canetdomenec

3734

1970

Canetdomenec

3733

1971

Canetdomenec

3737

Postal

Carta

Comunicació a Fuster per part de Domènec Canet de la seua nova adreça a
Berlín. També li comunica que li han donat el "Premi Ausiàs March" de
poesia i li demana la seua opinió sobre el poemari "Ortografia per a
bestioles".
Comunicació a Fuster per part de Domènec Canet de les dates en què anirà a
Carcaixent per Nadal, demanant-li que li diga quan pot anar a visitar-lo i
altres comentaris sobre la publicació dels seus poemaris guanyadors als
"Premis Ausiàs March". Tamblé li comunica l'enviament del seu darrer
poemari "Tricicle per a bestioles" perquè li'n done la seua opinió.

Carta

Comentaris a Fuster sobre la seua participació en les "Setmanes Catalanes" a
Berlín.

1978

Canetdomenec

3738

Carta

Contestació de Fuster a Domènec Canet declinant la invitació a participar en
les "Setmanes Catalanes" a Berlín.

1978

Canetdomenec

3739

Canetdomenec

3736

1968

Canigorevista

3740

1970

Canigorevista

3741

1970

Canigorevista

3742

1971

Canigorevista

3743

Felicitació
nadalenc
CANIGÓ, Revista
Carta

Carta

Carta
CANIGÓ, Revista
Carta
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Felicitació nadalenca a Fuster per Domènec Canet, qui aprofita per a donar-li
la seua nova adreça a Berlín.
Comunicació a Fuster per part de la revista "Canigó" de la publicació d'un
text seu, titulat "El linotipiste", en un número de la mateixa revista, dedicat a
Joan Miró.
Sol·licitud a Fuster perquè forme part del jurat del Premi "TINA" de pintura,
organitzat per la revista "Canigó", que es farà a Benidorm.
Agraïment a Fuster per part del director de la revista "Canigó" per la seua
col·laboració en un article per al nº 200 de la revista, exemplar que li diu que
li adjunta.
Sol·licitud a Fuster, per part del director de la revista "Canigó", de la seua
assistència a un sopar amb motiu d'una nova etapa de la revista. També li
diu que si no pot anar li envie un text d'adhesió per publicar-lo a la revista.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la revista "Canigó", de l'enviament d'un
qüestionari d'una entrevista demanant-li que el conteste. Felicitació a Fuster
pel seu article a "Tele/Exprés" sobre el problema del petroli i comentaris
sobre el trasllat editorial de la revista de Figueres a Barcelona.
Adjunta full amb les preguntes de l'entrevista a Fuster.
Carta de Xavier Dalfó, del setmanari "Canigó" demanant-li a Fuster una
entrevista per obrir la nova etapa de la revista.
Comentaris professionals.
Comunicació per part de Fuster a Isabel, de la revista "Canigó", que no ha
sigut premiat el seu treball al "Premi Ausiàs March", de Gandia, i altres
comentaris sobre l'enviament de Fuster d'un article per publicar-lo a la
revista sobre algunes discrepàncies amb "Oriflama". També li diu que li
comuniquen amb antelació la reunió que hi ha prevista a "Canigó" per poder
planificar-se i anar-hi.
Comunicació a Fuster per part de la revista "Canigó" del dia en què es farà
una Taula Redona sobre qüestió nacional i altres comentaris al rebuig per
part del PSUC a l'obra de Fuster "Qüestió de noms".
Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'un article per tal de
publicar-lo en la secció de "Carta al director", de la revista "Canigó".
Comunicació a Fuster per part de la revista "Canigó" de la col·laboració en
aquesta de Gonçal Castelló i Vicent Ventura, i altres comentaris sobre
l'enviament del text "Balada de Fra Rupert". També el felicita per la
concessió de Premi Godó i li fa alguns comentaris sobre política i
nacionalisme.
Adjunta original mecanografiat del poema "Balada de Fra Rupert".

1973

Canigorevista

3744

1973

Canigorevista

20093

1975

Canigorevista

3745

1976

Canigorevista

3748

1976

Canigorevista

3749

1977

Canigorevista

3750

Carta

Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'un text perquè el publiquen
en la revista "Canigó".

1978

Canigorevista

3751

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article sobre "El País
Valencià de la mort de Franco ençà", per al nº 700 de la revista "Canigó".

1981

Canigorevista

3752
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CANIGÓ, Revista

Carta

Carta

Nota

Carta

Nota

Nota

Comentaris per part de Fuster a la revista "Canigó", mostrat-los el seu
desacord per la publicació d'una entrevista a Carrillo.
Comentaris a Fuster arran de la publicació d'un article sobre Santiago Carrillo
a la revista "Canigó" i altres comentaris sobre la política a Catalunya.
Adjunta un retall de premsa d'una Editorial de la revista "Canigó" amb un
article titulat "La Carrillada", nº 701, 14 de març de 1981.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Agraïment a Fuster pel seu article per a un número especial de la revista
"Canigó", amb motiu del seu 30 aniversari, i altres comentaris a un article de
Lluís Aracil a la mateixa revista i a un article d'Isabel-Clara Simó sobre "La
revolució del petroli a Alcoi".

1981

Canigorevista

3753

1981

Canigorevista

3754

1981

Canigorevista

3758

1983

Canigorevista

3757

Canigorevista

3746

Canigorevista

3747

Comentaris a Fuster per part de la revista "Canigó" sobre els "Premis
Octubre" i agraïment pels seus articles per a la revista.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article a la revista "Canigó" d'un
advocat català a qui han denunciat per portar al cotxe un adhesiu amb el
lema "Països Catalans" i altres comentaris sobre el nacionalisme.

Nota

Sol·licitud a Fuster d'un article sobre "Una visió global dels PPCC" per a un
número extraordinari de la revista "Canigó", amb motiu del 30 aniversari.

Canigorevista

3755

Nota

Enviament a Fuster del número de telèfon de la revista "Canigó" perquè
cride, ja que volen parlar amb ell.

Canigorevista

3756

Nota

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un article per a la revista "Canigó" i
altres comentaris sobre el valencià.

Canigorevista

3759

1951

Canomarquesjosep

3762

1959

Canomarquesjosep

3763

CANO MARQUÉS, Josep
Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per acceptar formar part de la Comissió Patrocinadora
del Diccionari Català-Valencià-Balear" a València i li comunica la data d'una
reunió a la Llotja de València.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Cano d'una nota dedicada a Joanot
Martorell per publicar-la al "Calendari Jaume I, 1960".
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Carta
CANO MARQUÉS, Josep

Tarja de
presentació

Carta
CANO, José Luis
Carta

Carta
CANTAIRES DEL SERPIS
CONTAMINAT
CANTAVELLA, Rossana

Nota

Postal

Carta

Recordatori a Fuster per part de Josep Cano que li envie una nota dedicada a
Joanot Martorell per publicar-la en el "Calendari Jaume I, 1960" i altres
comentaris sobre l'assisència de Fuster a un Aplec Literari a la Plana de Vic.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare.
Comentaris a Fuster, per part de Josep Cano, sobre la publicació d'un llibre
junt a Julián San Valero, titulat "Les bandes de música del País Valencià", i de
l'enviament d'algunes conferències a Fuster, presentades a diferents
Congressos d'Etnografia, les quals formaran part del llibre.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'una frase que resumisca el País Valencià
i d'uns poemes sobre el paisatge valencià per a una "Antologia poética del
paisaje español", que està fent Françoise Péchere.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns textos sobre el paisatge valencià
per a una "Antologia poética del paisaje español", que està fent Françoise
Péchere.
Comunicació a Fuster que han anat a visitar-lo uns xicots per parlar amb ell
sobre un treball que estan fent, però no hi era, per la qual cosa li deixen el
telèfon d'un d'ells perquè els telefone.
Salutacions a Fuster des de Menorca, on està de vacances d'estiu Rosanna
Cantavella.
Comunicació a Fuster de la nova legislació per a la contractació de professors
associats a les universitats.
Adjunta fotocòpies del "Projecte de Reial Decret sobre el règim de
professorat universitari", "Llei de Reforma Universitària", "Avantprojecte
d'estatuts de la Universitat de València".

1959

Canomarquesjosep

3764

1964

Canomarquesjosep

3765

1970

Canomarquesjosep

3766

1965

Canojoseluis

3760

1965

Canojoseluis

3761

1981

Cantairesdelserpiscontaminat

3767

1984

Cantavellarossana

3768

1985

Cantavellarossana

3769

Carta

Felicitació a Fuster pels seus resultats en les oposicions a professor
universitari.

1986

Cantavellarossana

3771

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns textos de Rosanna Cantavella
perquè li done la seua opinió.

1986

Cantavellarossana

3778
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Postal

Carta
CANTAVELLA, Rossana
Carta

Carta

Carta

Carta

Nota
CANTERA, Carmen

Carta
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Salutacions a Fuster des de Londres on està de viatge d'estudis d'investigació
Rosanna Cantavella.
Sol·licitud a Fuster d'una ressenya literària a l'obra de Philippe Berger "Libro
y lectura en la Valencia del Renacimiento" per a la revista "Llengua &
Literatura, i altres comentaris sobre les vacances d'estiu.
Comentaris a Fuster per part de Rosanna Cantavella de com li van les
vacances a Los Calpes, i agraïment a Fuster per la seua amistat i qualitat
humana. També fa alguns comentaris sobre la figura i obra de Fuster, i altres
comentaris sobre una lectura d'aforismes de Fuster i Cioran.
Adjunta una tria d'aforismes que va llegir ella a l'esmentada lectura
"25/abril/89. Dia de la pàtria. Aforismes de Fuster i Cioran".
Comunicació a Fuster per part de Rosanna Cantavella de la seua nova adreça
a València, i altres comentaris sobre una reunió a la qual no va anar per estar
malalta de grip.
Comentaris a Fuster per part de Rosanna Cantavella sobre com li van les
vacances a Los Calpes i altres comentaris sobre les seues lectures
vacacionals. També li fa alguns comentaris sobre les relacions i intercanvis
signats per la Universitat de València amb la de Cracòvia i sobre el
començament del programa ERASMUS.
Comentaris a Fuster per part de Rosanna Cantavella sobre les seues
vacances a Los Calpes i altres comentaris sobre una anècdota de Manuel
Sanchis Guarner quan era catedràtic a la universitat que va tenir un escamot
amb unes dones que anaren a buscar-lo exaltades al departament. També
felicita a Fuster per les seues "Obres completes" i li fa alguns comentaris
sobre les seues lectures vacacionals.

1986

Cantavellarossana

3770

1987

Cantavellarossana

3772

1989

Cantavellarossana

3773

1990

Cantavellarossana

3774

1990

Cantavellarossana

3775

1991

Cantavellarossana

3776

Cantavellarossana

3777

Canteracarmen

3779

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article en francés per part de
Rosanna Cantavella (per mitjà d'un post-it).
Adjunta fotocòpia de l'obra "Mélanges de Philologie Romane offerts à
Charles Camproux", publicat per [Université Paul-Valéry, Montpellier, 1978].
Comentaris a Fuster per part d'un lector a uns articles publicat per ell, i amb
els quals no està del tot d'acord.

1971
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CANYAMERES, Ferran
Carta

Postal
CANYAMERES, Ferran

Carta

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster de part de Ramon Xuriguera d'un
pendonet com a guanyador dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana", i
enviament a Fuster de l'obra de Ferran Canyameres "Josep Oller i la seva
època. L'home del Moulin Rouge".
Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Canyameres de si ha rebut un
pendonet com a guanyador dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana", i
l'exemplar dedicat de la seua obra "Josep Oller i la seva època. L'home del
Moulin Rouge".
Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Canyameres que li faça una ressenya
literària a "Destino" de la seua obra "Quan els sentits s'afinen".
Enviament a Fuster per part de Ferran Canyameres d'una còpia d'un
comentari per part de Salvador Espriu a l'obra "Quan els sentits s'afinen", en
la qual li diu que busque una altra persona per a fer-li una bona ressenya
literària.

1959

Canyameresferran

3780

1959

Canyameresferran

3781

1960

Canyameresferran

3782

1960

Canyameresferran

3783

CANYELLES BARTOLOMEI,
Nia

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'una estudiant d'assistència social perquè vaja a
fer-los una conferència a Palma sobre "Literatura i sociologia".

1968

Canyellesbartolomeinia

3784

CANYELLES COLOM, Toni i 8
persones més

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Canyellescolomtonii8personesmes

3785

1966

Caoangel

3810

1953

Capelljordi

3812

1953

Capelljordi

3813

1954

Capelljordi

3814

CAO, Angel

Tarja de
presentación

CAPELL, Jordi
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster pel seu sant.
Comunicació a Fuster per part de Jordi Capell sobre la detenció i mort per
tortura del president del Comité executiu del PSOE i altres comentaris sobre
política i nacionalisme.
Comentaris a Fuster sobre la invitació al Concurs de Poesia de Cantonigròs i
altres comentaris sobre la visita de Ribbans a sa casa de Sueca. També
felicita a Fuster pels seus articles a la revista "Pont Blau" i altres comentaris
sobre un memorial presentat a la UNESCO en defensa del català.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Capell del dia en què pot visitar-lo per
tal de dinar a sa casa de Mataró, i que participe en una de les tertúlies del
"Grup del Recó".
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Tarja de
presentació

Carta

Tarja de
presentació
CAPELL, Jordi

Nota
Felicitació
nadalenc
Postal

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
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Comunicació a Fuster per part de Jordi Capell que va patir un accident de
cotxe i per això la seua llarga absència corresponsal.

1954

Capelljordi

3815

1960

Capelljordi

3816

Felicitació nadalenca a Fuster, en una tarja de presentació.
Adjunta dues targes de presentació més sense escriure.

1962

Capelljordi

3811

Felicitació nadalenca a Fuster i enviament d'un petit obsequi en senyal
d'admiració i afecte.

1963

Capelljordi

3817

1966

Capelljordi

3823

1966

Capelljordi

3818

1970

Capelljordi

3819

1971

Capelljordi

3820

1971

Capelljordi

3821

1972

Capelljordi

3822

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jordi Capell i altres comentaris
sobre la seua absència al Premi Sant Jordi. També li diu que quan torne per
Barcelona el telefone per tal de visitar-lo i el felicita per les seues darreres
publicacions que ha llegit amb molt de grat.

Felicitació nadalenca a Fuster.
Salutacions a Fuster des de París, on el matrimoni Jordi Capell i Roser Oller
assitirà a un concert al teatre Olympia.
Comunicació a Fuster de la mort de Jordi Capell i enviament de l'homilia del
seu soterrament, feta per part de Jordi Llimona.
ext escrit en nota manuscrita a la part superior del text de l'homilia "A la
mort d'En Jordi Capell".
Sol·licitud a Fuster per part de Roser Oller que ajude a una amiga seua, M.
Rosa Murtra, en els seus estudis. També li demana la seua col·laboració en la
tasca educativa començada pel seu marit Jordi Capell, mort en accident de
trànsit, en la coordinació escolar de les escoles bilingües creades per aquest.
Sol·licitud a Fuster per part de Roser Oller que faça un escrit d'homenatge a
la revista "Gorg", amb motiu de l'aniversari de la mort del seu marit Jordi
Capell.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Capell]
.
Enviament a Fuster per part de Roser Oller d'un informe amb els resultats
electorals aconseguits per Barenys i Casassas.
Adjunta còpia de l'esmentat informe electoral.
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CAPMANY, Maria Aurèlia
Carta

Carta

Carta

Carta
CAPMANY, Maria Aurèlia
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany de la seua negativa
a traduir l'obra "Ténicas sexuales modernas" per a un projecte editorial de
Fuster, però oferint-se per a altres treballs que crega convenients.
Comentaris a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany sobre una adaptació
teatral del "Tirant" que està fent i comunicació de l'enviament de l'obra
perquè li'n done la seua opinió.
Comentaris a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany sobre l'enviament
d'una adaptació teatral del "Tirant" que està fent.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany que li diga qui està
darrere d'una carta amb remitent "Universitat de València" en la qual la
convidaven a un congrés sobre teatre. Comentaris sobre la seua visita a
Alcoi, per a la qual li dóna el seu telèfon perquè li diga quan podrà ser.
Comentaris a Fuster sobre l'assitència a un congrés a València sobre teatre,
per part de Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal i Alcover, i altres
comentaris sobre la seua visita a Alcoi per tal de reunir-se amb un grup de
persones.
Comentaris a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany sobre la seua
assitència al Congrès de Teatre celebrat a València, on l'han tractat molt bé.
També convida a Fuster a què la visite a Barcelona a fi de xarrar amb ell.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany de la seua
col·laboració buscant-li col·laboradors al País Valencià perquè li facen articles
a Roger Rossell, un jove andorrà que va a publicar la nova revista "Posobra".
Comentaris a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany sobre els treballs
presentats al Premi Joanot Martorell de novel·la i dels favorits per guanyar el
premi, a fi que Fuster li done la seua opinió.
Comunicació a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany que el Dr. Rubió ha
sigut el premiat amb la lletra d'Or. També li demana que vaja a l'acte de
lliurament del premi.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany de la seua
col·laboració amb algun article per a la revista "Presència". També li demana
que s'encarregue d'enviar-li treballs d'alguns col·laboradors del País Valencià
i altres comentaris editorials sobre la mateixa revista.

1969

Capmanymariaaurelia

3829

1970

Capmanymariaaurelia

3831

1970

Capmanymariaaurelia

3837

1971

Capmanymariaaurelia

3833

1971

Capmanymariaaurelia

3834

1971

Capmanymariaaurelia

3835

1971

Capmanymariaaurelia

3836

Capmanymariaaurelia

3824

Capmanymariaaurelia

3826

Capmanymariaaurelia

3827

[ 387

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany d'alguns exemplars
de la revista "Presència". També li demana la seua col·laboració en un article
per a aquesta.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany perquè li faça la
presentació del seu llibre "Feliçment, jo sóc una dona", editat per l'Editorial
Nova Terra a la "Cova del Drac", i del llibre "El fill pròdig" de Jaume Vidal
Alcover, publicat per la mateixa editora.

Capmanymariaaurelia

3828

Capmanymariaaurelia

3830

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany sobre l'enviament
d'una obra teatral per representar-la a València, de la qual li demana opinió.

Capmanymariaaurelia

3832

Nota

Agraïment a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany per la seua crítica
literària a una obra d'ella.

Capmanymariaaurelia

3825

Capmanymariaaurelia

3838

Capmanymariaaurelia

3839

1956

Capobernat

3840

1956

Capobernat

3841

1958

Capobernat

3842

CAPMANY, Maria Aurèlia
Nota
Nota
CAPÓ, Bernat
Carta

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part de Maria Aurèlia Capmany, Regidora d'Edicions i
Publicacions a l'Ajuntament de Barcelona, de l'obra "Senyoretes". També li
pregunta si és veritat l'existència d'un bordell al carrer Avinyó de Barcelona.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una xarrada sobre "El Tirant".
Comunicació a Fuster, per part de Bernat Capó, de la seua estada en Alacant
i altres comentaris sobre els articles periodístics de Fuster. També li proposa
una data per reunir-se tots dos a València.
Comentaris a Fuster per part de Bernat Capó de l'enviament d'un text
aparegut a la revista de Cela.
Comunicació a Fuster per part de Bernat Capó d'algunes referències
bibliogràfiques sobre els pobles de la Província d'Alacant. També li diu que
col·labora al diari d'Alacant amb la secció "Viaje por la Provincia" i que ha
visitat molts pobles, per la qual cosa li pot donar referències sobre refranys,
menjars típics i llegendes.

[ 388

Carta

Carta

Carta

Carta

CAPÓ, Bernat
Carta

Carta

Carta

Nota
Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Bernat Capó que ha parlat amb el Sr.
Soriano i li pagarà les seues col·laboracions en "Jornada" i altres comentaris
a Fuster sobre els seus articles de crítica literària que farà per a la revista.
Comentaris a Fuster per part de Bernat Capó sobre l'enviament d'un article
per a la "Jornada" i altres comentaris sobre la seua col·laboració fent crítica
literària en la mateixa publicació. També li demana a Fuster col·laborar en la
seua secció "Rincón de la poesía".
Comentaris a Fuster per part de Bernat Capó sobre les opinions de Vicente
Ramos plasmades en un llibre a la presentació del qual va anar, i comentaris
sobre l'opinió lingüística d'alguns dels assitents a l'acte. També li demana
que vaja a fer una conferència al Centre Català d'Alacant.
Contestació de Fuster a Bernat Capó arran de les afirmacions de Vicente
Ramos en contra seua aparegudes al seu llibre "Las cartas boca arriba" i
altres comentaris sobre la figura del senyor Ramos a Alacant. També li diu
que per motius de salut del seu pare no farà la conferència a què convidà al
Centre Català d'Alacant.
Enhorabona a Fuster per un premi que se li ha concedit i comentaris per part
de Bernat Capó convidant-lo a sa casa de Benissa i enviant-li un article que
ha escrit sobre certa polèmica amb Vicente Ramos.
Adjunta tarja de presentació del matrimoni Bernat Capó i Lolita Tur, saludant
a Fuster.
Contestació de Fuster a Bernat Capó agraint-li la seua felicitació i el seu
article contestant a Vicente Ramos. També li diu que quan vulga visitar-lo a
sa casa de Sueca serà benvingut.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Bernat Capó d'un llibre que
acaba de publicar perquè li faça una ressenya literària i comentaris sobre la
seua visita a sa casa de Benissa a dinar.
Adjunta tarja de presentació amb l'adreça de Bernat Capó.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Capó que vaja a la presentació del seu
llibre "Espigolant pel rostoll morisc" als locals del Club Jaume I.

1958

Capobernat

3843

1958

Capobernat

3844

1966

Capobernat

3845

1966

Capobernat

3846

1975

Capobernat

3847

1975

Capobernat

3848

1978

Capobernat

3881

1978

Capobernat

3876

1980

Capobernat

3849
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Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Capó que vaja al lliurament dels
"Premis 25 d'Abril", organitzats per l'Ajuntament de Benissa, i altres
comentaris sobre el programa d'actes.
Contestació de Fuster a Bernat Capó dient-li que, a causa d'alguns
compromisos editorials, no sap si podrà anar al lliurament dels "Premis 25
d'Abril", però que intentarà anar-hi.
Enviament a Fuster del fullet dels "I Premis 25 d'Abril" i comentaris sobre el
programa d'actes.
Adjunta fullet dels premis.

1981

Capobernat

3850

1981

Capobernat

3851

1981

Capobernat

3852

Carta

Sol·licitud a Fuster que vaja a dinar amb uns amics i li comunica la possible
data.

1981

Capobernat

3853

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster dels treballs premiats als "I Premis 25
d'Abril" que publicarà Eliseu Climent i li demana faça un pròleg a l'obra.

1981

Capobernat

3855

1981

Capobernat

3856

1981

Capobernat

3857

1981

Capobernat

3858

CAPÓ, Bernat
Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster, per part de Bernat Capó, per la concessió d'un premi i
altres comentaris sobre la seua eixida del "Diario de Valencia". També
demana a Fuster que li envie el pròleg per a la publicació dels treballs
premiats als "I Premis 25 d'Abril" i el convida a anar a passar el dia a sa casa
de Moraira.
Comunicació a Fuster per part de Bernat Capó dels seus treballs editorials, ja
que està preparant una biografia del Pare Andreu Ivars i l'edició del llibre
"Dos creuades de valencians i mallorquins a terres de Berberia". També li
demana que li faça la introducció d'aquesta obra i li comunica l'enviament de
dos exemplars de la publicació de les obres premiades als "I Premis 25
d'Abril".
Contestació per part de Fuster a Bernat Capó sobre l'edició del llibre "Dos
creuades de valencians i mallorquins a terres de Berberia", del Pare Andreu
Ivars, que creu que no s'ha d'editar i sí els seus treballs a la revista "Archivo
Ibero-Americano". Comentaris sobre l'homenatge a Barceló a Elx i sobre un
llibret sobre el Misteri d'Elx de l'interés de Fuster.

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Bernat Capó que li és impossible anar a
dinar, però li confirma l'assitència als "I Premis 25 d'Abril" a Benissa.

1981

Capobernat

3854

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Capobernat

3872

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Nota

Nota

Nota
CAPÓ, Bernat
Nota

Nota

Sol·licitud a Fuster que vaja al lliurament dels "II Premis 25 d'Abril" a Benissa.
Comunicació que l'IEA publicarà la biografia del pare Ivars i els seus articles a
la revista "Archivo Ibero-Americano", tal com li aconsellà Fuster. També li diu
que s'ha posat en contacte amb la persona responsable de l'edició del llibret
sobre El Misteri d'Elx que li interessa i que li la enviarà en uns dies.
Comunicació a Fuster per part de Bernat Capó que ja està a sa casa de
Moraira estiuejant i els convida, a ell i a Ventura, perquè vagen a passar uns
dies.
Comunicació a Fuster que l'ajuntament de Dénia ha obert un expedient per a
fer fill predilecte al pare Espasa, per la qual cosa li demana la seua
col·laboració enviant tot el que ha publicat sobre aquest personatge per
posar-ho a l'expedient.
Felicitació a Fuster per part de Bernat Capó pels seus èxits aconseguits al
llarg de l'any 84. També el convida a sa casa de Benissa a dinar quan vulga.
Comentaris a Fuster sobre el seu accident a casa, en el qual s'ha trencat un
braç, i sobre l'homenatge que li han fet al seu poble. També li dóna records i
li demana una data per anar a visitar-lo a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster de la data en què l'Ajuntament de Dénia nomenarà fill
predilecte a mossén Espasa, per la qual cosa li diu que anirà a sa casa de
Sueca a recollir-lo perquè estiga a l'acte.

1982

Capobernat

3859

1982

Capobernat

3860

1984

Capobernat

3861

1984

Capobernat

3874

1985

Capobernat

3862

1985

Capobernat

3863

Nota

Sol·licitud a Fuster d'una data per anar a visitar-lo a sa casa de Sueca, ja que
no li va contestar una altra sol·licitud.

1985

Capobernat

3864

Nota

Comunicació a Fuster per part de Bernat Capó de la data de la Festa de la
Matança al restaurant Casa Pinet (Tàrbena).

1985

Capobernat

3873

Telegrama

Contestació de Fuster a Bernat Capó comunicant-li la data en què pot anar a
dinar amb ell a Sueca.

1985

Capobernat

3865

1986

Capobernat

3877

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster de notícies seues per part de Bernat Capó, ja que li ha
escrit algunes cartes sense resposta. Comentaris sobre el pròleg a un llibre i
sobre un treball del pare Ivars del seu interés.
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Carta

Nota

Capobernat

3880

1986

Capobernat

3866

Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Capó que li faça el pròleg a un llibre
seu, ja demanat anteriorment.

1986

Capobernat

3867

Nota

Bernat Capó sol·licita que li torne un llibre seu de contes perquè, com que no
li fa el pròleg, vol dir que no li ha agradat.

1986

Capobernat

3868

1986

Capobernat

3878

1986

Capobernat

3879

1989

Capobernat

3870

1989

Capobernat

3869

1989

Capobernat

3871

Capobernat

3875

Carabelacollecciopoetica

3882

Nota

Carta

Nota

Nota

Nota
CARABELA, Col·lecció
poètica

Comunicació a Fuster per part de Bernat Capó que ja ha rebut la fotocòpia
d'un treball que li demanà sobre Eiximenis, aparegut a la revista "Archivo
Ibero-Americano".

1986

Nota

Nota

CAPÓ, Bernat

Contestació de Fuster a Bernat Capó que no té el temps que voldria per fer-li
el pròleg a causa del treball i de les seues condicions físiques.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Capó que li faça el pròleg a un llibre
seu o que li diga alguna cosa al respecte, ja que li ho ha demanat moltes
vegades sense resposta.
Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Capó que quan tinga el pròleg a un
llibre seu anirà a arreplegar-lo, i comentaris sobre un encàrrec de Fuster d'un
treball del pare Ivars.
Contestació per part de Fuster a Bernat Capó dient-li que anirà a la
presentació del llibre del pare Ivars, però recordant-li que ell no vol parlar.
Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Capó que vaja a la presentació d'un
llibre del pare Ivars que es farà al Centre Municipal de Cultura de Benissa. Li
comunica la data de l'acte.
Comunicació de la data definitiva de la presentació d'un llibre editat per
l'Ajuntament de Benissa i d'un sopar després de l'acte.
Adjunta invitació a l'acte de presentació del llibre "L'Escriptor Fr. Eiximénez
en València (1383-1408)".
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Bernat Capó dels llibres
editats per l'Ajuntament de Benissa.
Sol·licitud a Fuster que responga a una enquesta sobre poesia per publicar-la
a un llibre on es farà un estudi sobre la situació actual de la poesiA.
Adjunta full amb les preguntes a respondre.

1974
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CARABÉN, Armand
Carta

Carta
Carta

Carta

Carta
CARABÉN, Armand

Carta

Tarja de
presentació

Carta
CARALT, Ramon

Postal
Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per l'enviament del seu llibre "Poetes, moriscos i
capellans" i altres comentaris sobre la visita a Barcelona del ministre Llopis
Brau.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu a l'Armand Carabén i
altres comentaris sobre la proposta d'edició en català per part de Teresa
Creus de l'obra d'Albert Camus, titulada "Carnets", per a l'editorial "AC".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Felicitació a Fuster per part d'Armand Carabén per un homenatge que li
feren a Barcelona i al qual no va poder anar. Comentaris sobre la venda a un
amics valencians seus de l'editorial "AC". També li fa alguns comentaris
sobre els canvis en la direcció de "Tele/exprés" i sobre política.
Agraïment a Fuster per part del matrimoni Carabén pel seu regal de noces i
altres comentaris arran de la lectura d'un llibre seu i d'un article a "La
Vanguardia", titulat "Nos ha sabido a poco".
Comunicació a Fuster per part d'Armand Carabén, com a President del FC
Barcelona, de la seua anada a València, amb motiu del partit de futbol entre
el Barça i el València, al qual convida a Fuster. També li comunica
l'enviament d'una còpia d'una carta al Casal de Catalunya a València.
Adjunta carta d'Armand Carabén a Santiago Ninet, Vicepresident del Casal
de Catalunya a València, agraint-li la seua invitació a un sopar a l'esmentat
casal, al qual no anirà cap jugador del Barça per motius de disciplina
esportiva.
Tarja de presentació d'Armand Carabén a Fuster, presentant-se com a gerent
del F.C. Barcelona.
Adjunta còpia d'una carta a Armand Carabén d'autor anònim en què li
agraeix la seua visita. (Al revers de la carta apareix l'anotació manuscrita
[Juan esta carta es la que he enviado a Carabén, ya hablaré contigo]).
Felicitació a Fuster per part d'Armand Carabén per la concessió de la Medalla
d'Or de la Generalitat de Catalunya.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1962

Carabenarmand

3883

1966

Carabenarmand

3884

1966

Carabenarmand

3885

1968

Carabenarmand

3886

1969

Carabenarmand

3887

1971

Carabenarmand

3888

1974

Carabenarmand

3889

1983

Carabenarmand

3890

1981

Caraltramon

3891

1981

Caraltramon

3892
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CARANDELL, Josep Maria
Carta

Carta
CARANDELL, Lluís
Nota
CARBÓ I FERRER, Josep-Lluís
Carta
CARBÓ, Joaquim
Carta
CARBÓ, Joaquim

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració buscant-li algun editor valencià
per publicar-li les memòries que està fent d'Ovidi Montllor. També li envia
una referència bibliogràfica a una obra de José Luis Avellán, titulada "Ortega
y Gasset en la filosofía española", de l'interés de Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i altres comentaris de
suport pel seu treball arran de la lectura de les seues darreres publicacions.

1971

Carandelljosepmaria

3893

1981

Carandelljosepmaria

3894

Carandelllluis

3895

Carboiferrerjosep-lluis

3899

1967

Carbojoaquim

3896

Comentaris a Fuster per part de Carandell sobre les darreres notícies de
València, referents al "Plan Sur" i a la Universidad de Cheste.
Enviada en un punt de lectura de la revista "Triunfo".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep-Lluís Carbó de si ha sortit la traducció
de l'obra "Nosaltres, els valencians" en castellà, per tal de comprar-la.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].
Agraïment a Fuster per la seua crítica literària, apareguda a la revista
"Faristol", sobre la revista infantil "Cavall Fort" i altres comentaris sobre la
publicació a l'editorial "Nova Terra" del llibre "Els orangutans".

Nota

Enviament a Fuster d'un exemplar de la revista "Cavall Fort", on apareix un
conte de Joan Puigdomènech, titulat "La incubadora d'estrelles".

1969

Carbojoaquim

3897

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport per l'atemptat.

1981

Carbojoaquim

3898

1963

Carbonellgaspar

3901

1965

Carbonellgaspar

3900

CARBONELL, Gaspar
Nota

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra d'admiració a Fuster i enviament d'una foto d'un mapa del País
Valencià, "Hempel en Levante".
Nota enviada al revers d'una fotografia de l'empresa de pintures per a
vaixells Hempel's.
Sol·licitud a Fuster d'una data per a reunir-se amb ell per iniciativa de Ramón
Trullenque i així poder comentar que hi faça una publicació per a l'editorial
de Francisco Sabaté Ferré, editor valencià de cert prestigi que voldria tindre
a Fuster al seu catàleg editorial. D'altres comentaris sobre la família
Trullenque de Carlet.
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CARBONELL, Jordi
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
CARBONELL, Jordi
Carta

Carta

Telegrama

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell sobre "En Serrallonga".
També li pregunta si anirà durant l'estiu per Barcelona per tal de quedar i
xarrar. Comentaris sobre la seua visita a València.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament del seu text sobre la situació actual del
teatre valencià que es va comprometre a fer amb l'editor Ramon Bastardes.
Comunicació a Fuster dels acords presos a l"'Assemblea del COMES", a
Florència, on es van separar els grups d'escriptors espanyols en tres: els
catalans, castellans i gallecs. També li diu que un cop celebrada una reunió
del Grup Català, ha sigut elegit com a vocal de la Junta de Govern, per la qual
cosa li prega que accepte el càrrec i li demana que vaja a la reunió
d'escriptors ibèrics que es farà a Barcelona.
Convocatòria a Fuster a una reunió del "Grup de Llengua Catalana" de la
"Comunitat Europea d'Escriptors" (COMES) que es farà a casa de Triadú.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell sobre els Cursets de poesia
de "l'Orfeó Català" als quals anirà Fuster a fer una conferència i una lectura
poètica. També li demana un petit resum del seu text de la conferència per a
passar-lo a la censura.
Comunicació a Fuster de les seues funcions com a cap de coordinació d'un
equip de treball per a "L'Enciclopèdia Catalana" al País Valencià en el qual
estarà també Ricard Pérez Casado. Comentaris sobre l'enviament d'unes
publicacions sobre temes del segle XVIII.
Comunicació per part de Fuster a Jordi Carbonell de l'enviament d'un llistat
amb 100 paraules valencianes per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Adjunta el llistat de paraules en forma de vocabulari amb el mot i el seu
significat.
Comunicació a Fuster de la visita a València de Jordi Carbonell amb la família,
on li diu que faran nit a Cullera i li pregunta quan poden quedar a sa casa de
Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell de l'enviament d'un
pamflet titulat, "Club 1970" el qual ha rebut i critica Fuster pels seus articles
a "Serra d'Or" sobre la invasió soviètica de Txecoeslovàquia. (Carta enviada
com a nota manuscrita a la part superior del pamflet).

1961

Carbonelljordi

3902

1961

Carbonelljordi

3903

1962

Carbonelljordi

3904

1963

Carbonelljordi

3905

1965

Carbonelljordi

3906

1967

Carbonelljordi

3422

1967

Carbonelljordi

3907

1967

Carbonelljordi

3908

1968

Carbonelljordi

3909
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Carta

1971

Carbonelljordi

3910

1972

Carbonelljordi

3911

1972

Carbonelljordi

3912

1973

Carbonelljordi

3913

Carta

Agraïment a "Edicions Albatros" per part de Jordi Carbonell, per l'enviament
d'uns exemplars de "L'Obra profana de Roís de Corella", a la col·lecció
"Clàssics Albatros" amb pròleg de Fuster. També els demana el preu de
l'obra per a comprar alguns exemplars més per tal de regalar-los.

1973

Carbonelljordi

3914

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Carbonelljordi

3915

1966

Carbonellpaco

3916

1972

Carbonellpaco

3917

Carta

Carta

Carta

CARBONELL, Jordi
CARBONELL, Paco

Agraïment a Fuster per l'enviament de la seua obra "Heretgies, revoltes i
sermons" i d'altres comentaris sobre l'enviament d'uns honoraris editorials i
sobre un article de Jordi Cabonell per al "Butlletí de la Reial Acadèmia de les
Bones Lletres de Barcelona".

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell sobre un article seu aparegut
a "Tele/exprés" titulat "Menorca: la isla blanca y azul". També li comunica
l'enviament d'un article seu titulat "Antoni Febrer i Cardona i el conte
d'Aiamans, dues figures de la il·lustració", i li demana notícies sobre la
publicació de l'obra de Fuster sobre Joan Roís de Corella.
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonel de la seua assistència a un
curset per a la Universitat de Prada. També li demana el títol de la seua
conferència i li parla dels conferenciants que hi participaran.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell al voltant d'una carta
enviada a "Albatros", felicitant-los per la publicació d'un llibre de Corella.
Comentaris editorials sobre publicacions de llibres mallorquins.

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Sol·licitud a Fuster per part de Paco Carbonell que li concedisca una
entrevista a una amiga seua periodista ja que vol fer un llibre sobre artistes i
intel·lectuals espanyols que es publicarà a París. També li pregunta si pot
ajudar-la a posar-la en contacte amb altres personalitats de l'àmbit cultural
català.
Adjunta en un altre full la seua adreça a Ginebra (Suïssa).
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Nota
CÁRCELES DE LA HOZ,
Guillermo
CARCELLER RUIZ, Miguel
CARDEDEU, Ajuntament
CARDELL, Margarida
CARDIL, Películas y
Selecciones

CARDONA MIRALLES,
Salvador

3918

Carcelesdelahozguillermo

3919

Carcellerruizmiguel

3920

Sol·licitud a Fuster per part d'un admirador d'un autògraf seu.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'un grup d'estudiants de magisteri, d'una
entrevista sobre el valencià per a un treball universitari.

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Cardedeuajuntament

3921

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Cardellmargarida

3922

1970

Cardilpeliculasyselecciones

3923

1967

Cardonamirallessalvador

3924

1969

Cardonamirallessalvador

3925

1974

Cardonamirallessalvador

3926

1974

Cardonamirallessalvador

3927

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de la distribuïdora "Cardil", a Ricardo Blasco, de
l'enviament d'unes notícies de l'any 1924 del seu interés, i comentaris sobre
la distribució de "Madruga" i "La Torre". També li comunica l'enviament
d'una transferència pel valor de 5.000 pts.
Enviament a Fuster per part de Salvador Cardona Miralles, de la revista local
"Sant'Ana" perquè li done la seua opinió i d'altres comentaris editorials
sobre aquesta.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Cardona, de la celebració, a sa
casa d'estiu de la platja d'Oliva, d'un col·loqui sobre el "Panorama de la
poesía hispanoamericana contemporánea" per si vol anar-hi.
Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Cardona, per a anar a visitar-lo a sa
casa de Sueca, junt a Salvador Pons i mossén Antoni Meste, on li portarà els
darrers llibres publicats per l'Ajuntament d'Oliva.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns exemplars de la revista "Intent",
feta per un grup de joves d'Oliva, i enviament de l'adreça del secretari de la
revista per si li vol fer alguna suggerència per tal de millorar-la.

1977

Carbonellpaco

Carta

Carta

CARDONA MIRALLES,
Salvador

Comunicació a Fuster per part de Paco Carbonell que contraurà matrimoni a
Morella amb Daniela i el convida a ell i a Josep Lluís Fos a la paella de
celebració.

[ 397

Carta

Carta

Carta

Carta

CARDONA ROIG, Osvald

Agraïment a Fuster pels seues comentaris positius a la revista local "Intent", i
d'altres per part de Salvador Cardona, felicitant-lo pel seu article sobre
Mayans aparegut a "La Vanguardia". També li fa alguns comentaris de les
darreres publicacions de l'Ajuntament d'Oliva sobre Mayans, i li agraeix les
seues paraules d'elogi en un article on fa referència a l'obra cultural de
l'Ajuntament.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Salvador Cardona, de l'obra
"Epistolari Mayans-Pérez Bayer" vol. 8, de la "Série Major" de les
publicacions de l'Ajuntament d'Oliva, i un altre exemplar d'unes troballes
arqueològiques. Comentaris editorials sobre les publicacions realitzades pel
mateix Ajuntament.
Enviament a Fuster per part de Salvador Cardona d'un exemplar de l'obra
"Iniciación a la Historia de Oliva", publicat per l'Ajuntament d'Oliva, i d'altres
comentaris editorials sobre la publicació de l'obra. També li demana que
faça una ressenya literària donant-li publicitat
Amb l'anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full, [Contestat].
Invitació a Fuster al dinar de cloenda d'un simposi sobre Gregori Mayans
organitzat per l'Ajuntament d'Oliva a un restaurant del mateix poble.
Anotació manuscrita de Fuster al marge superior esquerre, [Contestat, 29set].

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Salvador Cardona Miralles que han estat ell
i Antoni Mestre a sa casa de Sueca per a donar-li un exemplar del llibre
d'aquest últim i no hi era.

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Osvald Cardona, per la crítica literària a un
llibre seu publicada a "Destino".

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part d'Osvald Cardona, per la seua crítica literària a
"Destino" sobre una traducció seua a l'obra de Papini. També felicita a Fuster
pel seu article sobre "Blasco Ibàñez".
Comentaris a Fuster per part d'Osvald Cardona sobre el seu capítol a l'obra
"Història del llibre català". També li fa una consulta sobre els continguts del
mateix capítol i li agraeix les seues paraules que li ha dedicat a l'obra
"Literatura Catalana Contemporània".

1974

Cardonamirallessalvador

3928

1978

Cardonamirallessalvador

3929

1979

Cardonamirallessalvador

3930

1981

Cardonamirallessalvador

3931

Cardonamirallessalvador

4317

1960

Cardonaroigosvald

3932

1967

Cardonaroigosvald

3933

1973

Cardonaroigosvald

3934
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CARDONA ROMEU, Eduard
Carta

CARDONA YVARS, Joan
Josep

Cardonaromeueduard

3935

Comentaris a Fuster per part d'Eduard Cardona sobre el setmanari "El
Temps" i al voltant de la situació lingüística al País Valencià.

1984

Cardonaromeueduard

3936

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Josep Cardona, cronista oficial de la Vila
de Benissa, d'un article per a la revista de festes del poble.

1972

Cardonayvarsjoanjosep

3937

1973

Cardonayvarsjoanjosep

20094

1976

Cardonayvarsjoanjosep

3938

Careagavirginia

3939

Careagavirginia

3940

1981

Carellairamonmargarida

3941

1977

Carenasfrancisco

3942

1962

Caritasdiocesana

3943

1963

Caritasdiocesana

3944

Carta

CARELLA I RAMÓN,
Margarida

1984

Carta

Carta

CAREAGA, Virginia

Sol·licitud per part de Fuster a Eduard Cardona Romeu, perquè faça un
seguiment del setmanari "El Temps" i d'altres comentaris sobre la
importància d'aquest en l'àmbit valencià.

Telegrama

Carta de Joan Josep Cardona Juars, "Croniste Oficial de la Vila de Benissa",
demanant-li a Fuster col·laboració material per a un curs de llengua
valenciana que preparen.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Josep Cardona, cronista oficial de la Vila
de Benissa, d'un article per a la revista de festes del poble.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].
Sol·licitud a Fuster perquè la cride urgentment. Li envia el seu telèfon.

Telegrama

Comunicació a Fuster que el telèfon que li envià és incorrecte. També li
demana que li cride urgentment pel matí.

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

CARENAS, Francisco
Carta
CARITAS DIOCESANA
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part de Francisco Carenas, de la seua obra "La vuelta
de los cerebros españoles" i comentaris sobre l'obra. També li anuncia la
seua visita a sa casa de Sueca quan torne a València per vacances, ja que és
professor d'espanyol als Estats Units.
Sol·licitud a Fuster per part de "Cáritas Diocesana" de València, perquè faça
algun article a la premsa sobre la caritat amb motiu de la celebració del "Día
Nacional de Caridad".
Sol·licitud a Fuster per part de "Cáritas Diocesana" de València, perquè faça
algun article a la premsa sobre la caritat amb motiu de la celebració del "Día
Nacional de Caridad".
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CARLES GENOVÉS, Conxa
Carta
CARNER I SUÑOL, Jaume

Tarja de
presentació

CARNER RIBALTA, Josep
Carta
CARNER, Josep
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster pel seu ingrés a la Universitat de València. També li
comunica extraoficialment que ha sigut nomenat President d'Honor del "XII
Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana" que es farà a Castelló.
Enviament a Fuster per part de Jaume Carner i Suñol, d'una còpia de la carta
presentant la seua dimissió com a membre de la Comissió de Gestió de
l"'Orfeò Català" enviada a Fèlix Millet.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Carner Ribalta que li faça un ressenya
literària a la revista "Pont blau" publicitant-hi la seua obra poètica "Les
gràcies terrenals".
Comentaris positius a Fuster per part de Josep Carner, sobre la seua poesia
arran de la lectura d'un poemari de Fuster. També li envia uns versos seus
com a mostra d'amistat.
Agraïment a Fuster per part de Josep Carner, per la seua crítica literària a
una obra poètica seua. També demana a Fuster alguns poemes inèdits seus
per a publicar-los a alguna revista de Bèlgica, i el convida a visitar-lo a sa casa
de Brussel·les.
Agraïment per part de Fuster a Josep Carner per l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Paliers" i comentaris sobre la crítica literària de Fuster, en la
revista "Pont Blau", a l'obra de Carner, "Arbres"; així com alguns comentaris
sobre la seua obra als llibres "La poesia catalana" i "Figures de Temps".
També li envia un article sobre l'aparició de les seues "Obres completes".
Felicitació nadalenca a Fuster i agraïment per la seua crítica literària a la seua
obra poètica. També li comunica que li agradaria que anara avisitar-lo a
Brussel·les, on hi ha molts treballadors emigrants espanyols.
Comunicació per part de Fuster a Josep Carner, que ha sigut triat com a
director editorial de "Cara i Creu", per la qual cosa li demana editar-li una
obra seua de prosa. Proposa editar-li "Les bonhomies" o alguns articles
periodístics.

1983

Carlesgenovesconxa

3945

1966

Carnerisunoljaume

3961

1960

Carnerribaltajosep

3960

1951

Carnerjosep

3946

1958

Carnerjosep

3947

1958

Carnerjosep

3948

1959

Carnerjosep

3949

1963

Carnerjosep

3951
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Carta

CARNER, Josep
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud per part de Fuster a Josep Carner, de l'enviament del seu text de
l'obra "Les bonhomies" per a publicar-lo a "Cara i Creu". També li comunica
que el seu serà el tercer volum a editar-se després d'una "Biografia de Joan
Pijoan" i de "Diccionari per a ociosos", i li agraeix Fuster l'enviament de la
seua obra "Coup de vent".
Comunicació a Fuster per part de Josep Carner que li enviarà a poc a poc el
seu text per a publicar-lo a "Cara i Creu", i li envia alguns dels seus darrers
poemes
inèdits.
Adjunta full amb els poemes de Carner titulats: "El gall", "La fasela",
"L'elefant" i "El gripau".
Sol·licitud de Fuster a Josep Carner, de l'enviament del seu text de l'obra
"Les bonhomies" per a publicar-lo a "Cara i Creu", i d'altres comentaris sobre
l'edició de l'obra que vol ser un homenatge pel seu 80 aniversari.
Agraïment a Fuster per part de Josep Carner, per les paraules al seu favor, en
el pròleg de l'obra "Bestiari" i d'altres comentaris sobre la seua vida a
Brussel·les.
Agraïment per part de Fuster a Josep Carner per la seua autorització per a
publicar-li l'obra "Les Bonhomies" a la col·lecció "Cara i Creu" de l"'Editorial
AC" i d'altres comentaris editorials al respecte. També li comunica
l'enviament del contracte editorial per a l'edició de l'obra i li demana que el
torne
signat.
Adjunta contracte editorial entre Armand Carabén Ribó, de l'Editorial AC, i
Josep Carner com a autor per a la publicació de l'esmentada obra.
Sol·licitud per part de Fuster a Josep Carner de l'enviament de les còpies del
contracte editorial per a la reedició de la seua obra "Les bonhomies", a la
col·lecció "Cara i Creu" de l'editorial AC. També li diu que li enviarà el primer
volum ja editat de la mateixa col·lecció.
Enviament a Fuster per part de Josep Carner de les errades a la seua obra
"Les bonhomies", publicada inicialment per la "Llibreria Catalonia", perquè
siguen corregides a la reedició que prepara Fuster per a la col·lecció "Cara i
Creu" de l'"Editorial AC".

1963

Carnerjosep

3952

1963

Carnerjosep

3953

1964

Carnerjosep

3954

1964

Carnerjosep

3955

1964

Carnerjosep

3956

1964

Carnerjosep

3957

1964

Carnerjosep

3958
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Carta

Felicitació
nadalenc
CAROL, José
Carta
CAROLINES, Escola les
Carta
CARPOL

Carta
Carta

CARRASCLET, Revista
CARRASCO I FERNANDO,
José

Adhesió

Carta

CARRÉ, Antònia
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de la mort de Josep Carner per part de la seua família i
de la data del seu soterrament.
Adjunta tarja de condol per la mort de Josep Carner Puig-Oriol amb el poema
"Si cal que encara et vegi...".

1970

Carnerjosep

3959

Carnerjosep

3950

1973

Caroljose

3962

1990

Carolinesescolales

3963

1978

Carpol

3965

1981

Carpol

3964

1981

Carrascletrevista

3966

1981

Carrascoiferrandojose

3967

1984

Carreantonia

3968

1984

Carreantonia

3969

Felicitació nadalenca a Fuster i mostra d'admiració i amistat. També adjunta
un poema de Josep Carner a la darrera pàgina titulat "Tardor helvètica".
Sol·licitud a Fuster que conteste a un qüestionari per a un llibre d'entrevistes
sobre les personalitats més representatives de l'Espanya actual. També li
demana una foto seua per a publicar-la junt a l'entrevista.
Adjunta qüestionari amb les preguntes de l'entrevista.
Carta col·lectiva a Fuster per part d'uns alumnes de 6é d'E.G.B a l'Escola Les
Carolines de Picassent, comentant-li que han llegit un article seu a classe
sobre "Penyíscola" que els ha agradat molt i volen que els visite a l'escola.
Sol·licitud a Fuster d'un article sobre "Europa" per a publicar-lo a una revista.
Comunicació a Fuster que ha anat a visitar-lo a sa casa i no hi era, però que li
ha deixat uns llibres. També li diu que li agradaria anar a dinar amb ell a
algun restaurant de l'Albufera.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, del qual s'ha enterat pel
diari "El Nacional". També li parla d'alguns personatges suecans amb què
feien tertúlia a sa casa de Sueca, i li parla de com és la vida d'emigrat a
Veneçuela.
Comentaris a Fuster per part d'Antònia Carré sobre la seua tesi doctoral
sobre la figura de Jaume Roig per a "L'Espill" i d'altres comentaris sobre la
publicació d'un article sobre el mateix tema.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antònia Carré, d'un certificat com a que està
en procès de publicació en la revista "Espill", un article seu titulat "El Spill de
Jaume Roig: el Decamenon com a punt de partida", de cara al seu currículum
per a unes oposicions.
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Carta

1984

Carreantonia

3970

1984

Carreantonia

3971

1964

Carrerasfrancescde

3972

1964

Carrerasfrancescde

3973

1965

Carriedogabinoalejandro

3974

1984

Carrioicruangesguillem

3975

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Carrió, arran de la lectura d'un article
seu sobre "Els Països Catalans" aparegut a "Serra d'Or". Comentaris sobre el
lloc de naixement de Benvingut Oliver i Esteller i sobre la unitat lingüística
catalana. També li fa alguns comentaris sobre la contractació de professors
universitaris.

1979

Carriomonchovicent

3976

Carta

Contestació de Fuster a Vicent Carrió fent-li alguns aclariments sobre el lloc
de naixement de Benvingut Oliver, en què l'única notícia al respecte l'escriu
Teodor Llorente al "Almanaque Las Provincias". Comentaris sobre l'amistat i
la correspondència entre Llorente i l'Oliver on queda clar l'origen valencià
del mateix.

1979

Carriomonchovicent

3977

Carta

CARRERAS, Francesc de
Carta

Carta
CARRIEDO, Gabino
Alejandro

CARRIÓ I CRUANGES,
Guillem

Contestació per part de Fuster a l'Antònia Carré dient-li que el seu article
sobre Roís de Corella l'ha enviat a l'editor de la revista i que estarà per sortir
publicat en breu.

Carta

Carta

CARRIÓ MONCHO, Vicent

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part d'Antònia Carrè per les seues atencions amb la
lectura de la seua tesina sobre Jaume Roig, i per la publicació d'un article
sobre el mateix tema a la revista "l'Espill". També li diu que ha aprovat les
oposicions i el felicita pel seu nomenament com a Doctor Honoris Causa per
la UAB.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un Congrés homenatge a
Unamuno a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, on farà una
conferència sobre "Castella-Catalunya a través de la correspondència
Unamunoa-Maragall". Comentaris sobre els participants en l'acte.
Contestació de Fuster a Francesc de Carreras negant-se a participar en
l'homenatge a Unamuno organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part de Gabino Alejandro Carriedo, com a director de
la revista "España económica", del nom d'una persona que puga fer de
corresponsal de la revista a València, i d'altres comentaris sobre les
condicions editorials i econòmiques de la corresponsalia.
Felicitació a Fuster per la seua obra, de part d'un jove estudiant, lector de les
seues obres i mostra d'admiració per la seua tasca de recuperació lingüística.
Li demana un autògraf seu.
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Carta

CARRIÓ MONCHO, Vicent
Carta

Carta

CARROGIO S.A. de Ediciones
CARULLA I CANALS, Lluís

Enviament a Fuster d'una fotocòpia de la carta enviada per José Vicente
Mateo a Vicent Carrió, on li diu que Benvingut Oliver i Esteller emprà per
primera vegada el terme [[Països Catalans]], a la seua obra "Historia del
derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia", i d'altres comentaris a l'obra de
Fuster, "Qüestió de noms i altres escrits".
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa de Miguel Navarro Sala titulat "Los
Países Valencianos", aparegut a la revista "Canfali", pàg 10-11. (Diumenge, 8VII-79).
Agraïment a Fuster per part de Vicent Carrió, per l'enviament d'un llibre
sobre valencianisme i d'altres comentaris sobre política nacionalista i sobre
la unitat lingüística a Catalunya i al País Valencià. També li fa alguns
comentaris sobre el professorat de la Universitat de València.
Comentaris a Fuster sobre la situació dels estudiants universitaris valencians,
molts l'atur, en acabar la carrera, i d'altres comentaris sobre el professorat
de la Universitat de València. També li fa alguns comentaris sobre una
reestructuració a la Facultat de Medicina i al seu professorat i d'altres
comentaris sobre els hospitals valencians.

1979

Carriomonchovicent

3978

1979

Carriomonchovicent

3979

1979

Carriomonchovicent

3980

Postal

Salutacions a Fuster des de Dènia per part de Vicent Carrió, i d'altres
comentaris sobre el valencià i els seus darrers treballs en premsa al respecte.

1987

Carriomonchovicent

3981

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de l'obra "Enciclopedia Carroggio del
Hogar" perquè en faça una ressenya literària al diari "Las Provincias".

1976

Carrogiosadeediciones

3982

Felicitació nadalenca a Fuster, amb el fragment d'un poema imprés d'Àngel
Guimerà titulat "Nit de Nadal".

1966

Carullaicanalslluis

4007

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un petit text per a una nadala homenatge a Pau Casals.
Adjunta llistat de les personalitats a qui ha demanat col·laboració.

1971

Carullaicanalslluis

3983

Carta

Agraïment a Fuster per la seua col·laboració en l'obra homenatge a Pau
Casals i comunicació de l'enviament d'un exemplar.

1971

Carullaicanalslluis

3985

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Carulla que el telefone per a parlar de la
seua nota per a l'obra homenatge a Pau Casals.

1971

Carullaicanalslluis

3984

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Carta

CARULLA I CANALS, Lluís

Enviament a Fuster d'una còpia de la carta de Lluís Carulla, a la soprano
Victòria de los Angeles recriminant-li que al repertori d'un concert seu a
Barcelona, solament haja cantat una cançó catalana.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un paquet amb el llibre-nadala
dedicat als "500 anys del primer llibre imprès en català: València, 1474", i
d'altres comentaris sobre els col·laboradors de l'obra.
Adjunta fullet titulat "Commemoració dels 500 Anys del Primer Llibre imprès
en Català (1474-1974)".

1972

Carullaicanalslluis

3986

1972

Carullaicanalslluis

3989

Nota

Comentaris a Fuster per part de Lluís Carulla sobre la realització d'una
"Història del llibre". Li envia un taló a compte pel pagament editorial.

1972

Carullaicanalslluis

3987

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Lluís Carulla de la data en què haurà
d'enviar un treball seu per a la seua impressió.

1972

Carullaicanalslluis

3988

1973

Carullaicanalslluis

3990

1973

Carullaicanalslluis

3991

1973

Carullaicanalslluis

3992

1973

Carullaicanalslluis

3993

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació per part de Fuster a Lluís Carulla que ha rebut el llibre-nadala
dedicat als "500 anys del primer llibre imprès en català: València, 1474" i
d'altres comentaris sobre l'obra, de la qual li demana alguns exemplars més.
També li anuncia l'enviament d'un llibre seu en senyal d'agraïment.
Comunicació a Fuster de l'enviament del seu permís per a fer una ressenya
literària al diari "La Vanguardia" sobre el llibre-nadala, dedicat als "500 anys
del primer llibre imprès en català: València, 1474", en què es fa referència a
ell.
Adjunta permís per a una "Nota sobre un reportatge a La Vanguardia", i
còpia de l'esmentada ressenya literària.
Agraïment a Fuster per part de Lluís Carulla per l'enviament de la seua obra
"Els tres misteris del Corpus de València" i d'altres comentaris sobre
l'enviament d'un taló amb l'ajuda econòmica de 100.000 pts anuals per a la
promoció lingüística al País Valencià. També li fa alguns comentaris sobre la
distribució i venta del llibre-nadala dedicat als "500 anys del primer llibre
imprès en català".
Agraïment per part de Fuster a Lluís Carulla per la seua ajuda econòmica per
a la promoció lingüística al País Valencià per mitjà del Secretariat de
l'Ensenyament, i d'altres comentaris sobre el seu llibre-nadala dedicat als
"500 anys del primer llibre imprès en català". També li demana l'enviament
de més exemplars per a alguns amics.
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Carta

Carta
CARULLA I CANALS, Lluís

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per part de Lluís Carulla per l'enviament d'un exemplar
de l'obra "Tractat de Adages i refranys valencians".
Adjunta tarja de presentació de Lluís Carulla.
Enviament a Fuster per part de Lluís Carulla d'una còpia d'una carta a Eliseu
Climent fent-li alguns comentaris sobre les dificultats de portar endavant
l'operació "Cultura en Ruta", amb la posada en marxa d'un bibliobús, i
demanant-li la seua col·laboració buscant a algú que s'en faça càrrec.
Enviament a Fuster per part de Lluís Carulla d'una còpia d'una carta a Pau
Riera, president d'"Òmnium Cultural", fent-li saber les dificultats de portar
endavant l'operació "Cultura en Ruta", per la manca de persones disposades
a fer-se càrrec del bibliobús amb el que es fa l'activitat.
Adjunta una còpia de l'oferta de treball publicada en diferents diaris d'àmbit
català buscant dos persones, un conductor i un bibliotecari per a fer-se
càrrec del bibliobús.
Enviament a Fuster de la fotocòpia d'una carta de Jordi Rubió a Lluís Carulla
fent-li alguns comentaris sobre les dificultats per a trobar dos treballadors
que es facen càrrec del bibliobús per a dur a terme l'activitat "Cultura en
ruta".
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Cultura en ruta, servei
d'Òmnium Cultural, vol ampliar el seu equip i busca dos joves".
Enviament a Fuster per part de Lluís Carulla d'un exemplar de l'obra "Resum
d'història dels Països Catalans", publicat per l'"Editorial Barcino", i
comentaris sobre la presentació de la mateixa obra amb motiu de la
inauguració d'una exposició sobre l'editorial a la "Biblioteca de Catalunya".
Còpia de la carta de Josep Mª Monill i Oriola a Lluis Carulla i Canals amb
comentaris a la gestió de l' Ateneu.
Enviament a Fuster de la fotocòpia d'una carta de Lluís Carulla a l'Antoni
Esteve comunicant-li la publicació de l'obra "La Flora dels Països Catalans",
per part de l'"Editorial Barcino", amb el finançament de la Fundació CarullaFont.

1974

Carullaicanalslluis

3994

1974

Carullaicanalslluis

3995

1974

Carullaicanalslluis

3996

1974

Carullaicanalslluis

3997

1974

Carullaicanalslluis

4006

1975

Carullaicanalslluis

20095

1976

Carullaicanalslluis

4004
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Carta

Carta

Nota
Telegrama
CARULLA I CANALS, Lluís

Carta

Carta

Carta

Carta
CASA AMERICA
Carta

CASA CATALANA DE

Carta
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Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Lluís Carulla a Miquel Coll i
Alentorn, dient-li que li han demanat els d'"Unió Democràtica" que es
presente com a candidat a senador per la província de Tarragona, la qual
cosa que ha refusat. Altres comentaris sobre política i el seu finançament a
alguns partits polítics.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Lluís Carulla a Eliseu Climent,
enviant-li 'un taló pel valor de 10.000 pts, i uns altres pel valor de 5.000 pts
per les seues activitats de difusió de la llengua i la cultura catalana al País
Valencià.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un exemplar de l'obra "Conversacions
entre Saro Perrengue i el Doctor Cudol (1820)".
Felicitació a Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i adhesió a tots els
homenatges que li volen fer per aquest motiu.
Comunicació a Fuster per part de Lluís Carulla de la continuïtat del Premi
"Unitat de la Llengua" però que per a homenatjar al seu primer guanyador
passarà a dir-se "Premi Manuel Sanchis Guarner, a la Unitat de la Llengua
Catalana, donat per la Fundació Jaume I", a les "Festes Populars de Cultura
Pompeu Fabra".
Adjunta Tarja de presentació de Lluís Carulla.
Felicitació a Fuster per la concessió de la "Medalla d'Or" de la Generalitat de
Catalunya, junt amb Moll.
Felicitació a Fuster per part de Lluís Carulla pel seu nou projecte, la fundació
de la revista "El Temps". Encara que li comunica que no el pot ajudar
econòmicament a causa dels nombrosos projectes de finançament que porta
entre mans.
Comunicació a Fuster de la data d'una reunió a la "Biblioteca de la Casa
Americana", a València, per a tractar el tema de la fundació d'un "Centro de
Estudios Norteamericanos", a la qual li demanen l'assistència.
Adjunta llistat de les persones convidades a la reunió i projecte d'Estatuts
per a la fundació de l'esmentat centre d'estudis.
Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat patit per aquest.

1977

Carullaicanalslluis

4005

1977

Carullaicanalslluis

4008

1977

Carullaicanalslluis

3999

1979

Carullaicanalslluis

3998

1981

Carullaicanalslluis

4003

1982

Carullaicanalslluis

4000

1982

Carullaicanalslluis

4001

1984

Carullaicanalslluis

4002

1956

Casaamericana

4009

1978

Casacatalanadezaragoza

4010
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ZARAGOZA
CASA DE ANDALUCÍA EN
DENIA
CASA DE CATALUNYA

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la revista "Al-Andalus", amb un
article per a un monogràfic dedicat a Andalusia.

1986

Casadeandaluciaendenia

4011

Carta

Convocatòria a Fuster a una reunió de la Junta Directiva de la "Casa de
Catalunya", a València.

1978

Casadecatalunya

4012

Carta

Comunicació a Fuster del canvi en el sistema de pagament de les quotes de
la "Casa de Catalunya", a València, que es farà per mitjà de compte bancari.

1978

Casadecatalunya

4013

Carta

Convocatòria a Fuster a unes reunions de la Junta Directiva de la "Casa de
Catalunya", a València, amb l'ordre del dia.

1978

Casadecatalunya

4014

1967

Casadelasamericas

4015

1968

Casadelasamericas

4016

1980

Casadesmelrey

4019

1981

Casadesmelrey

4020

CASA DE LAS AMÉRICAS
Carta

Carta
CASA DE S.M. EL REY

Invitació

Invitació

Sol·licitud a Fuster de l'enviament de la seua obra "El País Valenciano", per a
la "Biblioteca de la Casa de las Américas", ja que només tenen entre els seus
fons bibliogràfics l'obra "El descrédito de la realidad".
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un exemplar de les seues obres
publicades per a la "Biblioteca de la Casa de las Américas", de La Habana
(Cuba).
Invitació a Fuster a una recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela".
Invitació a Fuster a una recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela".
Anotació manuscrita de Fuster al revers del sobre [[Magnànim (Dimarts o
Dimecres)].

Invitació

Invitació a Fuster a una recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela".

1982

Casadesmelrey

4021

Invitació

Invitació a Fuster a una recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela".

1983

Casadesmelrey

4023

1983

Casadesmelrey

4024

Invitació

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació a Fuster a l'acte de lliurament del Premi "Miguel de Cervantes
1982", a Luis Rosales, que es farà al paranimf de la "Universidad de Alcalá de
Henares".

[ 408

Invitació

CASA MUNICIPAL DE
CULTURA D’ALCOI

Casadesmelrey

4022

Casadesmelrey

4017

Casadesmelrey

4018

Telegrama
Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de la "Casa La Liga", "Casa de
València", a Barcelona.

1968

Casadevalencia

4028

Felicitació

Fernando Alvarez-Ossorio y Sebastián, President de la "Casa de Valencia en
Madrid", felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Casadevalencia

20096

1977

Casadevalencia

4026

1978

Casadevalencia

4025

1978

Casadevalencia

4027

1976

Casamunicipaldeculturadalcoi

20097

1969

Casanostra

4029

1981

Casanostra

4030

1981

Casanostra

4031

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi de Periodisme Godó Lallana
1976-1977", pel seu article "El Lio: Burgueses y burguesía", aparegut al diari
"La Vanguardia".
Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat patit per aquest, per
part de la Junta Directiva de la "Casa Regional Valenciana" a Saragossa.

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster per part del president de la "Casa de València", a
Saragossa, amb motiu de l'atemptat.
notació manuscrita de Fuster al revers del full [Contestat].

Saluda
CASA DE VALÈNCIA

1984

Invitació a Fuster a una recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela".
Comunicació a Fuster que la recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela" ha sigut ajornada mitja hora més tard.

Invitació

CASA DE VALÈNCIA

Invitació a Fuster a una recepció amb el Rei d'Espanya al "Palacio de la
Zarzuela".

Programa

CASA NOSTRA
Carta

Carta

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Programa del "Recital de Cançons per Francesc Moises" a la "Casa Municipal
de la Cultura d' Alcoi", enviat per Joan Valls Jordà a Fuster.
Anotació manuscrita al programa "gran èxit a Alcoi!" "cordials salutacions!".
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb l'enviament d'un text i d'un
llibre seu dedicat a la "Diada de L'Infant" que es farà a Zurich, organitzada
per l'"Associació de gent de parla catalana a Suïssa". També li demanen la
seua col·laboració en un article per a la revista "Plançò".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de l"'Associació
de Gent de Parla Catalana a Ginebra".
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa aparegut al diari "La Suisse", titulat
"Attentat en Catalogne", [12.9.81].
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
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CASACUBERTA, Cayetano
CASACUBERTA, Josep Maria
de

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'Obra Cultural Catalana a Buenos
Aires (Argentina). També li agraeix la seua col·laboració amb la institució.

1969

Casacubertacayetano

4117

1953

Casacubertajosepmariade

4032

1953

Casacubertajosepmariade

4033

Carta

Enviament a Fuster per part de Casacuberta de les galerades de l'obra "Terra
a la boca" perquè les corregisca. També li diu que li enviarà l'original del
llibre a J. V. Foix perquè li faça el pròleg, i li fa alguns comentaris sobre el seu
poema "Mediterrani" i sobre Enric Valor, a qui ha escrit per a la publicació
d'un llibre.

1953

Casacubertajosepmariade

4034

Carta

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament de les proves
d'impremta de la seua obra "Terra en la boca". També li demana dos còpies
més de la seua obra "Les originalitats", per a la censura, i li diu que vol
conéixer-lo el Sr. Gaietà Huguet de Castelló, per la qual cosa li proposa fer
una reunió a València. Li demana notícies d'Enric Valor.

1953

Casacubertajosepmariade

4036

Carta

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre la posada en marxa de la
impressió de la seua obra "Terra en la boca" i d'altres comentaris sobre la
reducció del text d'un llibre seu d'assaig que va a publicar-li, que constarà
dels textos: "Les originalitats", "Detalls d'una decadència" i "Maragall i
Unamuno". També li fa comentaris editorials sobre la col·lecció "Espiga" i li
dóna notícies de Gaietà Huguet.

1953

Casacubertajosepmariade

4037

Carta

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament de les proves
d'impremta del pròleg de J. V. Foix per a la seua obra "Terra en la boca" i
d'altres comentaris editorials per a la publicació d'un llibre seu d'assaig amb
la proposta del títol "Sobre l'originalitat i uns poetes".

1953

Casacubertajosepmariade

4038

Carta

Carta

CASACUBERTA, Josep Maria
de

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre la publicació de la seua
obra "Terra en la boca", a la qual li farà el pròleg Josep V. Foix, i d'altres
comentaris editorials.
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre la publicació del seu
llibre "Terra en la boca" i d'altres comentaris sobre la crítica literària de
Fuster a una edició d'Ausiàs March feta per l'"Editorial Barcino", al "Diario de
València". Comentaris editorials sobre un llibre seu de prosa i sobre
l'enviament d'Enric Valor de l'obra "Narracions de la Foia de Castalla" per a
publicar-les.
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'enviament d'uns
exemplars de la seua obra "Terra en la boca" i uns altres comentaris sobre la
visita a València de Geoffrey Ribbans, qui vol conéixer-lo. També li demana
que faça alguna crítica literària a la premsa valenciana sobre l'edició dels
"Sermons de Sant Vicent Ferrer" i altres comentaris sobre la publicació de la
mateixa obra a la "Col·lecció Popular Barcino". Finalment li fa alguns
comentaris sobre la distribució editorial a València de la seua obra "Terra en
la boca".

1953

Casacubertajosepmariade

4041

Carta

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre el retard en l'arribada
d'un paquet amb uns exemplars de la seua obra "Terra en la boca", i
comunicació que la censura ha aprovat la publicació de la seua obra "Sobre
l'originalitat i uns poetes". També li parla de la visita a València de Geoffrey
Ribbans i Miss Boer, i sobre que estan molt interessats en la seua obra.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la publicació d'unes antologies sobre
Sant Vicent Ferrer i sobre Teodor Llorente, i li demana que li faça el pròleg a
l'obra d'Enric Valor "Narracions de la Foia de Castalla".

1953

Casacubertajosepmariade

4042

1953

Casacubertajosepmariade

4045

1953

Casacubertajosepmariade

4062

1953

Casacubertajosepmariade

4035

CASACUBERTA, Josep Maria
de
Carta

Carta

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre la seua transcripció d'uns
"Sermons de Sant Vicent Ferrer", que li ha agradat molt i comentaris sobre la
distribució i venta de la seua obra "Terra en la boca", a Catalunya i València.
També li parla de com van les publicacions de l'obra d'Enric Valor
"Narracions de la Foia de Castalla" i d'una altra de Tomàs Garcés "Grèvol i
molsa". Finalment el felicita pel seu article a la revista "Pont blau" sobre "El
Tirant lo Blanch" i li comunica que ja ha sortit el primer fascicle de l'obra
"Diccionari de la rima" de Giner.
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'enviament de llibres
valencians per a la seua venda i sobre els pagaments editorials per la venda
dels llibres. També li agraeix a Fuster l'enviament del nº 38 del diari
"Levante", on hi ha un article de Germà Colon, interessant, i li fa alguns
comentaris sobre les darreres obres d'autors valencians que sortiran
publicades per l'"Editorial Barcino".
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta que ha rebut les galerades
corregides de la seua obra "Terra en la boca", i l'original d'un llibre seu
d'assaig per a la seua publicació, i que el considera molt bo.
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Postal

Postal

Postal
CASACUBERTA, Josep Maria
de
Postal

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament de 6
exemplars de la seua obra "Terra en la boca", i d'altres exemplars en paper
de fil perquè els signe. També li fa alguns comentaris sobre la distribució
editorial de l'obra i li diu que ja ha enviat a la censura la seua obra d'assaig
"Sobre les originalitats i uns poetes" per a la publicació.
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'enviament de més
exemplars de la seua obra "Terra en la boca", demanats per aquest, i uns
altres exemplars per a la crítica. També li comunica que el seu llibre d'assaig
està a la censura, li envia l'adreça de J. V. Foix i li fa alguns comentaris sobre
l'"Editorial Torre" i sobre la publicació del seu estudi sobre els "Sermons de
Sant Vicent Ferrer".
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta del retornament per part de
Correus d'un paquet amb 12 exemplars del seu llibre "Terra en la boca" que
li torna a enviar pel fet d'estar mal adreçat.
Agraïment a Fuster per part de Casacuberta pel seu pròleg a l'obra d'Enric
Valor "Narracions de la Foia de Castalla", i uns altres comentaris sobre la
distribució editorial i les vendes de la seua obra "Terra en la boca". També li
fa alguns comentaris sobre la transcipció que està fent dels "Sermons de
Sant Vicent Ferrer", molt erudita per a ser una obra de divulgació.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de les conferències que li han
prepararat durant la seua visita a Barcelona, on farà a casa de Josep Iglèsies
una lectura de la seua obra en vers i en prosa; a la Joieria Sunyer una xarrada
sobre la seua obra publicada a Amèrica, i una altra xarrada amb un grup de
joves poetes catalans sobre la situació literària a València.
Comunicació per part de Fuster a Casacuberta de l'enviament d'un gir postal
amb el pagament per compra d'alguns exemplars de la seua obra "Terra en
la boca". Sol·licitud d'un exemplar d'un estudi de Triadú a la poesia de Riba
editat per "Barcino", també li demana un catàleg editorial per a veure quins
llibre ha publicat, i uns altres comentaris sobre les vendes de l'obra d'Enric
Valor i sobre la publicació de la seua obra "Originalitats".

1953

Casacubertajosepmariade

4039

1953

Casacubertajosepmariade

4040

1953

Casacubertajosepmariade

4043

1953

Casacubertajosepmariade

4044

1954

Casacubertajosepmariade

4048

1954

Casacubertajosepmariade

4050
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Carta

Carta

Carta

CASACUBERTA, Josep Maria
de
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud per part de Fuster a Casacuberta de l'enviament d'uns exemplars
de les seues obres editades "Poesies d'Ausiàs March"; "Decameró", de
Boccaccio; "Els Almogàvers", i "Com és la poesia", de Cardona. També li
demana dos exemplars de la seua obra "Terra en la boca" i li fa alguns
comentaris sobre la publicació de la seua "Antologia de Sant Vicent Ferrer".
Sol·licitud per part de Fuster a Casacuberta de l'enviament per a la compra
d'uns exemplars de les obres publicades per l'"Editorial Barcino": "Terra en la
boca", "Narracions de la Foia de Castalla", "La poesia segons Carles Riba",
"Pere El Gran" i uns altres de la "col·lecció Popular". També li proposa que ell
i Valor s'encarreguen de la venda de llibres de l'"Editorial Barcino" a València
i li diu com porta el text de la seua "Antologia vicentina". Finalment li diu que
ha sigut convidat al "III Congrés de Poesia", a Santiago de Compostel·la, i li fa
uns altres comentaris sobre el seu viatge a Mallorca i de l'enviament d'un
article seu, publicat a Mèxic, sobre poesia catalana antiga.
Comentaris per part de Fuster a Casacuberta sobre la venta de llibres
d'autors valencians o sobre València, editats per ell i uns altres comentaris
sobre la publicació d'una obra d'Andrés Estellés a "La Revista". També li
pregunta com va el seu original per a la publicació d'una "Antologia
vicentina", i li comunica que ha rebut els llibres que li ha demanat i li anuncia
l'enviament d'un treball seu sobre poesia catalana antiga, publicat a Mèxic.
Agraïment a Fuster per part de Casacuberta per l'enviament d'uns exemplars
de la seua obra, sobre la poesia catalana antiga publicat a Mèxic, del qual li
ha regalat un exemplar a la catalanòfila italiana, Annamaria Gallina. També li
fa uns altres comentaris sobre la publicació de llibres d'autors valencians a la
col·lecció "La Revista", on ha començat publicant "Les taronges amargues",
d'Almela i Vives, i seguirà amb "Les originalitats", de Fuster, i un altre text
d'Andrés Estellés. Finalment li fa alguns comentaris sobre la visita a València
del G. Ribbans i A. Terry que han anat a conéixer-lo.
Comunicació per part de Fuster a Casacuberta de l'enviament d'uns
exemplars d'uns llibres d'autors valencians, editats per "Barcino", per a la
seua distribució i venta, tal com va quedar amb ell i Valor. També li diu que
no sabia res de la visita a València de Ribbans, per la qual cosa no va quedar
amb ell, i li fa alguns comentaris al voltant de la representació teatral a
Sueca, de l'obra "Medea".

1954

Casacubertajosepmariade

4051

1954

Casacubertajosepmariade

4052

1954

Casacubertajosepmariade

4053

1954

Casacubertajosepmariade

4055

1954

Casacubertajosepmariade

4056
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Carta

Carta

Carta

Carta

CASACUBERTA, Josep Maria
de
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament dels llibres
demanats sobre autor o temàtica valenciana per a la seua venda a València,
on li diu que d'alguns no disposa prou exemplars i li proposa d'altres que es
podrien vendre. També li diu com van les vendes de la seua obra "Terra en la
boca", a Barcelona.
Comentaris per part de Fuster a Casacuberta sobre la venda dels llibres
proposats per aquest, publicats per l'"Editorial Barcino" a València, i uns
altres comentaris sobre la bona acollida a un grup de joves valencians en
viatge d'estudis a Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament d'uns paquets
amb llibres per a la venda a València, i uns altres comentaris a una obra de
Coromines retirada de les llibreries per la policia.
Comunicació per part de Fuster a Coromines de l'enviament d'un gir postal
amb els pagaments editorials per la venda de llibres valencians editats per
"Barcino". També li demana uns exemplars de les obres d'Ausiàs March, i del
"Consolat" de Jaume Roig, per a la seua venda. Comentaris sobre la
publicació d'un "Vocabulari castellà-català abreujat" i sobre un viatge de
Fuster a Barcelona, on ha conegut a J.V. Foix.
Comunicació per part de Fuster a Casacuberta de l'enviament d'uns llibres
per a la seua venda a València, i d'altres comentaris sobre el pagament dels
llibres ja venuts. També li demana per a ell els exemplars de les obres: "Les
nadales tradicionals", "Cançons nadalenques del s. XV", "Curial e Guëlfa, Vol.
II" i "Terra en la boca" per a fer un article sobre cançons populars.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta que ha rebut un gir postal pel
pagament editorial de la compra de llibres, però que no ha rebut el seu
exemplar sobre la poesia catalana antiga, publicat a Mèxic. També li agraeix
que tant ell com Valor vulguen fer-se càrrec de la venta de llibres de
l'"Editorial Barcino", a València, i uns altres comentaris sobre les condicions
editorials de la venta.

1954

Casacubertajosepmariade

4057

1954

Casacubertajosepmariade

4058

1954

Casacubertajosepmariade

4059

1954

Casacubertajosepmariade

4060

1954

Casacubertajosepmariade

4061

1954

Casacubertajosepmariade

4063
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Postal

Postal
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Carta
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]

Comentaris per part de Fuster a Casacuberta sobre com van les vendes de
llibres valencians editats per "Barcino", i comunicació que no envie més
llibres a la "Llibreria Rigal", ja que aquests s'han barallat amb Valor i no volen
distribuir més llibres de l'editorial. També li pregunta quan li publicarà els
seus llibres "Les originalitats" i "L'Antologia vicentina", i uns altres
comentaris sobre Germà Colon i Vicent Andrès Estellès.
Enviament a Fuster per part de Casacuberta d'unes factures editorials per a
la venta de llibres de l'"Editorial Barcino" (dels dies 3, 21 i 22 de desembre de
1954).
La primera d'elles amb anotacions manuscrites per part de Casacuberta,
sobre l'enviament de més llibres per a la seua venta.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de la data i el lloc on poden
quedar a València aprofitant una visita d'aquest a la ciutat.
Agraïment a Fuster per part de Casacuberta per l'enviament del seu nou
llibre de poemes i uns altres comentaris sobre una lectura poètica a
Barcelona. També li demana a Fuster que vaja a les llibreries Maraguat, Bello
i Rigal perquè l'informe de com van les vendes de la seua obra "Terra en la
boca".
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta que ha rebut els originals de
les seues obres "Les originalitats" i "Sermons de Sant Vicent Ferrer", i uns
altres comentaris sobre les vendes a València de les obres "Terra en la boca"
i "Narracions de la Foia de Castalla" d'Enric Valor.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament d'un exemplar
de "Les poesies de G. de Pròixita", i uns altres comentaris sobre les
reposicions de llibres i pagaments editorials per la seua venda de llibres de
l'"Editorial Barcino". També li demana que acabe el pròleg de la seua
"Antologia vicentina" per publicar-la i uns altres comentaris editorials de la
"Col·lecció Popular".

1954

Casacubertajosepmariade

4064

1954
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Comentaris per part de Fuster a Casacuberta sobre com va la venda a
València, de llibres valencians editats per "Barcino", dels quals ja s'han venut
400. També li comunica l'enviament de la seua obra "Antologia vicentina"
perquè la revise abans de publicar-la, i uns altres comentaris sobre uns
cursos de Cultura Valenciana organitzats per la Universitat de València on es
parlarà de Sant Vicent Ferrer. Finalment li diu que li guardarà el suplement
"Valencia", del diari "Levante", i del seu interés, i d'altres comentaris sobre la
marxa a l'exili de Pere Grases i sobre les crítiques d'Almela a un llibre de Ruiz
i Calonja.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta que ajorna uns dies la seua
visita a València. Comentaris sobre les correccions a la seua "Antologia
vicentina" abans de publicar-la per part de l'Aramon. També li diu que ha
parlat amb mossén Vicent Castell de la "Junta Central Vicentina", per a veure
si es fa una edició dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer" i uns altres
comentaris sobre l'enviament de l'obra de Triadú "Panorama", i sobre els
nous llibres que ha publicat "Barcino": "Els molins de vent de Mallorca",
"Ramon Berenguer IV" i "Narcís Oller".
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Carta

CASACUBERTA, Josep Maria
de

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de Fuster a Casacuberta de les seues suggerències
editorials, al voltant d'algunes correccions de les transcripcions del vol. II
dels "Sermons de San Vicent Ferrer", abans de publicar-les.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament d'una carta
per al sr. Tormo, de la "Junta Central Vicentina" sobre la col·laboració entre
la institució i l'"Editorial Barcino" per la publicació dels "Sermons de Sant
Vicent Ferrer", i uns altres comentaris sobre l'enviament de les galerades de
la seua obra "Antologia vicentina", perquè en faça unes correccions abans de
la seua publicació. També li anuncia les darreres obres publicades per
"Barcino" a la col·lecció "La Revista", titulades "La trajectòria estètica de
Costa i Llobera" i "Catalunya i València vistes pels viatgers anglesos del s.
XVIII". Comentaris sobre la seua visita a València.
Enviament per part de Fuster a Casacuberta de les seues observacions per a
fer les correccions oportunes a la transcripció dels "Sermons de Sant Vicent
Ferrer" abans de publicar-los.
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Casacuberta que ha parlat amb Tormo, de
la "Junta Central Vicentina", i que no estan massa disposats a col·laborar en
l'edició dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer", i uns altres comentaris sobre
"Raixa" i la publicació d'Agustí Alamán de l'obra "Recull de càntics cristians".
També li parla de l'aparició d'un volum homenatge a Riba i de la proposta
per part de la "Biblioteca Selecta" que faça una "Antologia de poetes
valencians". Finalment li diu que ja ha començat a treballar en la seua
antologia sobre Sor Isabel de Villena que es podrà titular "Pàgines escollides
del Vita Christi".
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Casacuberta de l'enviament de les proves
d'impremta de la seua "Antologia vicentina" i uns altres comentaris sobre les
correccions. També li diu que parlarà amb el sr. Tormo i amb mossén Castell
sobre l'edició dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer". D'altres comentaris
sobre la nova aventura editorial de Nicolau Primitiu a qui li ha promés una
"Antologia dels prosistes valencians antics".
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Casacuberta de com va la publicació de la
seua obra "Antologia vicentina" i uns altres comentaris sobre els seus
honoraris editorials i l'enviament d'alguns exemplars. També li diu que ha
rebut els articles dels diaris "Levante" i "Las Provincias" sobre el "Centenari
de Sant Vicent Ferrer" i li fa alguns comentaris a un article de Mateu i Llopis,
i uns altres sobre la mort de Carles Salvador. Finalment li fa alguns
comentaris sobre la retirada de les llibreries dels llibres d'ell i de Valor, que
no
s'han
venut.
Adjunta full amb un resum dels seus honoraris editorials per la seua
"Antologia vicentina", factura per l'enviament d'uns llibres de l"'Editorial
Barcino" per a la seua venta, factura per l'enviament d'exemplars a Fuster de
la seua obra vicentina apart dels que li corresponen com a autor, i gir postal
amb el pagament dels seus honoraris editorials.
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CASACUBERTA, Josep Maria
de

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris per part de Fuster a Casacuberta de com van les gestions amb el
sr. Tormo i la "Junta Central Vicentina" per a la seua col·laboració amb
l'edició dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer". Comentaris sobre els projectes
editorials a València duts a terme per Fuster, Valor, Nicolau Primitiu i Carles
Salvador. També li comunica la publicació per part de Josep M. Bayarri de
l'obra "Més es pergué en Almansa", qui no té dificultats per publicar perquè
no passa els seus textos per la censura. Comentaris sobre les publicacions
dels seus llibres "Antologia vicentina" i "Les originalitats".
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Casacuberta que ha rebut els exemplars de
la seua obra "Antologia vicentina" i uns altres comentaris sobre unes
errades en les transcripcions de la mateixa obra, que vol que li aclarisca per a
no fer-les en l' "Antologia d'Isabel de Villena". També li fa alguns comentaris
sobre la seua visita a Elx per veure "El Misteri", i altres comentaris sobre
l'enviament dels seus honoraris editorials.
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Casacuberta per la seua mostra de condol
per la mort de sa mare i altres comentaris sobre les lectures dels seus
articles a "Pont Blau" i sobre el suplement "Valencia", del diari "Levante".
També li fa alguns comentaris sobre com han anat de mal a València les
vendes de la seua obra "Antologia vicentina" i altres comentaris sobre les
liquidacions per la venda de llibres valencians de l'editorial Barcino per part
de Valor. Finalment li diu que li corregirà el seu text de "l'Antologia poètica
valenciana" i comentaris sobre l'aventura editorial de Nicolau Primitiu i
sobre la publicació de la seua obra "Les originalitats".

1955

Casacubertajosepmariade

4083

Carta

Comentaris per part de Fuster a Casacuberta sobre les vendes del seu llibre
"Antologia vicentina" a València, per a les quals li proposa que es fique en
contacte amb un tal Cano perquè li faça de distribuïdor a València. També li
comunica que està treballant en el text de la seua "Antologia d'Isabel de
Villena". Comentaris sobre certa polèmica entorn a Eugeni d'Ors a la revista
"Pont Blau". Comentaris al voltant de les seues obres "Antologia poètica
valenciana" i "Les originalitats".
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CASACUBERTA, Josep Maria
de
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Mostra de condol per part de Fuster a Casacuberta per la mort de la seua
mare i comunicació de l'enviament d'uns articles seus, d'uns números de
"València", suplement del diari "Levante", i del text revisat de la seua obra
"Les originalitats" per a la publicació. També li demana que li revise el text
de la seua obra "Antologia de la poesia valenciana" i li comunica que ha
venut tots els exemplars que li envià de l'obra "Antologia vicentina".
Comentaris sobre les col·leccions de l'editorial Sicània de Nicolau Primitiu.
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Carta

Carta

Factura

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de la data de la seua visita a
València i de l'enviament de les galerades de la seua obra "Les originalitats"
perquè li les torne corregides. També li fa alguns comentaris sobre la seua
"Antologia poètica valenciana" i li agraeix l'enviament d'alguns articles d'uns
suplements de "Levante" amb articles de Fuster, però li diu que li ha agradat
molt un d'Alcayde, titulat "Un valenciano en Madrid". Finalment li anuncia
l'enviament d'un article de mossén Barrera sobre "Sor Isabel de Villena",
aparegut a "El Correo Catalán". Comentaris sobre les darreres obres
publicades per l'Editorial Barcino.
Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Casacuberta de les
galerades corregides de la seua obra "Les originalitats" i altres comentaris
sobre la seua "Antologia poètica valenciana". També li agraeix l'enviament
de l'article sobre "Sor Isabel de Villena" de mossén Barrera i li comunica
l'enviament d'uns articles apareguts al "Levante" sobre "El Ball de Torrent".
Finalment li diu que ha sigut contractat per la universitat per donar uns
cursos de "Llengua i Cultura Valenciana", on ha conegut a mossén Castell, i
que farà una conferència sobre Sor Isabel de Villena a Lo Rat-Penat.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de la data de la seua visita a
València, proposant-li quedar a l'Hotel Internacional, front a l'estació de
trens. També li demana que envie l'original de la seua obra "Les
originalitats" a la impremta Sallent de Sabadell per comprovar el text amb
les galerades.
Enviament a Fuster de dues factures de l'Editorial Barcino per la compra dels
llibres: "Converses filològiques", "Ausiàs March, Vol. IV", "Epistolari de Pere
III" i El nº 173 de la Col·lecció Popular.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de les dades de la seua visita a
València i li proposa veure's a l'Hotel Internacional front a l'estació de trens
per a parlar de la seua "Antologia vicentina".
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Correspondència de Joan Fuster
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Agraïment a Fuster per part de Casacuberta per l'enviament d'uns números
del suplement "València", del diari "Levante". També li comunica
l'enviament de la seua crítica literària a una obra de G. Ribbans i li diu que la
censura ha autoritzat la crítica d'Espinàs a "Destino", de la mateixa obra.
Comentaris sobre la correcció de les galerades de la seua "Antologia
vicentina" i sobre com van les gestions per a la publicació dels "Sermons de
Sant Vicent Ferrer" amb la "Junta Central Vicentina". Finalment li fa alguns
comentaris sobre una obra de Navarro a "L'Espiga" i li proposa que faça un
llibret semblant al de Sant Vicent Ferrer però sobre l'obra de Sor Isabel de
Villena.
Agraïment a Fuster per part de Casacuberta per les seues gestions amb el sr.
Tormo per a la publicació dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer", i d'altres
comentaris al voltant de l'enviament de les segones proves d'impremta de la
seua "Antologia vicentina". També li fa alguns comentaris sobre la seua
"Antologia de Sor Isabel de Villena" i de la seua obra "El descrèdit de la
realitat". Comentaris sobre la publicació, en poc de temps, de "Les
originalitats", que vol que les torne a revisar.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament de les
galerades definitives per a la publicació de la seua obra "Antologia vicentina"
i uns altres comentaris de com van les gestions amb la "Junta Central
Vicentina" per a l'edició dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer". També li fa
alguns comentaris sobre la nova aventura editorial de Nicolau Primitiu.
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre el pagament dels seus
honoraris editorials per la seua obra "Pàgines escollides de sant Vicent
Ferrer" i altres comentaris sobre la venda de l'obra "Antologia vicentina".
També li comunica l'enviament de l'obra "Els molins de Mallorca", de Sanchis
Guarner, i li comunica la seua visita a València per parlar de l'edició de la
seua "Antologia d'Isabel de Villena".
Adjunta dos factures per l'enviament de llibres i pagaments editorials.
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre algunes errades en la
compaginació de la seua obra "Les originalitats", i comunicació de
l'enviament d'uns exemplars de les obres "Ausiàs March, Vol. IV" i "Episolari
de Pere III". També li comunica que ha parlat amb mossén Castell de la Junta
Central Vicentina sobre la publicació dels "Sermons de Sant Vicent Ferrer" i
altres comentaris sobre la data de la seua visita a València.
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CASACUBERTA, Josep Maria
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament de les noves
galerades de la seua obra "Les originalitats" i altres comentaris sobre la
proposta de Fuster d'afegir algunes informacions, cosa que no és possible, ja
que l'obra hauria de passar novament per Censura.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta que no ha rebut les proves
d'impremta de la seua "Antologia vicentina".
Comunicació per part de Fuster a Casacuberta d'unes correccions fetes a les
galerades de la seua obra "Les originalitats", que li envia junt a uns retalls de
"Valencia", suplement del diari "Levante".
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Comentaris per part de Fuster a Casacuberta sobre els seus pagaments
editorials per la compra de llibres de l'Editorial Barcino.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta del dia de la seua visita a
València i de l'hora en què poden quedar a l'Hotel Internacional.
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Factura

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud per part de Fuster a Casacuberta que li envie un exemplar del
llibre de Nicolau, cinc exemplars de "Les originalitats" i dos exemplars de
"Terra en la boca". També li diu que ja ha comprat l'obra "Cançoner satíric".
Factura de l'Editorial Barcino per l'enviament i compra de Fuster de 2
exemplars de la seua obra "Terra en la boca".
Enviament a Fuster de dues factures de l'Editorial Barcino per l'enviament i
compra dels llibres: "Converses, Vol. X", "Les originalitats" i "Any en
estampes".
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de la seua visita a València on
podran quedar a l'Hotel Internacional, i altres comentaris sobre l'enviament
d'uns exemplars de la seua obra "Les originalitats". També li diu que ha rebut
el seu gir postal pel pagament de les seues compres de llibres de l'Editorial
Barcino.
Enviament a Fuster per part de Casacuberta d'una factura amb un balanç
dels diners pagats i que deu a l'Editorial Barcino per la compra de llibres.
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]

Comunicació a Fuster per part de Casacuberta que Sanchis Guarner li ha dit
que s'ha ajornat l'exposició bibliogràfica. També li comunica l'adreça de
Joseph Gulsoy a València i li demana el seu text per a la publicació del llibre
"Manual de literatura moderna".
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'edició de la seua obra
"Antologia d'Isabel de Villena" i altres comentaris editorials sobre la
publicació de l'obra "Manual de literatura catalana moderna". També li
demana alguns exemplars del suplement del diari "Levante" i li fa alguns
comentaris sobre els guanyadors dels Jocs Florals de València.
Adjunta una proposta d'índex per a l'obra "Manual de literatura catalana
moderna".
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'edició de la seua
"Antologia d'Isabel de Villena", de la qual li demana l'enviament de l'original
amb les oportunes correccions. Agraïment per l'enviament d'un retrat
d'Ausiàs March, realitzat per Jacomart, per a una antologia que publicarà a la
col·lecció Popular, de l'Editorial Barcino. També li comunica el casament de
Rosalia Guilleumas amb Jordi Rubió i altres comentaris sobre "Sicània" i la
fusió de les revistes "Germanabit" i "Serra d'Or".
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'edició de la seua
"Antologia d'Isabel de Villena", de la qual li enviarà unes correccions. També
li demana l'enviament d'un retrat d'Ausiàs March, realitzat per Jacomart i
aparegut a "Levante".
Enviament per part de Fuster a Casacuberta d'unes correccions a l'índex amb
els temes a tractar a l'obra "Manual de literatura catalana moderna". També
li demana la seua opinió al voltant de les correccions proposades.
Comentaris a Fuster per part de Casacuberta sobre l'edició de l'obra "Manual
de literatura catalana moderna". També li diu que les seues col·laboracions a
"Levante" són molt interessants i li demana notícies sobre el seu projecte de
fer una col·lecció d'orientació valencianista.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament de les proves
d'impremta de "Literatura catalana antiga" i altres comentaris editorials
sobre la mateixa obra, que podrà servir-li d'estructura per a la redacció del
text de l'obra "Manual de literatura catalana moderna". També li diu que ha
conegut a Francesc Mira de viatge a Barcelona amb una colla de joves
valencians.
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Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de la seua visita a sa casa de
Sueca per parlar amb ell aprofitant un viatge amb la família a Alacant.
Comunicació a Fuster per part de Casacuberta del seu permís perquè s'edite
una versió castellana de la seua obra "Les originalitats". També li comunica la
data del seu viatge a València, on poden quedar a l'Hotel Internacional.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni Josep M. Casacuberta i
Dolors Hostalrich.
Agraïment a Fuster per part de Casacuberta per l'enviament d'uns llibres i
altres comentaris editorials sobre la publicació de "Flor d'enamorats" i les
edicions en facsímil de "Lletra menuda".
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes i altres comentaris sobre els viatges a València de Casacuberta.
També li agraeix un article, aparegut al diari "La Vanguardia", que li dedica.
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Felicitació a Fuster pel seu sant.
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Felicitació nadalenca a Fuster.
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Felicitació per part de Fuster a Casacuberta pel Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
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Felicitació d' any de Josep Mª de Casacuberta a Fuster.
Llistat amb les obres d'autor valencià o que parlen de València, del catàleg
de l"'Editorial Barcino" a les col·leccions: "Els Nostres Clàssics", "Col·lecció
Popular Barcino", "Col·lecció Sant Jordi", "Biblioteca Folklòrica" i
"Publicacions de La Revista" per a la seua venta i distribució a València.
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Comunicació a Fuster per part de Casacuberta de l'enviament d'uns llibres
del seu interés per a la redacció d'uns capítols per a un llibre sobre
"Literatura moderna".
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Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni Josep M. Casacuberta i
Dolors Hostalrich.
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Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni Josep M. Casacuberta i
Dolors Hostalrich.
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 que no els ha arribat el seu text
amb les correccions per a la segona edició de l'obra "Nosaltres, els
valencians". També li demanen l'enviament del pròleg a l'obra, i si pot
confirmar la data en què Cahner podrà reunir-se amb ell a Sueca.
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Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 que han rebut el seu pròleg i
correccions per la segona edició de l'obra "Nosaltres, els valencians".
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns exemplars de la "Història" de
Soldevila per part d'Edicions 62. També li demanen que li fique pressa a
Palàcios pequè envie la seua traducció de l'obra "La Propaganda política", i li
demanen assessorament per editar l'obra de nous escriptors estrangers.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Edicions 62 de l'obra
"L'Anarchisme", perquè en faça la traducció un xicot d'Alcoi.
Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 que la traducció de l'obra
"L'Anarchisme" la farà Palàcios, i que el xicot d'Alcoi farà la traducció de
l'obra "Hallo in Brass" sota la seua supervisió.
Comunicació a Fuster d'una reunió-sopar amb els autors de l'obra "Història
del País Valencià", editada per Edicions 62, per parlar d'aquesta.
Sol·licitud a Fuster de la data d'una reunió amb ell per parlar d'una nova
col·lecció literària d'Edicions 62, i demanar-li el pròleg al llibre "Nosaltres, els
valencians" de cara a una nova edició.
Adjunta un informe amb els acords de la darrera reunió amb els autors del
llibre "Història del País Valencià".
Comunicació a Fuster d'una segona reunió-sopar amb els autors de l'obra
"Història del País Valencià", editat per Edicions 62, per parlar d'aquesta.
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CASAL DE CATALUÑA EN
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Carta
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presentació
Carta
Carta

Carta

CASALS, editorial
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 que volen reunir-se amb ell per
a l'edició en castellà de la seua obra "Nosaltres, els valencians", i comentaris
sobre els seus honoraris editorials.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'una traducció d'Enric Valor per a
Edicions 62. També li demanen traductors d'alemany per a la mateixa
editorial.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster, celebrat a València, per part del Casal de
Catalunya a Guipúzcoa, del qual s'han assabentat per mitjà del setmanari
"Tel/Estel".

1964

Casajuanajaume

3373

1964

Casajuanajaume

3380

1981

Casalcatalunyaendavant

4118

1968

Casaldecatalunaenguipuzcoa

4119

Casaldejovescasablanca

4120

1981

Casaldelespluga

4121

1984

Casaldelsamicsdelviidelabonataula

4122

1970

Casalivalleditorial

4123

1986

Casalseditorial

4124

Sol·licitud a Fuster de la seua adhesió a una conferència en contra del
tancament d'Alts Forns del Mediterrani.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Agraïment a Fuster per la seua presència en la Festa de la Verema 1984 a
Vilafranca del Penedés i felicitació pel seu nomenament com a doctor
honoris causa.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar de "La Bíblia" en català
perquè en faça un crítica literària.
Sol·licitud a Fuster del seu permís per a incloure el seu conte "El flautista
encantat", del seu recull "Un món per a infants", al llibre de text per a infants
"Gatet mixet/2".

Carta

Sol·licitud a Fuster novament del seu permís per a incloure un conte seu al
llibre de text per a infants "Gatet mixet/2".

1987

Casalseditorial

4125

Carta

Comunicació per part de Fuster a Maria Rosa Vallribera, de l'Editorial Casals,
donant-li el permís per a incloure un conte seu a un llibre de text.

1987

Casalseditorial

4126

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Nota
CASANOVAS I CASALS,
Manuel
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster pel seu permís per a incloure un conte seu, titulat "El
flautista encantat", al llibre de text "Gatet mixet 2", de l'Editorial Casals.
També li comunica l'enviament d'un exemplar del llibre.
Felicitació nadalenca a Fuster per a l'any 1981.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Felicitació nadalenca a Fuster per a l'any 1983.
Carta de l' "Associació Familiar" de Sueca convocant a Fuster a l' Assamblea
General.
Inclou ordre del dia.
Comentaris a Fuster per part d'Emili Casanova sobre la retirada d'un article
seu per a la revista "L'Espill" en un número Homenatge a Sanchis Guarner, i
demanant-li explicacions al respecte. També li fa alguns comentaris sobre els
seus treballs d'investigació per a l'edició de textos medievals valencians.
Felicitació a Fuster pel seu ingrés com a professor a la Universitat de
València i li demana si sap l'autoria d'un "Diccionari valenciàcastellà/castellà-valencià, 1825", que està a la Biblioteca Serrano Morales.
També li fa alguns comentaris sobre l'edició d'uns textos medievals
valencians.
Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca per parlar
amb ell, per part d'Emili Casanova, qui anirà acompanyat del professor
Wittlin.
Comentaris a Fuster per part de Manuel Casanoves sobre la llengua
llemosina i "El Misteri d'Elx". També fa algunes referències a l'obra de Fuster,
que considera molt important.
Adjunta retall de premsa i capçalera del diari "La Mañana: diario del
movimiento en Lérida", titulat "VII Centenario del Misterio de Elche: posible
orígen del drama sacrolírico de la Asunción de la Virgen", (pàg. 13, 17-101965). Còpia d'un article de Manuel Casanoves, titulat "¿Lemosín o
catalán?", aparegut al nº 445 de la revista "Vida nueva", (30 de gener 1965).
Adhesió a l'homenatge a Fuster que li fan a València i del qual s'ha enterat a
la premsa per mitjà de "Tele/Estel".

1987

Casalseditorial

4127

1980

Casanbernalbenjami

4141

1981

Casanbernalbenjami

4140

1982

Casanbernalbenjami

4142

1977

Casanrenartalfredo

20016

1983

Casanovaemili

4128

1983

Casanovaemili

4130

1983

Casanovaemili

4129

1965

Casanovasicasalsmanuel

4137

1968

Casanovasicasalsmanuel

4139
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Telegrama
Carta
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Telegrama
CASAS I FUSTER, Joan

Carta
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Felicitació nadalenca a Fuster i felicitació pel seu article sobre "El llemosí".
Felicitació a Fuster pel seu article a "Serra d'Or", titulat "La llengua i més
coses dels valencians". També li conta una anècdota que li passà en una
visita a Sueca, on es va dirigir a un grup de gent major en català i aquestos li
contestaven en castellà. Felicitació pels seus llibres "Nosaltres, els
valencians", "Qüestió de noms" i la seua traducció al català de "La Pesta",
d'Albert Camus.
Comentaris a Fuster per part de Martí J. P. Casanovas, professor a la
Universitat d'Estocolm, a Suècia, sobre com és la vida allí, i felicitació pel seu
article publicat a "Destino", titulat "De aportación valenciana".
Adjunta un retall de premsa d'un fullet sobre Suècia, on apareix un mapa del
país.
Mostra de condol a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Casanovas que Raimon ha
rescindit el seu contracte amb "Edigsa" per motius econòmics.
Comentaris per part de Fuster a Salvador Casanovas sobre la marxa d'Edigsa
de Raimon i altres comentaris al voltant de certa polèmica amb la
discogràfica, que ha marginat Raimon en benefici de Serrat.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Casanovas que no podrà anar a
un homenatge que li fan a Fuster, però que s'hi adhereix.
Comunicació a Fuster per part de Joan Casas i Fuster de l'enviament per
error per part de la SGAE sobre la reclamació d'uns drets d'autor pel
documental "Valencia", al programa "Esta es mi tierra" de TVE.
djunta una carta d'Antonio Morena, coordinador de l'Àrea de Documentació
i Informació de la SGAE, a Juan Casas Fuster, comunicant-li els drets d'autor
que li corresponen per la seua participació en l'esmentat programa de
televisió. Fotocòpia d'un contracte de declaració de drets d'autor de la
Societat General d'Autors d'Espanya pel mateix programa de televisió.

Casanovasicasalsmanuel

4138

1963

Casanovasmartijp

4131

1965

Casanovasmartijp

4132

1965

Casanovassalvador

4133

1968

Casanovassalvador

4134

1968

Casanovassalvador

4135

1968

Casanovassalvador

4136

1984

Casasifusterjoan

4143
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Carta

CASASSAS, Oriol
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Telegrama

Carta

CASCALL, Produccions
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CASES, José
Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Ferran Casas Mercadé del
seu darrer llibre "Sonets d'Itàlia" perquè li'n faça una crítica literària a
"Destino", i mostra d'admiració per la seua obra.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i disculpa per no poder assistir-hi.
Enviament a Fuster, per part d'Oriol Casassas, d'un poema dedicat a Vicent
Andrés Estellés, titulat "Ibi, Pego, Tibi: ací em pariren i ací estic".
Adjunta fotocòpia del mateix poema en 2 fulls. (Països Catalans, 14-IV-79).
Telegrama de Josep Mª Casasús Guri demanant-li a Fuster que envie abans
els originals.
Felicitació a Fuster pel seu accés a la Càtedra de Literatura Valenciana a la
Universitat de València i altres comentaris per part de Josep M. Casasús Guri
sobre la seua trajectòria professional com a periodista i professor
universitari. També li pregunta si vol anar a fer una conferència sobre la
literatura periodística catalana contemporània a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Enviament a Fuster d'informació publicitària de Cascall Produccions:
Fotocòpia d'un cartell publicitari de l'obra "XANO-XANO" del grup Teatre
Obert de València, presentació del grup "Carraixet: Música popular del País
Valencià", presentació del grup "Cotó-en-pèl, Rock" i fullet publicitari amb
els artistes representats per "Cascall Produccions".
Enviament a Fuster per part de José Cases d'un assaig seu, titulat "Sobre el
arte", i comentaris sobre aquest
Adjunta fotocòpia de l'assaig (Barcelona, 1967).

1959

Casasmercadeferran

4144

1981

Casas-salatjordi

4145

1979

Casassasoriol

4146

1973

Casasusgurijosepmaria

20099

1986

Casasusgurijosepmaria

4147

1980

Cascallproduccions

4148

1969

Casesjose

4149

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Cases, on li fa algunes objeccions al seu
article, publicat al diari "La Vanguardia", titulat "Teorias para el arte".

1970

Casesjose

4150

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Cases, on li fa algunes objeccions al seu
article, publicat al diari "La Vanguardia", titulat "Del consumo al lujo".

1971

Casesjose

4151

1971

Casesjose

4152

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de José Casas a un article seu sobre "La belleza
del cerdo", aparegut al diari "La Vanguardia", en què està d'acord amb les
seues afirmacions sobre l'estètica humana.
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Comentaris a Fuster per part de José Cases arran de la lectura del seu llibre
"L'home, mesura de totes les coses", donant-li la seua opinió sobre l'obra.

1973

Casesjose

4153

Carta

Carta de José Cases a Fuster arran del seu article "Telarañas..." a "La
Vanguardia".

1973

Casesjose

20101

1974

Casesjose

4154

1974

Casesjose

4155

1975

Casesjose

4156

Casesjose

20100

1986

Casesjuanjose

4157

1981

Casesnovesisoldevillamanuel

4158

Casetsebastianfrancesc

4159

Caseyjames

4160

Carta

Carta

Carta
CASES, José
Carta

CASES, Juan José
CASESNOVES I SOLDEVILLA,
Manuel
CASET SEBASTIAN, Francesc

Carta
Saluda
Tarja de
presentació

CASEY, James
Carta
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Comentaris a Fuster per part de José Cases on li fa algunes objeccions al seu
article, publicat al diari "La Vanguardia", titulat "Sobre el ombligo del
mundo", on es fa referència també a la seua obra "L'home, mesura de totes
les coses".
Comentaris a Fuster per part de José Cases a un article seu sobre "Los
pirómanos ultras", aparegut al diari "La Vanguardia", on està totalment
d'acord amb les seues opinions sobre els darrers actes terroristes.
Comentaris a Fuster per part de José Cases sobre la seua obra literària, que
admira, i defensa les seues teories.
Carta de José Cases Alfonso a Fuster arran del seu article "La opinión de los
expertos".
Envia un breu assaig sobre art que ja havia enviat anteriorment amb algunes
modificacions. Comunica que també envia a Tapies.
Adjunta assaig.
Mostra d'admiració a Fuster per la seua obra i trajectòria intel·lectual.
També li anuncia l'enviament d'un llibre seu perquè li'l dedique.
Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Felicitació a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de James Casey sobre la seua estada a
Barcelona i visita a València, en la qual no ha pogut conéixer-lo. Comentaris
sobre les seues investigacions històriques, fent referència a "Les Corts de
1645".

1966
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Comentaris a Fuster per part de James Casey sobre la seua estada a València
i Barcelona investigant, on visità Sueca, i altres comentaris sobre un article
que està fent per a la Universitat de València sobre història de la llengua
catalana. També li demana a Fuster l'enviament d'un mapa lingüístic dels
Països Catalans.
Comunicació a Fuster per part de James Casey de la data en què anirà a
visitar-lo a Sueca, aprofitant la seua estada a València.
Comunicació a Fuster per part de James Casey que ja ha acabat la seua tesi
sobre "Els problemes valencians després de l'expulsió dels moriscos" i altres
comentaris sobre el seu treball d'investigació per a la Universitat de
Sheffield.
Comentaris a Fuster per part de James Casey sobre com li van les coses per
Irlanda i sobre les seues investigacions sobre la història del País Valencià.
Comentaris a l'enviament d'un llibre de Fuster sobre la mateixa temàtica.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un article per a la publicació
"L'Eco de l'Aliança" per a un número especial amb motiu del seu 110
aniversari.
Anotació manuscrita de Fuster al marge superior del full [Contestat].
Comunicació a Fuster de la data d'un sopar al "Restaurante El Jardín" de
València, amb motiu de l'aparició del nº 25 de la col·lecció "L'Espiga".
Comunicació per part de Fuster a Vicent Casp que no podrà anar al sopar
commemoratiu de l'aparició del nº 25 de la col·lecció "L'Espiga", però que
s'adhereix a la causa.
Comunicació par part de Fuster a Paco Casp sobre l'enviament d'un projecte
editorial a Mèxic, i altres comentaris sobre l'enviament d'ajuda econòmica
per part dels exiliats a aquell país per a l'edició de l'obra "Gramàtica
Valenciana". També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'un article
seu a "Claustro" i altres comentaris sobre els intel·lectuals espanyols exiliats i
les seues publicacions. Finalment li envia l'adreça de Burguera a Madrid.

1967

Caseyjames

4161

1967

Caseyjames

4162

1968

Caseyjames

4163

1969

Caseyjames

4164

1979

Casinodelaliancadelpoblenou

4165

1956

Caspvergervicent

4204

1956

Caspvergervicent

4205

1951

Casppaco

4202
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Comentaris per part de Fuster a Casp sobre certa polèmica arran d'un article
de Fuster a "La Nostra Revista" i altres comentaris sobre catalanisme. També
li demana algun escrit seu per publicar-lo a "Claustro", li agraeix l'enviament
d'un exemplar d'"Insula", on apareix una crítica literària a la seua obra "Ales
o mans" i altres comentaris sobre l'enviament de llibres i l'aparició d'altres
publicacions del seu interés.
Comentaris a Fuster per part de Casp sobre la seua poesia i altres comentaris
sobre subscripcions editorials a "Torre". També li fa alguns comentaris al
voltant de l'enviament del seu llibre "Jo sense tu" i de l'enviament d'uns
articles per a la revista "Verbo".
Comentaris a Fuster per part de Casp de l'enviament d'una crítica literària a
la seua obra poètica "Jo sense tu" i altres comentaris sobre les correccions a
un poema de Vicent Casp per publicar-lo a la revista "Verbo".
Agraïment per part de Fuster a Xavier Casp per l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Jo sense tu" i altres comentaris sobre la publicació a
"Verbo" d'una crítica literària a l'obra, per part del Pare Bertrán, i a un article
seu sobre l'obra de Joan Barat. També li fa alguns comentaris sobre poesia.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Xavier Casp d'uns articles.
Comentaris sobre la revista "Valencia Atracción". Comentaris sobre l'obra de
Teodor Llorente i sobre les seues obres poètiques "Sobre Narcís" i "Jo sense
tu". Finalment el felicita pel seu treball sobre "Europa" i li fa alguns
comentaris al voltant d'una conferència del Pare Batllori.
Adjunta full amb poemes de J. M. Bayarri, titulat "San Francisco Bendice al
mundo", i d'Enric Duran i Tortajada, "Himne a Benimodo", amb correccions i
anotacions manuscrites.
Agraïment a Fuster per part de Xavier Casp per les seues paraules en un
homenatge a aquest. Comentaris sobre la revista "Esclat" i la poesia anglesa.
També li fa alguns comentaris sobre l'enviament d'uns exemplars de les
revistes "Ariel", "Antologia" i "Temps", i el felicita pel seu article "Fragments
d'elegia" on, en certs aspectes, la compara amb la poesia de Neruda. Altres
comentaris sobre una reunió entre els dos per parlar de la "Gramàtica
valenciana", de Sanchis Guarner.

1951

Casppaco

4203

1948

Caspxavier

4167

1948

Caspxavier

4168

1948

Caspxavier

4169

1948

Caspxavier

4170

1948

Caspxavier

4171
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Comunicació a Fuster per part de Casp de l'enviament d'un exemplar de
"Destino", on hi ha un article titulat "Un poeta valenciano", i altres
comentaris sobre el mateix. També li proposa algunes correccions per a la
publicació de la seua obra "Ales o mans" i altres comentaris editorials sobre
l'edició d'alguns poemaris de Vicent Casp, Sanç i Moià, i sobre l'enviament
d'un original de Bru per a "Murta".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Casp d'uns versos per a la revista de la
Setmana Santa del Grau de València sobre "El davallament de la Creu de
Jesús".
Felicitació a Fuster per part de Xavier Casp pel seu article "Maestro de
maestros" i agraïment per la seua crítica literària al diari "Las Provincias" de
la seua obra poètica "Jo sense tu". També li demana que escriga una poesia
sobre "sant Vicent Ferrer", per presentar-la a un Premi de l'Agrupació
Vicentina", i li fa alguns comentaris sobre certa polèmica per la rebuda
d'unes cartes de Dolç i de Sanchis Guarner.
Comunicació a Fuster per part de Casp de l'enviament d'un exemplar dedicat
d'un poemari d'Artola. També li fa alguns comentaris sobre la publicació de
la seua obra poètica "On vaig, Senyor" i sobre la seua presentació a un premi
de la Diputació de València. Comentaris sobre la publicació d'un poemari de
Vicent Casp i sobre l'opinió de Casacuberta dels filòlegs valencians.
Comentaris a Fuster per part de Casp sobre l'aparició d'alguns articles crítics
amb la poesia valenciana i sobre els poemes valencians. També li fa alguns
comentaris sobre les vendes de la seua obra poètica "Ales o mans" i altres
comentaris editorials sobre la revista "Verbo".
Comunicació a Fuster per part de Casp del naixement d'un altre fill seu i de la
data del bateig.
Comentaris a Fuster per part de Casp dient-li que parle amb el sr. Norberto
Ferrer, a instància de Joan Margarit, per a fer-se càrrec de la Secretaria de
l'empresa ADEPA.
Comentaris a Fuster per part de Casp dient-li com van les gestions amb
Margarit i els consellers del Banc Exterior sobre una plaça a la secretaria de
l'empresa ADEPA.

1948

Caspxavier

4175

1949

Caspxavier

4172

1949

Caspxavier

4174

1949

Caspxavier

4176

1949

Caspxavier

4177

1949

Caspxavier

4178

1949

Caspxavier

4179

1949

Caspxavier

4180
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Comunicació a Fuster per part de Casp de l'enviament d'un poemari de
Miquel Gayà i altres comentaris sobre algunes correccions a l'edició de la
seua obra "Ales o mans", per part de l' Editorial Torre. També li fa alguns
comentaris sobre la seua lectura poètica a "Murta" i d'una altra per part de
Juan Gil-Albert. Comentaris sobre l'enviament d'unes obres literàries del seu
interés.
Invitació a Fuster per part de Xavier Casp al bateig del seu fill.
Adjunta full amb un poema sobre el naixement del seu fill, amb anotacions
numèriques al revers per part de Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Casp de la data de la seua lectura poètica a
Murta, on li farà la presentació el Pare Bertran i altres comentaris sobre un
Concurs Literàri de Ràdio Nacional a València.
Comentaris a Fuster per part de Casp sobre la malaltia de sa mare i altres
comentaris sobre la visita a València de Sanchis Guarner. També li demana la
data de naixement de Burguera.
Comunicació a Fuster per part de Casp que li envie una carta a Mateu Pou,
secretari dels Jocs Florals de Perpinyà, demanant-li l'enviament de l'import
pel seu accèsit i altres comentaris al respecte.
Sol·licitud a Fuster per part de Casp d'una ressenya sobre la seua obra
poètica, demanada per Triadú, per publicar-la a "L'Antologia de la Poesia
Contemporània", editada a la "Biblioteca Selecta". També li fa alguns
comentaris sobre la revista "Ariel" i li agraeix les seues paraules d'elogi en un
article.
Comentaris a Fuster per part de Casp sobre l'enviament d'uns diners per a un
accèsit aconseguit als Jocs Florals de Perpinyà i altres comentaris sobre
l'enviament d'un exemplar de l'obra de Carner "Paliers". També li fa alguns
comentaris sobre la publicació d'algunes obres seues i d'altres autors
valencians a la revista "Ariel".
Salutacions a Fuster des de Sant Sebastià (País Basc).

1949

Caspxavier

4181

1949

Caspxavier

4173

1950

Caspxavier

4183

1950

Caspxavier

4184

1950

Caspxavier

4185

1950

Caspxavier

4186

1950

Caspxavier

4187

1950

Caspxavier

4188
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Carta

1951

Caspxavier

4182

1951

Caspxavier

4189

1951

Caspxavier

4190

1951

Caspxavier

4191

Carta

Comentaris a Fuster per part de Casp sobre la Guerra Civil i sobre els exiliats
a Mèxic. També li diu que els demane la col·laboració econòmica a aquest a
fi de seguir publicant la "Col·lecció l'Espiga" i salvar de la fallida econòmica
l'Editorial Torre. Comentaris sobre la revista "Esclat", considerada com a
cladestina per la policia franquista. Finalment li fa alguns comentaris sobre la
publicació de la "Antologia de sant Josep" i altres comentaris editorials.
Adjunta nota informativa de la situació econòmica de l'Editorial Torre amb el
preu dels llibres que ha editat.

1951

Caspxavier

4192

Carta

Comunicació a Fuster per part de Casp que li escriga a Almela i Vives dient-li
que no li autoritza la publicació d'un poema seu.

1951

Caspxavier

4193

Carta

Carta

Carta

CASP, Xavier

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Casp i comunicació de la data de la
seua lectura poètica a "Murta", on farà una lectura poètica de la seua obra
"Ales o mans", i altres comentaris sobre la publicació de "Criatura
dolcíssima". També li fa alguns comentaris sobre l'edició de la revista
"Estudi" i de la col·lecció "Els llibres de l'Ossa Menor". Comentaris sobre
l'opinió que tenen a Madrid de la revista "Verbo".

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Casp sobre uns poemes d'ell i altres
comentaris sobre la rebuda de dos exemplars de la "Revista d'Ells", a la qual
Valor fa certa crítica. També li parla de les revistes "La Codorniz", "La Nostra
Revista" i "Ressorgiment". Comentaris sobre una conferència de Sanchis
Guarner sobre literatura catalana a Nova York i sobre l'enviament d'uns
exemplars de l'obra "Vint-i-u" i altres publicacions.
Comentaris a Fuster per part de Casp sobre certa polèmica entre tots dos
sobre la línia editorial de "La Nostra Revista", arran d'un article publicat per
Fuster en aquesta. També li fa alguns comentaris sobre valencianisme i sobre
política nacional catalanista, i altres comentaris sobre l'enviament d'uns
exemplars "d'Ariel" i d'uns articles de la revista "Claustro". Finalment li fa
alguns comentaris sobre la publicació d'uns llibres de Santiago Brú i Màrius
Torres i li comunica l'enviament d'un llistat dels llibres editats per "Torre"
que pot demanar.
Comunicació a Fuster per part de Casp de l'enviament d'un exemplar
d'"Insula", on hi ha una crítica literària a una obra seua, i comentaris sobre
l'enviament de les proves d'impremta d'una publicació seua perquè les
revise. També li demana que li envie alguns versos per a la publicació
"Antologia de sant Josep" i li comunica l'enviament d'un llibre d'Almela que
ha publicat. Altres comentaris editorials.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Article de
premsa
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Enviament per part de Fuster a Casp d'una còpia d'una carta a Almela i Vives,
denegant-li la publicació d'un poema seu a la revista "Valencia Atracción" a
instàncies de Casp.
Comunicació per part de Fuster a Casp que ha enviat una carta a Almela i
Vives, en què li demana la retirada de la publicació d'un poema seu a
"Valencia Atracción", i altres comentaris sobre la seua retirada de la vida
literària valenciana per les desavinences entre els seus membres.
Comentaris a Fuster per part de Casp al voltant de la carta a Almela i Vives,
en què li demana la retirada de la publicació d'un poema seu, i altres
comentaris editorials sobre les publicacions de l'Editorial Torre.
Comentaris per part de Fuster a Casp sobre les seues desavinences editorials
i altres comentaris sobre la publicació d'un poema seu a l'Editorial Torre en
detriment de la revista "Valencia Atracción".
Comunicació a Fuster per part de Casp de l'enviament d'una publicació de
l'Editorial Torre a la col·lecció "L'Espiga" i altres comentaris sobre l'obra
d'Emili Beüt "Camins d'Argent".
Comunicació a Fuster per part de Casp sobre l'enviament d'un exemplar de
les "Poesies "de Màrius Torres i comentaris dient que li ha deixat a Sanchis
Guarner l'exemplar de "Va morir tan bella", perquè li'n done la seua opinió.
També el convida a un acte cultural que es farà a sa casa.
Comunicació a Fuster per part de Casp de l'adreça de "Tierra Letteraria" a
Roma.
Comentaris a Fuster per part de Casp de les publicacions de "Raixa" i altres
comentaris sobre les obres "Moros i cristians", de Sanç Moià i "El Misteri
d'Elx", d'Emili Beüt.
A la part superior de la carta: còpia d'un fragment d'una carta de Sanchis
Guarner sobre les publicacions que vol editar "Raixa".
Enviament a Fuster per part de Casp d'una còpia d'un article contestant-li a
un altre article d'Almela i Vives, titulat "Comentando un novísimo artículo
sobre [Cincuenta años de Literatura Valenciana]"

1951

Caspxavier

4194

1951

Caspxavier

4195

1951

Caspxavier

4196

1951

Caspxavier

4197

1951

Caspxavier

4198

1951

Caspxavier

4199

1951

Caspxavier

4200

1953

Caspxavier

4201

Caspxavier

4166

[ 435

CASTALIA, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en l'obra "Literatura y educación",
que es publicarà a la Serie Teoria de l'Editorial Castalia, i li demana que
conteste a un qüestionari sobre la seua opinió al voltant dels estudis de
literatura a Espanya, i altres comentaris sobre els honoraris editorials que
rebrà per la seua participació.
Comentaris a Fuster per part de l'editorial Castalia sobre la seua publicació
de l'obra "Literatura catalana" i sobre certa polèmica amb l'editor Vergara
per la publicació d'aquesta. També li diu que si vol algun dels exemplars dels
llibres publicats per Castalia, li'ls demane per al seu enviament, i li pregunta
si vol editar alguna cosa a l'editorial. Finalment li diu que passarà les
vacances a Xàbia i el convida a dinar a sa casa d'estiu.
Sol·licitud a Fuster per part de l'Editorial Castalia de la seua col·laboració en
l'obra "El Año Literario Español, 1974", on farà una anàlisi de les millors
obres publicades en literatura catalana aquell any. Comentaris editorials
sobre l'extensió del seu capítol i els honoraris editorials que rebrà pel seu
treball.
Agraïment a Fuster per la seua col·laboració en l'obra "Literatura y
Educación", que es publicarà a la Serie Teoria de l'Editorial Castalia.
Carta de Federico Ibáñez Soler, de l' "Editorial Castalia", proposant a Fuster
fer un treball per a la col·lecció "Literatura y Sociedad" que podria titular-se
"Historia Social de la Literatura en Cataluña, Valencia y Baleares". Exposa
quines serien les condicions.
Anuncia l' enviament d' un exemplar de dita col·lecció, "La Novela Española
entre 1939 y 1969 -Historia de una aventura-".
Demana que envie el més aviat possible les respostes al qüestionari.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns exemplars de les obres
publicades per l'Editorial Castalia "La velada de Benicarló" i "El Año Literàrio,
1974". També li recrimina que no col·laborarà en la darrera obra, com li van
demanar.

1973

Castaliaeditorial

4206

1973

Castaliaeditorial

4207

1973

Castaliaeditorial

4208

1973

Castaliaeditorial

4213

1973

Castaliaeditorial

20102

1974

Castaliaeditorial

4209

[ 436

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Editorial Castalia de la seua col·laboració
contestant a unes preguntes per a l'obra "El Año Literàrio Español, 1975",
que es publicarà a la col·lecció "Literatura y Sociedad" de la mateixa
editorial.

1975

Castaliaeditorial

4210

1978

Castaliaeditorial

4211

1979

Castaliaeditorial

4212

1954

Castanyerangeli

4214

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Angelí Castanyer per les seues paraules d'elogi
a la seua obra "Miratges" i altres comentaris al voltant de l'obra i sobre la
decadència de la cultura i la llengua dels valencians. També li fa alguns
comentaris sobre l'activitat cultural pràcticament nul·la dels exiliats
valencians a París i el felicita pel Premi als Jocs Florals de la Llengua Catalana
a Sao Paulo.

1955

Castanyerangeli

4216

Carta

Comunicació per part de Fuster a Angelí Castanyer dels grups literaris
valencians existents i comentaris sobre la vida cultural valenciana. També li
demana les seues dades biogràfiques ja que vol publicar el seu poema "Tam
tam" del poemari "Miratge" a la seua obra "Antologia de la poesia
valenciana".

1955

Castanyerangeli

4217

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Angelí Castanyer sobre la seua opinió dels
diferents grups literaris valencians i comentaris biogràfics per a la seua
"Antologia de la poesia valenciana". També li comunica els títols dels llibres
que està pensant publicar: "Versets de la musa blanca", "Col·loquis
desficaciats" i "Auques".

1955

Castanyerangeli

4218

1955

Castanyerangeli

4215

Carta
CASTALIA, editorial
Carta
CASTANYER, Angelí
Carta

Tarja de
presentació
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Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat patit per aquest.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].
Enviament a Fuster per part de l'Editorial Castalia d'un exemplar del llibre
"Historia social de la literatura española". També li pregunta a Fuster si
voldria fer una "Historia social de la literatura en catalán" per a la mateixa
editorial.
Comunicació per part de Fuster a l'Angelí Castanyer que ha rebut el seu
exemplar de l'obra "Miratges" i altres comentaris al voltant de la lectura de
l'obra. També li fa alguns comentaris sobre la vida literària a València i sobre
la proposta d'edició d'uns "Quaderns Literaris" a París, on està exiliat, per a
publicar llibres d'autors valencians.

Comunicació a Fuster per part d'Angelí Castanyer que ha rebut la seua carta i
felicitació nadalenca a Fuster.
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Comunicació a Fuster de la mort d'Angelí Castanyer Fons per part de la seua
familia.
Sol·licitud a Fuster per part del regidor de cultura i ensenyament de
l'Ajuntament d'Arbúcies (Girona) perquè vaja a fer una xarrada a la localitat.
Li diu que si accepta li ho comunique a la seua adreça de Moncofa, on està
passant les vacances d'estiu, o que li diga la data en què pot visitar-lo a
Sueca i anirà a parlar amb ell.
Sol·licitud a Fuster per part d'uns estudiants de filologia valenciana per a
quedar amb ell i que els ajude en les seues investigacions per a un treball
sobre l'obra de Jesús Ernest Martínez Ferrando i d'Enric Duran i Tortajada.
Adjunta full amb una bibliografia d'aquests autors.
Comunicació per part de Fuster de la data en què poden anar a per ell per a
sopar junts.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València i mostra de
suport amb motiu de l'atemptat per part de l'alcaldessa de Molins de Rei
(Barcelona).

1974

Castanyerangeli

4219

1987

Castanyerfrancesc

4220

1981

Castellaimayorjoanjosep

4221

1981

Castellaimayorjoanjosep

4222

1981

Castellanaiaregallantonia

4223

Castellanoanna

4224

Castellanoanna

4225

1983

Castellanosjordi

4227

1983

Castellanosjordi

4226

1990

Castelletisolanasmanuel

20105

1952

Castelletjosepmaria

4237

Sol·licitud a Fuster perquè li deixe uns diners per a fer un viatge a Sabiñánigo
per reunir-se amb Eliseu Climent.
Comunicació a Fuster per part d'Anna Castellano de la data de la seua boda i
comunica que anirà a visitar-lo a sa casa de Sueca.
Comunicació per part de Fuster a Jordi Castellanos de la data de la seua
visita a Barcelona per a fer una conferència i del seu número de compte
bancari perquè li ingresse els seus honoraris.
Comunicació per part d'Antoni Domingo, en nom de Fuster, a Jordi
Castellanos que per motius de salut d'aquest no podrà anar a Barcelona a fer
una xarrada.
Nota de Manuel Castellet i Solanas, secretari general de l' "Institut d' Estudis
Catalans", enviant-li a Fuster la "Memòria d' activitats de l' Institut d' Estudis
Catalans corresponent al curs 1988-1989".
Comunicació a Fuster per part de Castellet que la data proposada no podrà
ser la lectura poètica d'Andrés Estellés a l'"Instituto de Estudios Hispánicos"
de Barcelona, i comentaris sobre el jurat dels Premis Yxart d'assaig.
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Castellet de la seua visita a Barcelona on
vol que li organitze alguna lectura poètica per guanyar-se unes pessetes.
Comentaris sobre la seua assitència a un congrés de poesia a Santiago de
Compostel·la. També li comunica l'enviament d'un exemplar del seu darrer
llibre "Les originalitats" i altres comentaris sobre la retirada per part de la
censura d'un article seu publicat a València.

1956

Castelletjosepmaria

4229

Carta

Comunicació a Fuster per part de Castellet que intentarà organitzar-li una
lectura poètica a l'"Instituto de Estudios Hispánicos" durant la seua visita a
Barcelona. També li comunica que no anirà al congrés de poesia de Santiago
de Compostel·la i li anuncia la traducció al castellà de la seua obra "El
descrèdit de la realitat". Comentaris sobre la censura que vigila a Castellet
molt estretament.

1956

Castelletjosepmaria

4230

Carta

Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre una lectura poètica al
'"Instituto de Estudios Hispánicos" durant la seua visita a Barcelona, i altres
comentaris sobre la seua obra "Les originalitats" i sobre la traducció al
castellà de la seua obra "El descrèdit de la realitat". També li fa alguns
comentaris sobre el Simposi de Poesia de Santiago de Compostel·la i sobre la
data de la seua visita a Barcelona, que no té encara clara fins que no es
publique la seua "Antologia de la poesia valenciana". Comentaris sobre uns
cursets de valencià a la Universitat de València.

1956

Castelletjosepmaria

4231

Carta

Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre el Simposi de Poesia a
Santiago de Compostel·la i altres comentaris sobre els seus honoraris per
una lectura poètica al "Instituto de Estudios Hispánicos" de Barcelona, pel
que li demana el títol de la seua conferència. També li fa alguns comentaris
sobre la lectura de la seua obra "Les originalitats", de la qual li interessa el
seu assaig sobre Maragall i Unamuno.

1956

Castelletjosepmaria

4232

1956

Castelletjosepmaria

4233

1956

Castelletjosepmaria

4234

CASTELLET, Josep Maria

Carta

Carta
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Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre la data de la seua visita a
Barcelona per a fer una lectura poètica a l' "Instituto de Estudios
Hispánicos", on llegirà alguns pomes d'"Ofici de difunts" i "Poemes per fer".
Comunicació a Fuster per part de Castellet que es presente al Premi Yxart
d'assaig i comentaris sobre la seua "Antologia de la poesia valenciana".
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Castellet que es presentarà al Premi Yxart
d'assaig i altres comentaris sobre el treball que pensa presentar. També li fa
alguns comentaris sobre les darreres obres en què està treballant: un
"Manual d'història de la poesia catalana" per a Raixa i un llibre polític sobre
el País Valencià. Comentaris sobre la publicació d'una edició de l'obra "El
cortesano" de Luis de Milán. Finalment li fa alguns comentaris sobre la vida
cultural valenciana al voltant d'una conferència de Calvo Serer, un llibre de
poemes de Maria Beneyto i la visita a València de Blas de Otero. Comentaris
sobre l'obra "El Jarama".

1956

Castelletjosepmaria

4235

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Castellet de si pot organitzar una lectura
poètica a Barcelona a Vicent Andrés Estellés, i comentaris sobre el seu
treball per al Premi Yxart d'assaig.

1956

Castelletjosepmaria

4236

Carta

Comunicació a Fuster per part de Castellet de la publicació en castellà per
part de l'Editorial Seix Barral de la seua obra "El descrèdit de la realitat", de
la qual volen que ell en faça la traducció, i altres comentaris per a fer el que
calga amb l'obra guanyadora del Premi Yxart.

1957

Castelletjosepmaria

4238

Carta

Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre la traducció al castellà de la
seua obra "El descrèdit de la realitat" i comentaris editorials sobre la
publicació per l'Editorial Seix Barral. Comentaris sobre la traducció al castellà
de la seua obra guanyadora del Premi Yxart. També li fa alguns comentaris
sobre la rebuda d'algunes obres de la col·lecció "Biblioteca Breve" i sobre la
lectura d'aquestes.

1957

Castelletjosepmaria

4239

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Castellet de com va la traducció al castellà de
la seua obra "El descèdit de la realitat" per a publicar-la a l'Editorial Seix
Barral. També li pregunta si vol formar part del jurat del "Premio de la
crítica", que es donarà a Saragossa.

1957

Castelletjosepmaria

4240

Carta

Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre certes discrepàncies amb
l'editorial Seix Barral en l'adquisició dels seus drets d'autor per a la traducció
al castellà de la seua obra "El descrèdit de la realitat", ja que està en
negociacions per a fer una traducció al francés d'aquesta amb una altra
editorial.

1957

Castelletjosepmaria

4241

Carta

Comunicació per part de Fuster a Castellet que accepta formar part del jurat
del "Premio de la crítica" i altres comentaris sobre els contractes editorials i
els drets d'autor de la traducció al castellà de la seua obra "El descrèdit de la
realitat", publicada per Seix Barral. També li fa alguns comentaris sobre un
premi de poesia que ha guanyat Maria Beneyto a Barcelona.

1957

Castelletjosepmaria

4242

CASTELLET, Josep Maria
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Castellet de quin dia serà l'acte de
lliurament del "Premio de la crítica" que es farà a Saragossa i altres
comentaris sobre les obres "El Jarama" i "El lazo de púrpura", que poden ser
premiades.

1957

Castelletjosepmaria

4243

Carta

Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre les despeses econòmiques
que rebrà pel seu viatge a Saragossa per a formar part del jurat del "Premio
de la crítica" i altres comentaris sobre les lectures de les obres "El Jarama" i
"El lazo de púrpura", que poder ser premiades. També li comunica Fuster
que ha sigut triat per formar part del jurat dels Premis Literaris de la
Diputació Provincial de València.

1957

Castelletjosepmaria

4244

Carta

Comunicació a Fuster per part de Castellet que no es preocupe pels seus
honoraris com a jurat del "Premio de la crítica" i altres comentaris sobre el
viatge a Saragossa per al lliurament dels premis. També li comunica el llistat
de les obres que poden ser premiades, entre les quals destaca l'obra "El
Jarama".

1957

Castelletjosepmaria

4245

Carta

Comunicació a Fuster per part de Castellet que no va poder anar a unes
jornades a Castelló i altres comentaris sobre una crítica literària de Fuster,
apareguda al diari "Levante". També li diu que quan tinga notícies de
l'editorial Seix Barral li escriurà.

1957

Castelletjosepmaria

4246

Nota

Enviament a Fuster d'un fullet de l'exposició del pintor Albert Ràfols
Casamada, realitzat per Castellet, i altres comentaris sobre la data en què
apareixerà publicada la traducció al castellà de la seua obra "El descrèdit de
la realitat".

1957

Castelletjosepmaria

4247

1957

Castelletjosepmaria

4248

1958

Castelletjosepmaria

4249

1958

Castelletjosepmaria

4250

1959

Castelletjosepmaria

4251

CASTELLET, Josep Maria

Postal
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Carta

Carta
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Salutacions a Fuster des de Frankfurt (Alemanya) i comunica que va rebre els
llibres enviats per Fuster.
Comentaris per part de Fuster a Castellet demanant-li que li diga quins llibres
tenen més interés per llegir-los com a jurat del "Premio de la Crítica", ja que
no li interessa massa llegir llibres en castellà.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de quins són els llibres millor
situats per a obtenir el "Premio de la Crítica". També li demana referències
sobre la darrera obra poètica publicada d'Agustí Bartra, per si l'ha llegida.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que ha rebut un retall de premsa i
un llibre de Cernuda, enviats per Fuster. També li diu que ha sigut convidat a
les converses de literatura a Formentor i que els de la revista "Acento" volen
que els envie un article per a publicar-lo.
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Comunicació a Fuster per part de Castellet que accepta formar part del jurat
dels Premis Ciutat de Gandia i altres comentaris sobre la visita de Ventura a
Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre la seua assistència a una
reunió d'escriptors europeus "Rencontre de Lourmarin" a la "Faculté des
Lettres et Sciences Humaines d'Aix-en-Provence", a França.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre la mort de Carles Riba i altres
comentaris sobre qui el podrà substituir com a membre del jurat del Premi
Ciutat de Gandia. També li demana les bases del premi i del de Beniarjó.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que Salvador Espriu ha acceptat
formar part del jurat del Premi Ciutat de Gandia i altres comentaris sobre un
número homenatge a Carles Riba a la revista "Papers de Son Armadans".
També li demana que li faça una visita a Barcelona i informació sobre l'obra
de l'escriptor Lukács.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre la seua participació com a
jurat dels Premis Ciutat de Gandia i comentaris sobre l'obra de Joaquim
Molas i de Lukács.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre el jurat dels Premis Ciutat de
Gandia, sobre el pagament dels honoraris que rebrà per la feina i comentaris
sobre un article publicat per Gabriel Ferrater a "Indice" sobre la mort de
Carles Riba.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre el viatge a Gandia per a
l'acte de lliurament dels Premis de poesia i altres comentaris sobre les
votacions per part del jurat.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre les gestions per al viatge d'ell
i d'Espriu a Gandia a l'acte de lliurament del premi. També li demana que
faça un article d'homenatge a Carles Riba que li ha demanat Molas.
Comunicació a Fuster per part de Castellet sobre la data i les condicions del
seu viatge a València, destí Gandia, per al lliurament del Premi de Poesia.
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Agraïment a Fuster per part de Castellet de com foren tractats ell, la seua
dona i Espriu durant el seu viatge a València i Gandia per al lliurament dels
Premis de Poesia Ciutat de Gandia i altres comentaris sobre l'acte i sobre els
premiats.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que es posarà en contacte amb
Salvador Espriu per a dir-li que ha sigut designat com a membre del jurat del
Premi Ciutat de Gandia.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que ha rebut els treballs
presentats al premi de poesia Ciutat de Gandia i altres comentaris sobre la
compra dels bitllets per a viatjar al lliurament del premi a Gandia.
Agraïment a Fuster per part de Castellet per la seua crítica literària a una
obra seua i altres comentaris sobre un article de Rafael Ferreres, aparegut a
"Levante", sobre la seua "Antologia de la poesia valenciana". També li
demana que el visite a Barcelona per parlar d'alguns assumptes relacionats
amb els senyors del March.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que no li han concedit una beca
d'investigació de la Fundació Juan March i altres comentaris sobre la seua
visita a Barcelona, on té preparat un llibre sobre "El País Valencià".
Salutacions a Fuster i mostra d'amistat per part de Castellet.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta del Consell Directiu de la
"Comunidad Europea de Escritores" demanant-li el pagament de la quota
anual d'inscripció a l'associació.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que envie una nota biogràfica
seua i el pla de treball d'una obra seua per a concedir-li una beca
d'investigació sobre "Literatura i societat". Comentaris sobre la lectura de la
seua obra "Judicis finals".
Comunicació a Fuster per part de Castellet que li donaran una beca
d'investigació perquè faça uns "Estudios de Historia Social Valenciana" i
altres comentaris sobre certes informacions que ha de passar a Joan Oliver i
Juan Goytisolo.
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Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre l'enviament d'un llibre seu
per a la publicació. També li demana les seues obres sobre "Jaume Roig" i
"Sor Isabel de Villena" i li diu que li comunique la data de la seua visita a
Barcelona.
Agraïment a Fuster pel seu article sobre la col·lecció "Colliure" i altres
comentaris sobre el pagament dels seus honoraris editorials per una
publicació seua.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que a Laín Entralgo li ha agradat
el seu treball sobre "Historia cultural valenciana", per la qual cosa li enviaran
els diners d'una beca d'investigació.
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet de l'enviament d'un assaig eròtic per
a la seua publicació. També li demana l'adreça de Raimon per parlar amb ell.
Sol·licitud a Fuster per part del director literari d'Edicions 62 de la seua visita
a Barcelona per parlar de la publicació de l'obra "Història del País Valencià", i
d'altres comentaris sobre la traducció d'una novel·la policíaca per part d'uns
xicots d'Alcoi i de si Valor vol fer de traductor d'alemany per a l'editorial.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de la publicació d'un article seu a
Barcelona i altres comentaris sobre la visita de Raimon a la ciutat, qui li dóna
notícies de València. També li pregunta quan visitarà Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que Josep Benet és el candidat a
la "Lletra d'Or" per la seua obra "Maragall i la setmana tràgica", i li demana
la seua opinió al respecte.
Comunicació a Fuster per part del director literari d'Edicions 62 que Cahner
està a Barcelona, per aquest motiu li demanen que vaja a visitar-lo a fi de
parlar dels projectes editorials que porten entre mans, i li pregunta si ha
rebut uns llibres enviats per l'editorial.
Comentaris a Fuster per part d'Edicions 62 sobre la publicació a la mateixa
editorial de les seues "Obres completes", fent-li una proposta editorial en 3
volums.
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Comentaris a Fuster per part d'Edicions 62 sobre els projectes editorials que
porten entre mans: sobre l'enviament del contracte editorial per a la
publicació de les seues "Obres completes", l'enviament d'un recull d'articles
seus per a un altre llibre, la publicació de la "Història del País Valencià", i
l'enviament de l'adreça d'un rellotger valencià que ha fet una biografia de
Blasco Ibáñez per a publicar-la.
Comunicació a Fuster dels millors llibres publicats a Catalunya mereixedors
del premi "Lletra d'Or" i altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que l'obra de Martí de Riquer
sobre "Història de la literatura" també opta al premi "Letra d'Or" i altres
comentaris sobre unes jornades valencianes a Barcelona. També li demana
que li conteste a una altra carta en què li demanava notícies sobre les seues
"Obres completes" i sobre la data del seu viatge per al sopar del Premi
"Lletra d'Or".
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de les dates de la seua visita a
València i Gandia per a quedar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que lliuraren el premi "Letra d'Or"
al seu candidat i altres comentaris sobre la seua estada a València i sobre la
malaltia del pare de Fuster i li desitja que es millore.
Comunicació a Fuster de les ofertes editorials d'Edicions 62.
Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 que han rebut l'obra de José
Vicente Mateo però que no tenen interés en publicar-la, i li diu a Fuster que
vol parlar amb ell demanant-li data per reunir-se.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de la qual s'ha enterat
durant el seu estiueig a Palafrugell.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que pot enviar el llibre de José
Vicente Mateo per a la seua publicació a "Península" i altres comentaris al
voltant de la seua visita a Barcelona per parlar sobre l'expansió de la cultura
catalana a l'estranger.
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Comunicació a Fuster per part de Castellet de l'enviament d'una còpia d'una
carta de Josep Camarena sobre la qual li demana la seua opinió.
Adjunta fotocòpia d'una carta de José Camarena Mahiques a Josep M.
Castellet, dient-li que està escrivint la seua "Història migeval de València".
(Gandia, 23/1/65).
Comunicació a Fuster per part de Castellet de la visita a València de Molas i
Cahner i altres comentaris sobre el restabliment del seu pare d'una malaltia.
També li diu que li han enviat alguns llibres publicats per Edicions 62 i li
demana que el visite a Barcelona quan torne d'Anglaterra, on Castellet va a
fer unes conferències.
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet sobre els seus autors preferits per al
premi "Lletra d'Or" i enviament del nom dels millor posicionats per a obtenir
el premi, que són: Ferrater Mora, per "La filosofia en el món d'avui"; Manuel
Pedrolo, per "Cendra per Martina", i Maurici Serrahima per "La crisi de la
ficció".
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet dels noms dels escriptors votats per
ell com a possibles guanyadors del premi "Lletra d'Or".
Comunicació a Fuster per part de Castellet que Pedrolo ha sigut el guardonat
amb la "Lletra d'Or" per la seua obra "Cendra per Martina", que considera
prou dolenta.
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet de com va la publicació de l'obra
col·lectiva "Història del País Valencià" i li demana que parle amb Reglà i
Camarena al respecte.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de l'enviament d'una fotocòpia
d'una carta de José Camarena i li demana que procure animar-lo.
Adjunta fotocòpia d'una carta de José Camarena Mahiques a Josep M.
Castellet excusant-se pel retard en l'enviament d'una publicació a causa del
seu treball com a professor.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre l'impacte que ha tingut la
versió castellana de la seua obra "Nosotros los valencianos" i altres
comentaris editorials sobre les publicacions que porta entre mans amb
Edicions 62.
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Comunicació a Fuster de l'enviament de 400 pts en concepte de despeses
per la seua assitència a un col·loqui organitzat per Edicions 62.
Comunicació a Fuster per part de Castellet del permís de la censura per a la
publicació de la seua obra "Nosotros los valencianos" a Edicions 62 i altres
comentaris sobre una reunió amb Ortínez a Madrid.
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre certa reunió amb Ortínez per
a un projecte editorial. També li demana a Fuster que vaja a Barcelona per
parlar de l'assumpte.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de la data d'una reunió a
Barcelona amb Ortínez per a parlar d'un nou projecte editorial, viatge que
aprofitaran per parlar de "Cara i Creu".
Comunicació a Fuster per part de Castellet del guanyador del premi "Lletra
d'Or", que serà per a Marià Manent, per la seua obra "Com un núvol
lleuger".
Comunicació a Fuster per part de Castellet del guanyador del premi "Lletra
d'Or", que ha sigut per a Gabriel Ferrater, i altres comentaris sobre el
projecte d'una revista finançada per Ortínez, de qui no se'n sap res.
Enviament a Fuster per part de Castellet d'una fotocòpia d'un retall de
premsa que parla de l'aparició de la traducció al castellà de la seua obra
"Nosaltres,
els
valencians".
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa on s'anuncia l'aparició de l'obra de
Fuster "Nosotros los valencianos".
Comunicació a Fuster de la data del seu viatge a Barcelona per estar a un
col·loqui amb Ferrater i Mora i amb Baltasar Porcel, organitzat per Edicions
62.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de la data en què es farà un
col·loqui a Barcelona al qual anirà Fuster. També li demana que telefone a
Baltasar Porcel, company d'ell al col·loqui.
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Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 de la publicació d'una "Guia de
la literatura catalana contemporània" i demanant-li a Fuster la seua
col·laboració editorial fent una tria dels autors més representatius d'un llistat
adjunt.
Adjunta llistat per a un projecte editorial (14 fulls).
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Comentaris a Fuster per part de Castellet demanant-li notícies de Ventura i
altres comentaris sobre Raimon, Molas i Vergara.
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Comunicació a Fuster per part de Castellet de l'interés de l'Editorial
"Seminarios y Ediciones" de publicar en castellà la seua obra "L'home,
mesura de totes les coses".
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre les publicacions de l'Editorial
"Seminarios y Ediciones", on li diu que la darrera obra coeditada junt a
Ediciones Península és un llibre de Caro Baroja, titulat "Estudios sobre la vida
tradicional española".
Adjunta una fotocòpia d'un llistat de les obres editades per l'Editorial
"Seminarios y ediciones".
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet de la data de la seua visita a
Barcelona, per tal de convocar una reunió del jurat al Premi Sant Jordi.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de la delicada situació econòmica,
per la qual passa Edicions 62, i altres comentaris sobre la seua renuncia al
Premi Sant Jordi. També li demana que envie el seu original per a la
publicació en castellà de la seua obra "L'home, mesura de totes les coses" i li
pregunta quan anirà a Barcelona per a parlar amb ell.
Sol·licitud per part de Fuster a Josep M. Castellet que li faça una còpia d'un
treball seu per a "Cinc d'Oros" i altres comentaris sobre la publicació d'una
obra del doctor Peset, per part d'Edicions 62. També li pregunta com va la
publicació del seu "Diccionari per a ociosos" i li recrimina la poca qualitat del
darrer lloc on el va portar a sopar durant la seua visita a Barcelona.
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Castellet d'una còpia del
text demanat a Manuel Andújar, altres comentaris sobre la publicació per
part d'Edicions 62 d'una obra del doctor Peset. També li comunica quan
sortirà publicada la versió castellana de la seua obra "Diccionari per a
ociosos" i altres comentaris editorials per a la publicació de les seues "Obres
completes".
Comentaris a Fuster per part d'Isabel Mirete, dona de Josep M. Castellet,
sobre una traducció que ha fet. També el convida a passar uns dies a la casa
familiar d'estiueig a Sitges.
Adjunta retall de premsa de "La Vanguardia", on apareix una imatge de
Fuster en una desfilada de models.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Castellet de les obres
presentades al Premi Sant Jordi i altres comentaris sobre una reunió a
Barcelona per parlar de la publicació de les seues "Obres completes".
Comunicació a Fuster per part de Castellet que mai més el portarà a sopar a
un lloc que a Fuster no li va agradar gens, i comunicació de l'enviament
d'una foto del mateix lloc.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de la data d'una reunió a
Barcelona del jurat del Premi "Lletra d'Or".
Adjunta carta comunicant-li la data de la reunió i el nom del possible
guanyador, Joan Coromines.
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet d'un article parlant de la col·lecció
"Abast" d'Edicions 62 i altres comentaris sobre els seus honoraris editorials
pel
treball.
djunta un llistat amb els llibres publicats a la col·lecció "Abast".
Comunicació a Fuster per part de Castellet dels finalistes al Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes i de la data de la reunió del jurat per al lliurament del
premi.
Comentaris editorials a Fuster per part de Castellet sobre les publicacions del
"Volum III, Obres Completes", "Història del País Valencià, Vol. III", "Diccionari
de literatura catalana". També li demana que faça un "Escorpí" i altres
comentaris sobre el Premi Joan Fuster.
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Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre el plagi a la novel·la
"Nifades", presentada al Premi Sant Jordi, i li demanen la seua opinió al
respecte, com a jurat del premi.
Comentaris per part de Fuster a Josep M. Castellet sobre la seua opinió al
voltant d'un plagi de Faulí en la seua obra "El crisantemo descolorido",
presentada al Premi Sant Jordi.
Comunicació per part de Fuster a Josep M. Castellet que deixa en les seues
mans la decisió sobre el guanyador del Premi Sant Jordi.
Enviament a Fuster d'un escrit per part dels membres del jurat del Premi
Sant Jordi sobre el guanyador d'aquest. També li demana que si ha de fer
alguna objecció al respecte escriga a Oliver, ja que Castellet ha d'anar a
Suècia a fer unes conferències i a Brusel·les a fer de jurat dels Jocs Florals.
Adjunta fotocòpia d'un escrit del jurat del Premi Sant Jordi, anunciant el
guanyador d'aquest, qui ha sigut acusat de plagi.
Comunicació a Fuster per part de Castellet d'un retall de premsa amb les
supressions que aconsella la censura a una publicació.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat retall de premsa amb les supressions
aconsellades per la Censura.
Enviament a Fuster per part de Castellet d'un retall de premsa amb una
crítica literària de José Luis Cuesta, titulada "Orbe de Salvador Espriu",
apareguda al diari "Primera página", sobre el seu llibre "Iniciación a la poesía
de Salvador Espriu", guardonat amb el Premi Taurus d'assaig.
Sol·licitud a Fuster per part de Castellet del seu vot per a determinar el
guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes entre els autors
Alexandre Cirici i Joan Vinyoli.
Comunicació a Fuster per part de Castellet que estan preparant un acte de
presentació de les seues "Obres completes" a la Galeria Adrià de Barcelona,
amb una exposició d'Armengol, Boix i Heras. També li demana l'enviament
dels seus treballs per al "Diccionari de literatura".
Comentaris a Fuster per part de Castellet sobre l'acte de presentació a
Barcelona de les seues "Obres completes".
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Comentaris par part de Fuster a Josep M. Castellet, dient-li que escriurà
l'article que li demanà sobre l'obra "Literatura valenciana" i altres
comentaris sobre el Premi Sant Jordi i sobre les dates de la seua visita a
Barcelona per a formar part del jurat al Premi "Lletra d'Or". També li diu que
es mire la revista "Gorg", on hi ha un article del seu interés.
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Comentaris a Fuster de la data de la presentació a Barcelona de les seues
"Obres completes".
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Comunicació a Fuster, per part de Castellet, de la data d'un sopar del jurat
del Premi "Lletra d'Or".
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Telegrama de Josep Maria Castellet confirmant-li a Fuster la data de la
presentació del seu llibre a la "Galeria Adrià".
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Adjunta tarja de visita de Josep Maria Castellet.

Carta

Carta

Carta
CASTELLET, Josep Maria
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de Fuster a Josep M. Castellet de l'enviament d'un
pròleg per a la seua obra "Contra Unamuno", en la qual fa certa crítica a
unes afirmacions contra ell fetes per Aranguren.
Convocatòria a Fuster a una reunió del Congrés de Cultura Catalana que es
farà al Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb l'ordre del dia.
Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre la seua assitència a una
reunió del Congrés de Cultura Catalana a la qual no anirà, però li agrada
l'ideari de la institució.
Sol·licitud per part de Fuster a Castellet del pagament dels honoraris
editorials que li deuen per les seues publiacions a Edicions 62. També li
comunica l'interés per part "d'Ariel Quincenal" de publicar una altra versió
castellana de la seua obra "Nosaltres, els valencians" i altres comentaris
sobre el Congrés de Cultura Catalana.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Carta

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Castellet del pagament dels honoraris
editorials que li deuen per les seues publiacions a Edicions 62. També li
comunica que ha rebut una oferta per a publicar una altra versió castellana
de la seua obra "Nosotros los valencianos" i altres comentaris sobre el
Congrés de Cultura Catalana.
Comentaris per part de Fuster a Castellet sobre uns comentaris seus als
membres del Congrés de Cultura Catalana i altres comentaris sobre
pagament de les seues liquidacions editorials per les obres publicades per
Edicions 62. També li diu que té una proposta d'una altra editorial per a
publicar una reedició de la seua obra "Nosaltres, els valencians" en castellà.
Sol·licitud a Castellet per part de Fuster d'autorització per a reeditar la seua
obra "Nosaltres, els valencians" en castellà a la col·lecció "Ariel Quincenal".
Comunicació per part de Fuster a Josep M. Castellet que ha rebut uns
exemplars de les seues "Obres completes" i altres comentaris sobre
l'enviament d'un pròleg a un llibre de Montserrat Roig.
Comunicació a Fuster per part de Castellet de l'enviament d'uns paquets per
mitjà d'una agència de transports.
Felicitació a Fuster per part de Castellet i la seua muller per l'obtenció de la
càtedra de valencià a la Universitat de València.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior esquerra del full
[Contestat].
Enviament a Fuster d'una còpia dels Estatuts de la "Comunidad Europea de
Escritores".
Adjunta carta del Comité Directiu de l'associació demanant la inscripció
d'escriptors a aquest col·lectiu.

1975

Castelletjosepmaria

4336

1975

Castelletjosepmaria

4337

1976

Castelletjosepmaria

4338

1978

Castelletjosepmaria

4339

1978

Castelletjosepmaria

4341

1986

Castelletjosepmaria

4340

Castelletjosepmaria

4266

Carta

Agraïment a Fuster per part de Castellet sobre l'enviament d'un llibre seu i
altres comentaris sobre la publicació de les seues "Obres completes".

Castelletjosepmaria

4281

Nota

Felicitació a Fuster per la seua tasca cultural i disculpa per part de Josep M.
Castellet i esposa per no poder anar a un acte.

Castelletjosepmaria

4228

Correspondència de Joan Fuster
]
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CASTELLET, Josep Maria
Nota
Tarja de
presentació

CASTELLET, Núria
CASTELLNOU, J.M.

CASTELLÓ GAOS, Agnés

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc

Sol·licitud a Fuster sobre com estan els seus pares per part d'Isabel, dona de
Castellet. Aquest també li comunica l'enviament d'un llibre perquè el
traduisca.

Castelletjosepmaria

4276

Castelletjosepmaria

4277

Felicitació a Fuster per la publicació d'un llibre seu.

Castelletjosepmaria

4278

Tarja de presentació amb l'anotació [Secretària].

Castelletnuria

4343

Castellnoujm

4344

Castellnoujm

4345

1972

Castellogaosagnes

4518

1962

Castellotarregaj

4519

1965

Castellogoncal

4352

1966

Castellogoncal

4353

Sol·licitud a Fuster de notícies seues per part de Castellet i la seua dona.

Poema

Felicitació nadalenca a Fuster per a l'any 1967 amb un poema imprés de J.
M. Castellnou, titulat "Un dia diferent".
Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un poema de J. M. Castellnou, titulat
"Els falsos reis, no riuen...".

Carta

Convida Fuster a que hi vaja a visitar la família Castelló a sa casa de Madrid.
Enviament d'un llibre de poemes.

CASTELLÓ TÀRREGA, J.
Carta
CASTELLÓ, Gonçal
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster d'uns exemplars de la seua obra "Nosaltres, els
valencians", per part de la "Casa Regional Valenciana", en Mèxic. Enviament
a Fuster d'uns exemplars de la revista "Senyera", de la mateixa institució.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló per la seua resposta crítica a
un article de Julián Marías, aparegut a "Triunfo", i altres comentaris sobre la
proposta d'escriure Fuster algun article sobre literatura catalana a
"Cuadernos para el diálogo".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre uns articles apareguts
a "El Noticiero" i altres comentaris sobre la visita a Madrid de l'amic comú
Sanchis Guarner. També li anuncia l'enviament d'un article on es fa una
crítica literària a una "Antologia" de Fèlix Ros i altres comentaris sobre la
seua visita a sa casa de Sueca per xarrar amb ell.
Adjunta retall de premsa del diari "ABC" amb un article de José María
Pemán, titulat "Poesía catalana", (14-1-66).

1966

[ 453

Carta

CASTELLÓ, Gonçal
Carta

Felicitació
nadalenc
Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un retall de premsa del diari
"Información" d'Alacant, en el qual es tracta el tema d'una polèmica de
Fuster amb Julián Marías a "El Noticiero" sobre la literatura catalana. També
li diu que vol parlar amb ell sobre la nova llei de premsa.
Adjunta retall de premsa de José Ramón Alonso titulat "Cataluña, mal
traducida".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare i altres comentaris sobre
un projecte de revista, del qual Ventura li ha parlat a Gonçal Castelló perquè
compten amb ell. També li fa alguns comentaris sobre la lectura del seu
pròleg a l'obra de José Vicente Mateo "Alacant a part".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Gonçal Castelló i anunci de les
dates en què estarà a Gandia per festes amb la finalitat de poder quedar
algun dia.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló que se n'ha assabentat, pel
seu article a "El quadern gris", d'un homenatge a Pla, al qual s'adhereix, i
altres comentaris sobre la mort del sr. Roda i sobre la llibertat de premsa.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre un recurs presentat
front al Tribunal Suprem per una multa a Valerià Miralles per unes pintades
en valencià i altres comentaris sobre la visita a sa casa de Sueca, on no hi
era.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre l'edició en català
d'una part de la revista "Cuadernos para el diálogo" i altres comentaris sobre
alguns projectes editorials de revistes locals en català a Gandia, Alcoi i altres
pobles.
Sol·licitud a Fuster per part de Gonçal Castelló de referències sobre
l'escriptor Ricardo de Val. També li comunica l'enviament d'un retall de
premsa i felicita a Fuster pel seu Sant.
Adjunta retall de premsa amb un poema titulat "A Gaiola de Prata", per
Baldomero Isorna.

1966

Castellogoncal

4354

1966

Castellogoncal

4355

1966

Castellogoncal

4356

1967

Castellogoncal

4357

1967

Castellogoncal

4359

1967

Castellogoncal

4360

1967

Castellogoncal

4362

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de la seua nova adreça a la
"Ciudad Jardín" d'Alacant i altres comentaris sobre una multa a "Concret"
per part del govern.

1967

Castellogoncal

4363

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'interés de l'Editorial
"Ciencia Nueva" en publicar la seua obra "Poetes, moriscos i capellans" en
castellà. Comentaris sobre l'autorització de la censura per a publicar
"Combustible per a falles".

1967

Castellogoncal

4364

Correspondència de Joan Fuster
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CASTELLÓ, Gonçal

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha estat al sopar de
lliurament del Premi Alfaguara de novel·la. Comentaris sobre la publicació en
castellà per part de l'Editorial Ciencia Nueva de la seua obra "Poetes,
moriscos i capellans". També li diu que el director de la mateixa editorial
anirà a fer una visita al País Valencià, on podran parlar de l'assumpte del
llibre.
Adjunta fotocòpies de les votacions de les novel·les presentades al Premi
Alfaguara i un altre full amb una petita ressenya biogràfica del guanyador i
de l'obra "Fauna", agraciada amb el premi.

1967

Castellogoncal

4365

1968

Castellogoncal

4366

1968

Castellogoncal

4367

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha rebut una carta de
Josep Renau des de Berlín,des d'on li ha enviat alguns materials per a editarlos a València, i li fa alguns comentaris sobre l'obra de Fuster, "Nosaltres, els
valencians". També li diu que la gent de Concret Llibres li enviarà algunes
obres de Fuster, que vol que li les dedique a Renau.
djunta fotocòpia de la carta de Josep Renau a Gonçal Castelló en què parla
de Fuster.

1968

Castellogoncal

4368

Carta

Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló pel III Vol. de les seues "Obres
completes" i altres comentaris sobre la lectura de l'obra. També li demana
que li'l signe i dedique.

1968

Castellogoncal

4369

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'un
informe de la Delegació del País Valencià al Congrés Mundial en Defensa de
la Cultura l'any 1937 i altres comentaris sobre la seua visita a València.
Adjunta fotocòpia de l'"Informe de la Delegació del País Valencià, llegit per
Carles Salvador", i retalls de premsa del diari "ABC", titulats "Cuatro libros
valencianos", per Vicent Andrés Estellés (10/Feb/1968, pág. 69), i "Ramos,
Vicente: Literatura alicantina de la posguerra", per Federico Carlos Sainz de
Robles (8-Feb-68).
Agraïment a Fuster per part de Gonçal Castelló per l'enviament d'un llibre
seu. També el felicita per l'aparició del III Vol. de les seues "Obres
completes" que el té encomanat a Concret Llibres per comprar-lo i altres
comentaris sobre la publicació en castellà de la seua obra "Poetes, moriscos i
capellans".
Adjunta retalls de premsa dels diaris "ABC" i "Nuevo Diario", titulats
"Mariano Albero (dieciocho años), un intérprete de la [[Nueva cançó]]",
"José Pla, testimonio del tiempo", "En el centenario del filólogo Pompeu
Fabra: como se forjó el catalán moderno", "Con José María Espinás, novelista
catalán: [Aprender el idioma del vecino es aprender a convivir]".
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CASTELLÓ, Gonçal
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que els materials enviats
per Renau els té Tomás Llorenç per a la publicació i altres comentaris sobre
l'enviament d'uns llibres de "Garbí", del primer volum de les seues "Obres
completes", i d'uns discos de Raimon i Pi de la Serra a Josep Renau.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la situació del teatre
valencià, arran d'un article de Jesús Morante Borràs, aparegut al diari "ABC".
Adjunta el retall de premsa titulat "Tradición y ejecutoria del teatro
valenciano" (9-Marzo-1968, pág 67).
Comunicació de l'enviament a Fuster d'un article de premsa, aparegut al
diari "ABC", sobre el Tirant lo Blanc i d'una carta seua al director del diari
fent-li alguns aclariments sobre Joanot Martorell i la seua obra
Adjunta carta de Gonçal Castelló al director del diari "ABC" i retall de premsa
d'aquest diari, titulat "Tirant Lo Blanc, el mejor libro del mundo" (20-Abr1968, pàg. 85). Adjunta un altre retall de premsa titulat "El escritor catalán y
su lengua" (Marzo 1968, pàg. 22).
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha d'enviar a Pepe
Esteban la traducció al castellà de la seua obra "Poetes, moriscos i capellans"
per a la publicació a l'Editorial "Ciencia Nueva" i altres comentaris sobre un
reportatge de premsa de Fuster publicat a Madrid, del qual ha enviat una
còpia a Vicent Ventura.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló al voltant d'una reunió a
Madrid d'alguns representants de la cultura valenciana on va actuar Raimon.
Comentaris sobre l'enviament d'un projecte d'Aplec al País Valencià. També
li proposa fer una reunió amb alguns membres de la cultura valenciana per
parlar de la situació política del País Valencià.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló que s'ha de tenir en compte
la realitat castellana de pobles com Utiel i Requena i altres comentaris sobre
la seua estada a la Fira del Llibre. També li diu que Josep Carles Clemente vol
fer-li una entrevista per a "La Actualidad Española" i altres comentaris sobre
els estatuts d'altres comunitats espanyoles i d'Europa.

1968

Castellogoncal

4371

1968

Castellogoncal

4372

1968

Castellogoncal

4373

1968

Castellogoncal

4374

1968

Castellogoncal

4375

1968

Castellogoncal

4376
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló, que ha trobat a la Llibreria
Europa la revista "Estudios políticos", del seu interés, i de la data de la seua
visita a València en què li la durà. També li fa alguns comentaris sobre un
reportatge que li han fet a Fuster a "Tele/Estel" i sobre un treball de Gómez
Nadal sobre "Els problemes regionals a Europa i les doctrines regionalistes i
nacionalistes al món". Finalment li comunica l'enviament d'un article seu
sobre nacionalisme.
Adjunta un article original de Gonçal Castelló, titulat "Castella enfora: carnet
de viatge d'un valencià que torna".
Comunicació a Fuster, per part de Gonçal Castelló, que ha presentat una
demanda contra Fosar Benlloch per les seues afirmacions contra la llibreria 3
i 4 en una carta al director a la revista "Triunfo", i altres comentaris sobre
una crítica enviada a la "Revista de Estudios Políticos" per una crítica d'Aracil
contra Vicent Ventura i contra un llibre de Reglà. També li fa alguns
comentaris sobre política; sobre alguns membres de l'intel·lectualitat i del
govern franquista, i sobre l'enviament d'una còpia del Projecte d'Estatut
Gallec i del llibre de Fernando Badia, titulat "Formas de Estado desde la
perspectiva del Estado Regional".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre les vacances de la
seua família a Alacant, on el convida a què vaja a passar uns dies el mes
d'agost. També li comunica l'enviament d'una crítica a un llibre de
Madariaga i altres comentaris al voltant d'un treball sobre l'emigració que
farà Gómez Nadal. Finalment felicita a Fuster pel seu article a "Serra d'Or".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la idea del federalisme
i del regionalisme a Espanya i sobre com va la publicació en castellà de la
seua obra "Poetes, moriscos i capellans". També li comunica que espera
l'enviament d'unes fotografies per part de Ventura per a un reportatge al
diari "ABC".
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Gonçal Castelló a Valerià
Miralles comunicant-li les obres denegades i autoritzades per la censura i
altres comentaris crítics amb el seu llibre sobre "Escalante". També li fa
alguns comentaris sobre Aracil i la seua crítica, en un article a "Serra d'Or"
contra Ventura i Joan Reglà.

1968

Castellogoncal

4377

1968

Castellogoncal

4378

1968

Castellogoncal

4379

1968

Castellogoncal

4380

1968

Castellogoncal

4381
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CASTELLÓ, Gonçal

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló donant-li notícies sobre
Ricard Blasco i Vicent Ventura i altres comentaris sobre el seu viatge familiar
a París i a Alacant. També li comunica que li ha donat la seua adreça a Pepe
Esteban perquè li envie els seus honoraris editorials per la publicació en
castellà de la seua obra "Poetes, moriscos i capellans", i d'altres comentaris
sobre l'enviament d'un retall de premsa que parla de València aparegut al
diari "ABC".
Adjunta retall de premsa titulat "Breverias: valencianos y levantinos" (7Sept-1968, pàg. 24).

1968

Castellogoncal

4382

Carta

Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló pel seu article a "Serra d'Or"
sobre els exiliats catalans a Mèxic i altres comentaris sobre la repressió
policial amb motiu d'uns disturbis estudiantils en contra dels jocs olímpics de
Mèxic. També li fa alguns comentaris sobre un homenatge a Carles Salvador i
sobre un projecte de diari. Finalment, li comunica la data de l'aparició de la
seua versió castellana de l'obra, "Poetes, moriscos i capellans".

1968

Castellogoncal

4383

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que Josep Renau necessita
les seues dades biogràfiques per a fer una presentació de la seua obra, i
altres comentaris sobre l'acte de presentació de la versió castellana de la
seua obra "Poetes, moriscos i capellans", per part de l'Editorial "Ciencia
Nueva", a Madrid.
Adjunta telegrama de Josep Renau a Gonçal Castelló demanant-li les dades
biogràfiques de Fuster.

1968

Castellogoncal

4385

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre l'empresonament de
Vicent Ventura, a la presó "Modelo", per la publicació d'uns articles a la
premsa contra el règim. Comentaris sobre el pagament dels seus honoraris
editorials, per la publicació en castellà de la seua obra "Poetes, moriscos i
capellans". També li fa alguns comentaris sobre Josep Renau, sobre els
intel·lectuals valencians a Madrid i sobre la presentació d'un llibre seu.

1968

Castellogoncal

4386

Carta

Comentaris per part de Fuster a Gonçal Castelló sobre la seua estada a la
presó "Model", de València, per a veure a Ventura; sobre el seu estat d'ànim
i sobre el tractament de la notícia als mitjans de comunicació, on l'"ABC" ha
publicat: "Desarticulación de una organización comunista".

1968

Castellogoncal

4387

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la manipulació a
València dels mitjans de comunicació, a l'hora de donar la notícia de
l'empresonament de Vicent Ventura, i d'altres comentaris sobre una
conferència de Melià, al "Circol Català", i sobre els estudiants valencians a
Madrid, Garcés i Campos.

1968

Castellogoncal

4388

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Carta

Nota

Tarja de
presentació

Carta
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]

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Gonçal Castelló, d'un
informe sobre la qüestió federal d'Espanya i altres comentaris sobre la seua
preocupació per traure de la presó a Vicent Ventura.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha parlat amb Richard
Eder, corresponsal del diari "The New York Times" a Espanya, perquè faça un
reportatge sobre la repressió franquista a València i sobre l'empresonament
de Vicent Ventura, a qui vol anar a veure a la presó. També li anuncia la data
del seu viatge a València per a fer el reportatge, on voldrà conéixer-lo.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Gonçal Castelló i altres comentaris
sobre la lectura de l'obra de Baltasar Porcel, "Els Argonautes". També li fa
alguns comentaris sobre el "Premi Sant Jordi", en què considera que la millor
obra és "Un lloc entre els morts", del mateix autor. Comentaris sobre l'acte
de lliurament del "Premi de Novel·la Alfaguara", que va ser per a Daniel
Sueiro, i que Vicente Gaos arribà a la final amb l'obra "Los guerrilleros".
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha estat de visita a
València però que li digueren que Fuster estava a Barcelona, per la qual cosa
li ha deixat a Ventura un llibre de Baltasar Rull, qui vol conéixer-lo. També li
fa alguns comentaris sobre una entrevista que vol fer-li un tal Clemente per
al diari "Alcázar".
Enviament a Fuster d'un retall de premsa d'un article de Luis Vicente Aracil,
titulat "El mito del bienestar: veinticinco años de vigencia" (Madrid, 12
d'octubre 1968).
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre les editorials "Garbí" i
"Tres i Quatre". Comentaris sobre l'obra d'Antoni Seva, "Alacant 30.000
pieds noirs". També li comenta que Antoni Seva seria la persona indicada per
a fer un llibre sobre l'emigració a França, que es podria titular, "BeniopaParis".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló, sobre l'estada a la presó de
Vicent Ventura i altres comentaris sobre un projecte de creació d'un diari a
València. També li comenta que anirà de viatge a Mallorca a veure una nova
rotativa que han comprat al "Diario de Mallorca".

1968

Castellogoncal

4389

1968

Castellogoncal

4390

1968

Castellogoncal

4391

1968

Castellogoncal

4370

1968

Castellogoncal

4384

1969

Castellogoncal

4392

1969

Castellogoncal
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre un article polític
d'Areilza, que li envia, i d'altres comentaris sobre els problemes legals amb el
règim de les editorials "Garbí" i "Tres i Quatre". També li diu que la seua obra
que es publicarà a l'"Editorial Ciencia Nueva", ha passat la censura encara
que amb alguns retalls.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la repressió del règim
franquista als estudiants i professors universitaris per la seua oposició
política, molts d'ells desterrats a pobles de les províncies de Terol, Sòria i
Burgos.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'un article
de premsa, que servirà com a font d'inspiració, per a un llibre sobre
emigració que farà Dionís Frasquet. Comentaris sobre la lectura d'"El Tirant"
a la col·lecció, "Els Nostres Clàssics", i sobre la proposta que l'"Editorial
Alianza" en faça una versió castellana.
Adjunta retall de premsa aparegut a "Nuevo Diario" titulat "Alicante: Trenta
mil pieds-noirs", on Josep Melià fa una crítica literària a l'obra homònima
d'Antoni Seva (ND: 15-gener, 1969).
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre unes valoracions en la
seua contra, fetes per Elorriaga, de TVE, al voltant d'uns comentaris de
Fuster arran d'un projecte d'industrialització del llagostí. Comentaris sobre la
publicació de la seua obra, "Poetes, moriscos i capellans". També li conta
que va parlar amb Ventura a un sopar de germanor, i uns altres comentaris
sobre la projecció de la pel·lícula "El fava de Ramonet",en valencià, a un Cine
Club a Madrid.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la crisi per la qual
estan passant algunes editorials a Espanya, per culpa de l'estat d'excepció
decretat pel règim franquista. Comentaris sobre un sopar amb Blasco i
Melià. També li fa alguns comentaris d'un reportatge sobre "El Plan Sur", que
està fent Blasco per a TVE, i altres comentaris sobre la projecció a Madrid de
la pel·lícula en valencià, "El fava de Ramonet", on aniran alguns intel·lectuals
valencians, i sobre una excursió a Toledo. Finalment li parla d'un article a un
suplement del diari ABC, d'un tal Moreiro, sobre el País Valencià.
Adjunta carta de l'"Editorial Cuadernos para el diálogo", on parla del silenci
editorial, al qual han estat obligats per culpa de l'estat d'excepció decretat
pel govern, i reportatge sobre València aparegut al suplement "España69:
Los domingos de ABC" (16 de marzo de 1969).
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló, que una vegada alçat l'estat
d'excepció per part del règim franquista, ha llevat el permís de publicar a
algunes editorials entre les quals està "Ciencia Nueva", per la qual cosa la
versió castellana del seu llibre "Poetes, moriscos i capellans", no eixirà a la
llum. Comentaris sobre l'enviament d'unes fotos de Gandia. Observacions
sobre la situació política a Espanya.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'agraïment per la seua
intervenció en un text de Dionís Frasquet, i altres comentaris sobre el
valencianisme actiu i la creació d'un organisme similar a "Omnium Cultura",
a València, que es podria dir "Foment de Cultura Valenciana". També li fa
alguns comentaris editorials sobre les dificultats en la publicació d'alguns
llibres valencians.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló, sobre els projectes
editorials dels intel·lectuals valencians a Madrid, fent referència a la
traducció del "Tirant" al castellà, publicada per "Alianza Editorial", sobre la
tertúlia cultural anomenada "La Diada del Fava", la creació d'una nova
col·lecció en català per l'"Editorial Tierra Abierta", i la traducció al valencià
per part de Ricard Blasco de la pel·lícula, "Cañas y Barro".
Adjunta retall de premsa aparegut a "Nuevo diario", titulat "Abrazo de
bienvenida al caballero Tirant", en què Josep Melià fa una crítica literària a
l'obra de Joanot Martorell, publicada en castellà per l"'Editorial Alianza".
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre l'enviament d'unes
fotos en què apareixen els assistents a la tertúlia, a Madrid, amb motiu de la
projecció de la pel·lícula "El fava de Ramonet", i altres comentaris sobre una
segona reunió a la qual aniran Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal. També
li comunica que Jorge Campos vol entrar en la tertúlia i l'enviament a Fuster
d'una obra d'aquest, titulada "Teatro y Sociedad en España (1780-1820)", i
de l'interés d'aquest a publicar alguna traducció d'una obra de Fuster en
castellà.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló pel seu article a la revista,
"Cuadernos para el diálogo", sobre la literatura catalana i altres comentaris
sobre l'enviament a Sueca del darrer llibre de Ricard Blasco. També li
comunica l'enviament de la seua adreça a Jorge Campos, qui vol que faça un
pròleg a l'obra, "El dietari de Porcar", i altres comentaris sobre l'enviament
de l'obra, "Temas de España". Finalment li comunica la seua visita a Sueca,
així estrenarà el nou cotxe que s'ha comprat: un SEAT 124.
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la mort a l'exili de José
Gaos, i enviament d'un article del diari mexicà "Excelsior", en què s'anuncia
el fet. També li comunica l'enviament d'uns retalls de premsa d'un tal
Míguez en els quals es fa una crítica literària a uns llibres seus. Altres
comentaris sobre "El Tirant".
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'un retall
de premsa sobre els exàmens de revàlida, en què en la matèria de geografia i
història han fet una pregunta sobre "La Región de Levante".
Adjunta el retall de premsa titulat "Las reválidas", [Madrid, 26 de junio
de1969].
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de la celebració d'un dinar
a Madrid, per part dels membres de la tertúlia, "La Diada del Fava de
Ramonet", i la nova colla "Tirant Lo Blanch", que faran una paella a la "Feria
de la Alimentación" de la Casa de Campo.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'un article
publicat a Madrid, per Francesc de P. Burguera, i altres comentaris sobre el
seu estil literari. També li fa alguns comentaris sobre la necessitat de crear
un nou diari a València i sobre una paella que es farà al Pavelló de l'arròs, de
la Fira de Camp de Madrid.
Adjunta retall de premsa de Francesc de P. Burguera titulat "Non Plus
Ultras", [Madrid, 1 de julio de 1969].
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'uns
retalls de premsa, amb un article d'Altares sobre "Morir a Mèxic", i un altre
que ha publiat Burguera a Madrid. També li pregunta si vol anar amb ell de
vacacances per França i el País Basc francès. Comentaris sobre una crítica a
Fuster apareguda a "La Codorniz".
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que està a Alacant passant
les vacances d'estiu. Comentaris sobre la seua assistència a un assaig del
Misteri d'Elx i de la seua estada a Cocentaina per a veure els Moros i
Cristians. També li comunica la data d'un sopar a València, a casa de Vicent
Ventura, i l'enviament d'un retall de premsa del diari "La Verdad", de Murcia.
Adjunta retall de premsa del diari "El Mundo" signat per Francesc de Paula
Burguera i titulat "Una enseñanza de la geografía condenada por los
tribunales", [Madrid, 18 de juliol 1969].
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Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'un retall
de premsa del diari "La Vanguardia", i altres comentaris sobre les seues
vacances a Alacant, on ha anat a visitar Dènia. També li fa alguns comentaris
sobre el nom d'una societat que vol fundar: "Promociones Bibliófilas S.A.".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre els articles de
Burguera a "Primera página". Comentaris per a ajudar a Benlloch.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre una reunió a Madrid
dels intel·lectuals valencians més destacats, entre els que ha estat Max Aub
retornat de l'exili. També li comunica l'enviament d'un article de Burguera.
Comentaris sobre l'acceptació del "Premi Planeta" per part de Sender.
Finalment li fa alguns comentaris sobre les obres que està fent Max Aub:
"Campo cerrado", "Campo abierto" i "Campo de Alfalfa".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre política i d' alguns
membres del règim franquista. També li dóna informacions sobre com li van
les coses a Madrid i sobre el seu estat de salut.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló per la seua conferència a
l'Ateneu de València sobre "El Tirant" i altres comentaris sobre la data d'una
reunió a Madrid.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la situació política del
País Valencià i sobre una conferència seua a València a la qual no ha estat
convidat. També li fa alguns comentaris sobre la cració d'una nova societat,
anomenada colla "Tirant Lo Blanch".
Adjunta un exemplar sense complimentar d'una invitació als actes de
l'esmentada societat i dos exemplars del programa d'un sopar de la "Colla
Tirant Lo Blanch".
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament del text,
d'un llibre autobiogràfic, que està fent sobre la Guerra Civil, on hi ha alguns
personatges reals, per tal que li dóne la seua opinió.
djunta el text esmentat.
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre el seu projecte de
llibre autobiogràfic sobre la seua experiència com presoner polític durant la
Guerra Civil, i altres comentaris sobre la visita a sa casa de Sueca d'un
cineasta belga amic de Renau. També li fa alguns comentaris al voltant d' un
projecte anomenat "Actualidad Española" i sobre els membres de la "Colla
Tirant Lo Blanch", i altres comentaris sobre la mateixa associació.
Adjunta un guió amb els capítols del llibre sobre la Guerra Civil i un
esborrany amb una altra part del text del llibre.
Enviament a Fuster per part de Gonçal Castelló d'una invitació a un dinar al
restaurant "La Criolla" de Madrid de la "Colla Tirant Lo Blanch".
Adjunta una nota amb aclariments sobre els actes i els membres de la
mateixa associació i una felicitació nadalenca a Fuster per a l'any 1970.
Invitació de Gonçal Castelló, de la "Colla Tirant lo Blanc" convidant a Fuster a
l' homentage a l' escriptor Max Aub.
Sol·licitud a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'enviament d'un
reportatge sobre "Tristana", aparegut a "Tele-Expres", ja que no es troba a
Madrid, i enviament d'un retall de premsa de Burguera. Comentaris sobre un
article de Vicent Ventura.
Adjunta retall de premsa titulat "Agradecer los servicios prestados" per
Francesc de P. Burguera, [Madrid, 17-10-69].

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Gonçal Castelló d'unes fotocòpies de retalls
de premsa del diari "Excélsior" de Mèxic, on es dóna la notícia de la mort de
José Gaos, titulats "En plena aula murió el maestro José Gaos".

Bitllet

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Gonçal Castelló escrita sobre un
bitllet de 500 lires italianes.
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Enviament a Fuster per part de Gonçal Castelló d'una carta de Josep Renau
comunicant-li com és la vida d'exiliat polític a Berlín, i demanant-li ajuda per
la seua delicada situació econòmica.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Gonçal Castelló d'una carta
de Josep Renau i del projecte de publicació d'una edició del "Tirant", i altres
comentaris sobre les il·lustracions de la mateixa obra.
djunta full amb un llistat dels capítols que tindrà l'edició del "Tirant Lo
Blanch".
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Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de l'anada a Barcelona, de
Ventura, a la presentació d'un llibre titulat "Ocho siglos de poesía catalana", i
altres comentaris sobre la mateixa obra. També li comunica l'enviament
d'uns retalls de premsa de Francesc de P. Burguera i de Josep Melià. Altres
comentaris sobre el retorn des de l'exili a Moscú del fill d'Azzati. Finalment, li
dóna l'adreça de l'"Editorial Ciencia Nueva" perquè els reclame uns diners
per la publicació d'una obra seua.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns retalls de premsa sobre la mort
del periodista de TVE, Jesús Álvarez, i altres comentaris sobre l'estada a
Madrid de M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal que acompanyen el gup teatral
Horta, que representarà al "Teatro Español" l'obra "Oratori d'un home sobre
la terra", amb gran èxit. També li proposa portar al grup teatral a València
amb l'ajuda de la Diputació o la Universitat.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Gonçal Castelló d'uns
retalls de premsa sobre l'èxit que ha tingut a Madrid, el grup teatral Horta, i
comentaris sobre l'escriptor Enrique Nácher
Adjunta retalls de premsa titulats: "Oratori per un home sobre la terra,
espectáculo moderno y ejemplar", "Los pueblos en la novela de hoy",
"Prensa regional" i "El escritor y su lenguaje", per Francesc de P. Burguera, i
"Razones de [[P]]", de Melià. També adjunta un fullet de l'"Editorial Ciencia
Nueva", del seu catàleg de publicacions [Primavera, 1970].
Gonçal Castelló comunica a Fuster que no va assistir a Barcelona a una
conferència seua a causa de la representació processal de Solé Barberà,
empresonat pel règim franquista, i altres comentaris sobre un article enviat
per Fuster, a "Tele-Exprés", sobre la situació política a Barcelona. També li fa
alguns comentaris sobre l'obra de Josep Melià "Informe sobre la lengua
catalana" amb pròleg de Fuster, i li anuncia que Melià farà una conferència a
l'Ateneu de València.
Comunicació de l'enviament per part de Gonçal Castelló d'un catàleg de
publicacions de l"'Editorial Ciencia Nueva", i de l'adreça de la institució
perquè els demane els diners que li deuen per la publicació d'una obra seua.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre com va conéixer a
Ogier Preteceille durant la Guerra Civil.
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre la seua estada a
Alacant de vacances i altres comentaris sobre Ricard Blasco qui, a causa del
seu treball a TVE, no ha pogut sortir de Madrid. També li diu que aquest
últim li buscarà l'exemplar de "Fuerza Nueva", del seu interés. Comentaris
sobre la seua visita a Sueca per a veure'l.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Gonçal Castelló d'uns
retalls de premsa sobre el "Tacredisme" i comentaris sobre el règim
franquista. També li comunica la data d'una reunió a Barcelona.
Adjunta retall de premsa titulat "En memoria de [Don Tancredo]", [Madrid,
1-octubre, 70].
Gonçal Castelló comunica a Fuster que la reunió a Barcelona al final no es va
fer, i comentaris sobre la visita de Vicent Ventura a Madrid. També li
demana que li envie uns retalls de premsa sobre el ferrocarril "Alcoi-Gandia"
per a fer un llibret al respecte, i comentaris sobre l'enviament a Fuster d'uns
articles de "Nuevo Diario" sobre un homenatge a Remarque.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló pel "Premi Joan Fuster",
d'assaig. Comentaris sobre les activitats culturals a Gandia. També li
comunica el seu viatge a Barcelona junt a Melià i Burguera. Comentaris
sobre el "Diario de Barcelona".
Adjunta retall de premsa de "Nuevo Diario" amb un article de Josep Melià,
titulat, "Clases trabajadoras e historia".
Gonçal Castelló sol·licita a Fuster que signe una carta en què es protesta
contra l'Ajuntament de València pel seu projecte d'Urbanització a la Devesa
del Saler.
A la part inferior de la carta apareix un text de protesta enviat a tots els
diaris de València i Madrid contra el projecte urbanístic.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre el magnífic espectacle
teatral de "L'Orlando Il Furioso" que ha vist al Palau d'Esports de Madrid, i la
possibilitat de portar-lo pels pobles valencians. També li anuncia la seua
visita a Sueca per a parlar amb ell.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre un programa de televisió on
es parlà de política. Comentaris al voltant del seu paper a "Destino" i sobre
una querella per injúries.
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Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló, que encara està per
València i que anirà allí a parlar amb Enric Valor.
Comentaris personals a Fuster per part de Castelló, que li demana que el
visite a Madrid, ja que està un poc deprimit. Comentaris sobre la sortida del
seu llibre en castellà "Diccionario para ociosos". També li fa alguns
comentaris sobre els "Premis Alòs Moner" i del "Premi Nacional
d'Interpretació Femenina del Sindicat de Cine".
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre l'anada a Madrid del grup
teatral "La Cassola" i altres comentaris sobre el carlisme i l'enviament d'uns
retalls de premsa del seu interés. També li diu que el "Diari de Barcelona" vol
fer-li una entrevista per al seu dominical.
Adjunta retalls de premsa apareguts als diaris de Madrid titulats: "Valencia
es diferente", de Francesc de P Burguera; "Sin esteriles nacionalismos:
Valencia es diferente", "Sobre [[Valencia es diferente]]", de Gonçal Castelló, i
"En su XVI Convocatória: El [[Gabriel Miró]] a Paris" i "El sentimiento
provincial".
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre la lectura d'un article seu, a
"Tele-Exprés", al voltant del turisme escandinau a les platges del
mediterrani, titulat "Vaillant Catalan".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre l'enviament d'una
entrevista que li ha fet Clemente per al "Diario de Barcelona" i altres
comentaris al voltant. També li diu que ha llegit un article de Fuster sobre els
fets del Marroc. Comentaris sobre unes cròniques de Castelló per a
"Ciudad", titulades "Viure a Madrid".
Adjunta dues còpies de les cròniques "Viure a Madrid", signades per Gonçal
Castelló com a [PEAPA].
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre com és la seua vida a
Madrid. Observacions al voltant de l'enviament d'uns articles sobre la
història de Gandia. També li diu que podrien fer, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de la ciutat, una altra història més completa i li demana
informacions sobre unes publicacions al respecte. Finalment, li parla d'uns
comentaris apareguts a la premsa, fets pel poeta alcoià, Joan Valls.
Adjunta retall de premsa del diari "Ciudad" per part de Juan de la Fuente,
titulat "Una historia de Gandia", [25 agosto 1971, pág 5]. Un altre retall de
premsa de Gonçal Castelló titulat "Viure a Madrid".
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Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre el seu estat de salut i una
caiguda, que va tenir a Madrid, mentre anava en autobús. Observacions
sobre la revista "Gorg" que els ha dedicat un número a ell i a Blasco. També li
comunica la seua anada a Gandia, vora les festes.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre una certa polèmica amb el
diari "ABC" pel plagi d'un llibre. Comentaris sobre la seua visita a Madrid i
sobre
el
carlisme.
Adjunta carta d'Inés Castelló a Fuster, en què li diu que pot anar a quedar-se
quan vaja a Barcelona a la casa familiar. Comentaris sobre l'obra teatral
"Homenatge a Picasso", interpretada a La Cova del Drac. També adjunta un
fullet de l'esmentada obra de teatre.
Comentaris a Fuster per part de Castelló de prendre mesures contra el diari
"ABC" per acusar-lo de plagi a Carles Riba. Comentaris sobre la seua estada a
Barcelona a la casa familiar dels Castelló. També li comunica l'enviament
d'un pamflet tirat a una exposició d'homenatge al 90 aniversari de Picasso i
altres observacions sobre la revista "Gorg".
Adjunta fotocòpia d'un pamflet falangista en contra de Picasso.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre un sopar de la colla "Tirant",
amb motiu d'una representació teatral a la Companyia Nacional. Comentaris
sobre la seua visita a Sueca, aprofitant l'estada per terres valencianes, per
haver d'anar a Alacant on entraren a robar al seu apartament de vacances.
També li fa alguns comentaris sobre la revista "Gorg" i li dóna l'adreça de
Josefina Salvador.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre la visita a Madrid de Vicent
Ventura i enviament d'unes obretes de Bernat i Baldoví. També li anuncia la
visita d'ell i Blasco a Gandia.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta per part de Castelló a
Manuel Ibáñez Escofet, fent-li alguns aclariments a un article seu sobre la
unitat dels pobles catalans. També li anuncia que finalment no anà a Gandia.
Comentaris per part de Gonçal Castelló a Manuel Ibáñez Escofet sobre un
article publicat al seu diari "Tele-Exprés", titulat "Nuevos tiempos, nuevas
costumbres", sobre l'entrada del País Valencià en el Mercat Comú Europeu.
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Comunicació a Fuster per part de Castelló de l'enviament d'una xerocòpia
d'un llibre de Maximilià. Comentaris sobre la fundació a Alacant d'una "Colla
Tirant Lo Blanch". També li comunica la data de la seua visita a sa casa de
Sueca per a parlar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de la publicació, al diari
"ABC", d'un article seu titulat "Tratos con el vecino". Comentaris sobre la
seua
visita
a
Sueca.
Adjunta el retall de premsa d'un article de Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Castelló de la seua visita a sa casa de Sueca
,malgrat la seua absència. Comentaris sobre l'enviament d'uns llibres de
poesia cubana. També li anuncia la data d'una nova visita a sa casa de Sueca
per a parlar amb ell.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre política i comunicació del seu
viatge turístic a Salamanca. També li comunica la data de la seua visita a
València per a sopar amb Fuster.
Carta d'invitació per part de Gonçal Castelló a un sopar homenatge a Ricard
Blasco, pel seu premi a la Revista "Ondas", que es farà al restaurant "La
Hosteria del Laurel", a Madrid. Comentaris sobre el preu del sopar i els
assistents.
Carta de Gonçal Castelló a Fuster comunicant-li que té un pis disponible per
a poder estudiar la possiblitat de posar una sucursal de "Publipress".
Comentaris personals.
Envia la direcció de Josep Renau.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha anat a visitar-lo a sa
casa de Sueca i no hi era, i de la data en què tornarà a visitar-lo.
Nota escrita al revers d'una denúncia de trànsit de la Policia Municipal de
València.
Comunica a Fuster que han anat a visitar-lo a sa casa de Sueca i no hi era.
Recriminació a Fuster per part de Castelló perquè no li va felicitar el Nadal.
Comentaris sobre la seua visita a Sueca abans d'anar-se'n a Andorra. També
li fa algunes observacions sobre l'enviament d'uns llibres madrilenys del seu
interés.
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Felicitació a Fuster per part de Castelló pel seu pròleg a un llibre de V.
Andrés Estellés, i comentaris arran de a lectura del llibre. També li demana si
anirà a la presentació d'un llibre de Burguera i altres comentaris sobre la
seua visita a Gandia on aprofitarà per a visitar-lo a Sueca.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre una esquela apareguda al
diari i altres observacions sobre l'estat de salut de la seua dona, Lola Gaos.
Adjunta retall de premsa amb una esquela de [Doña Antonia Castillo y León,
viuda de Peiró. Falleció en Gandia, el dia 18 de abril de 1973].
Castelló sol·licita a Fuster que li aconseguisca a Sueca quatre subscripcions
per valor de 1.000 pts a "El Molinell S.A.", empresa distribuïdora de llibres i
discos per a la defensa del valencià. Comentaris sobre l'estat de salut d'una
germana
seua.
Adjunta poema mecanografiat, titulat "La boda del año" i els 4 fulls per a les
subscripcions a "El Molinell".
Comentaris personals a Fuster per part de Castelló sobre l'estat de salut de
la seua germana, la seua dona i la seua filla que ha sigut atropellada per un
cotxe. Comentaris sobre la distribuïdora "El Molinell" i sobre les publicacions
de la col·lecció "Gorg". També li fa alguns comentaris sobre els projectes
editorials
de
"Gorg".
Adjunta punt de lectura de l'Editorial "Gorg" amb els pròxims títols a publicar
i retall de premsa del diari "ABC" signat per Baltar Porcel, titulat "Cultura
catalana y comunicación penínsular".
Comentaris a Fuster per part de Castelló al voltant d'una polèmica entre tots
dos per la qual li demana perdó. Comentaris sobre l'edició d'un llibre de M.
Aurèlia Capmany i sobre la tirada de 10 números de la revista "Gorg". També
li parla de l'edició d'una capçalera del "Tirant", a nom de Melià, però en què
ha estat darrere Castelló.
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre la seua vida a Gandia, de tant
en tant va a Madrid al seu despatx d'advocats. Valoracions personals sobre
l'estat de salut de la seua germana i la seua dona. Li anuncia una visita a sa
casa de Sueca. Observacions sobre la revista "Gorg".
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Comentaris editorials a Fuster per part de Castelló sobre l'aparició del primer
número d'un "Quadern de Gorg", amb el lema "Estimem la nostra llengua".
Observacions sobre el número 2 de la publicació. Comentaris sobre els llibres
que apareixeran publicats a la col·lecció "Gorg"; una traducció al català de
"Le Coronel Chabert", de Balzac, i "L'Ingenu" de Voltaire. Consideracions
editorials.
Carta de Gonçal Castelló, de la "Colla Tirant lo Blanc", anunciant-li a Fuster la
presentació del setmanari valencià "La Marina" al primer sopar de l' any al
qual el convoca.
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Carta

Carta de Gonçal Castello enviant-li a Fuster l' article de Jose Ombuena, "Los
que se han perdido desde 1939", publicat a "Las Provincias". Anuncia que
preparen uns "Quaderns-Aire Lluire" i que el primer serà "Història del
València C.F.".
Demana a Fuster el llibre "Història del València".
Recorda que té pendent el seu treball sobre falles per al "Gorg-Falles 1974".
Comentaris professionals.
Adjunta retall de premsa.

1973

Castellogoncal

20112

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster a l'any 1974.
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Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre la seua visita a Andorra i de la
parla catalana d'aquella ciutat.
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Article de
premsa

Carta de Gonçal Castelló enviant-li a Fuster l' article de José Alfonso,
"Hablando claro". Comentaris professionals.
Adjunta article.
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Carta de Gonçal Castelló enviant-li a Fuster un fullet de l' "Editorial Gorg".
Anuncia que ja està a el primer número de "Quaderns Crema", "Estimem la
nostra llengua". Comentaris professionals.
Adjunta fullet.
Carta de Gonçal Castelló a Fuster amb coemntaris professionals sobre l'
eixida del primer número de "Quaderns Crema" i el treball sobre Carles
Salvador.
Comunica que Palàcios li ha enviat els exemplars de "Lletra Menuda" que
necessitava.
Carta de Gonçal Castelló a Fuster amb comentaris a la traducció del conte de
Balzac, "Le Colonel Chabert" dins la col·lecció "Quaderns Crema".
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Comunicació a Fuster per part de Gonçal d'un viatge a la fira del llibre de
Madrid. Consideracions sobre les vendes per part de "Gorg". Propostes
editorials. Comentaris sobre la seua visita a València i de l'estat de salut de la
seua germana.
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Carta

Contestació per part de Gonçal Castelló a Fuster sobre el pagament de les
liquIdacions editorials per les vendes de la distribuïdora "El Molinell", de les
col·leccions "Arguments" i "Lletra Menuda", per la qual cosa li envia els
pagaments editorials corresponents.
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Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre la seua visita a Sueca malgrat
la seua absència. Comentaris sobre uns enderrocs en sa casa de Barcelona.
També li diu que ha presentat un recurs judicial per a veure si li autoritzen la
publicació de "Gorg".
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre els seus articles
publicats a "Mundo Diario". Estimacions sobre la publicació d'uns llibres de
caire polític titulats "Estat Unitari i Federalisme", de Martínez Ferrando, i un
altre de Fuster titulat "Un País sense política".
Adjunta 10 fotocòpies de retalls de premsa, articles d'opinió del mateix
Gonçal Castelló.
Recordatoris a Fuster per part de Gonçal Castelló durant el seu viatge a la
Bretanya (França).
Records a Fuster per part de Gonçal Castelló des de Vannes (França), durant
un viatge turístic.
Fuster sol·licita a Gonçal Castelló que li liquide les factures per les vendes de
llibres de les col·leccions "Arguments" i "Lletra Menuda", per part de la
distribuïdora "El Molinell".

Comunicació a Fuster per part de Castelló de la detenció d'un xiquet que va
arreplegar unes firmes d'adhesió a la llengua, durant un concert de Raimon.
Comentaris sobre la seua visita a Barcelona i a Sueca per a visitar-lo a sa
casa.
Adjunta fotocòpia de l'auto judicial en què li condonen el delicte al noi
Joaquin Vidal Mora per arreplegar signatures d'adhesió durant el concert de
Raimon. També adjunta fotocòpia d'un retall de premsa aparegut a "Mundo
Diario" titulat "Final d'una polèmica" de Gonçal Castelló, [24-juny-1975].
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Comentaris per part de Fuster a Gonçal Castelló sobre un homenatge a
Gandia que va ser prohibit pel govern. Consideracions sobre la seua absència
als actes.
Comentaris a Fuster per part de Castelló de la seua visita a Gandia, a causa
de l'estat de salut de la germana, malalta de càncer. Comentaris sobre la
seua no assistència a un sopar homenatge a Fuster, ja que és considerat pel
grup, com a persona non grata. També li fa alguns comentaris sobre el
tancament, per suspensió de pagaments, de la distribuïdora "El Molinell".
Carta de Gonçal Castelló a Fuster amb comentaris professionals.
Salutacions a Fuster des de Perpinyà (França), on Gonçal Castelló està de
viatge turístic. Comentaris sobre el català que es parla a la ciutat.
Enviament a Fuster per part de Gonçal Castelló d'una fotocòpia d'una
sentència judicial en contra del recurs presentat per "Gorg", que ha sigut
desestimat, per la qual cosa se li retirarà la seua inscripció en el "Registre
d'Empreses Periodístiques" del Ministeri.
Mostra de condol per part de Fuster a Gonçal Castelló per la mort de la seua
germana.
Agraïment a Fuster per part de Castelló per la seua mostra de condol per la
mort de la seua germana, i altres comentaris personals. També li diu que va
molt per València però que ha deixat d'anar a Gandia i el convida a què el
visite a sa casa d'estiueig, entre Amposta i Benicàssim.
Gonçal Castelló sol·licita a Fuster que li faça el pròleg per a un recull dels
seus articles publicats a "Mundo Diario", editat per "Edicions La Magrana",
amb el títol "Dia a Dia des dels Països Catalans". També li comunica que ha
llegit a "La Vanguardia" que ell, el gordo i Climent s'han adherit al Bloc
Autonomista Valencià i li diu que compten amb ell.
Comunicació a Fuster per part d'Isabel, dona de Gonçal Castelló, que han
llogat una caseta a Altea, on passen les vacances d'estiu, i el conviden a que
hi vaja a passar uns dies. També li mostren el seu suport per l'atac patit a sa
casa de Sueca.
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Castelló comunica a Fuster que ha comprat el seu llibre "El blau de la
Senyera" i que ha escrit un article sobre aquest per a "Mundo Diario"
(adjunt). També el convida a sa casa de Barcelona i li envia el seu número de
telèfon.
Adjunta retall de premsa titulat "Molt bé, Joan Fuster!" aparegut a [Mundo
Diario, 23 septiembre [1977].
Carta de Gonçal Castelló agraint-li a Futser el seu pròleg.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Castelló d'un article seu,
aparegut al n. 536 de la revista "Canigó", en el qual contesta a un article de
Rafael Ribó aparegut a "Tele-Exprés", sobre la revista mexicana "Horitzons".
Comentaris sobre l'enviament d'un llibre seu perquè Fuster li proporcione la
seua opinió. També li fa algunes observacions sobre la nova pel·lícula "El
Virgo de Visenteta".
Comunicació a Fuster per part de Gonçal i Isabel que han llegit el seu article
a "Serra d'Or" i que estan d'acord amb el seus plantejaments. Comentaris
sobre la data de la seua visita a Gandia on parlaran amb ell. També li
comuniquen la seua nova adreça a Madrid.
Mostra de suport a Fuster per part de Castelló amb motiu de l'atemptat. Li
ofereix la seua casa de Gandia per si vol anar a viure allí. Comunica la
presentació del seu llibre "Prometeo", amb motiu del 10 Aniversari de la
Llibreria Concret, de Gandia. Finalment, li comunica la data d'una reunió de
l"'Associació Cultural Tirant Lo Blanch", a Madrid.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior del full [Contestat].
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Nota

Comunicació a Fuster per part d'Isabel, a petició de Gonçal Castelló, de la
data de la seua visita a sa casa de Sueca.
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Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Gonçal i Isabel de la data de visita a sa casa
de Sueca, acompanyats de Joan Ballester.
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Comunicació a Fuster per part de Castelló de l'enviament d'una carta de
Secundino Jimeno, a Vicent Badía, sobre la publicació d'un article a la secció
de "Cartas al Director", del diari "Levante", referent al setmanari "Valencia
Semanal" amb el qual està en desacord.
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Comunicació a Fuster per part de Castelló de la seua visita a sa casa de Sueca
amb la seua dona, però no hi era. Li conta que li portava l'original d'un text
perquè li donara la seua opinió i el cita el següent cap de setmana a
Barcelona.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Castelló d'unes cartes
d'Ernest Lluch, Enric Garriga Trullons i Emèrit Bono sobre política.
Adjunta tres cartes:
1. Carta d'Ernest Lluch a Enric Garriga Trullons fent-li alguns aclariments
sobre com recull la nacionalitat catalana la nova Constitució Espanyola (121977).
2. Carta d'Emèrit Bono a Ernest Lluch renunciant a la seua representació
política als Països Catalans com a representant del Partit Comunista al País
Valencià (24-1-1978).
3. Carta d'Ernest Lluch a Emèrit Bono demanant-li que no li escriga més, ja
que està en desacord amb les seues opinions polítiques (21-3-1978).
Comentaris a Fuster per part de Castelló sobre un reportatge al diari "Avui",
a Max Cahner. Comentaris sobre l'enviament d'un retall de premsa de Josep
Carles Clemente que parla de Fuster.
Adjunta retall de premsa del diari "ABC" titulat "[[Qüestió de noms i altres
escrits]]", [Viernes, 16-5-80. Pág. 21].
Comunicació a Fuster per part de Gonçal i Elisabet de la seua visita a sa casa
de Sueca, per tal de convidar-lo a un dinar amb l'amic Tàrrega, però Fuster
no hi era.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Castelló de les
intervencions dels representants valencians a les Corts. Comentaris sobre la
llengua dels valencians. També li comunica l'enviament d'un record de Joan
Ballester.
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Comunicació a Fuster que ha passat per sa casa de Sueca després del
soterrament de Joan Ballester i no hi era.
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Mostra de suport a Fuster per part de Gonçal i Elisabet amb motiu de
l'atemptat i enviament de la seua adreça a Madrid.
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Castelló. També el convida a passar
el Nadal a sa casa de Barcelona.
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Correspondència de Joan Fuster
]
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Comunicació a Fuster de la seua visita a sa casa de Sueca, malgrat la seua
absència. Comentaris sobre el canvi de residència a Gandia, per la qual cosa
li regala la seua col·lecció de "Papeles de Son Armadans", ja que no té espai
al seu domicili nou.
Comentaris per part de Fuster a Gonçal Castelló sobre si a Gandia van patir
les conseqüències d'una riuada, la qual cosa no va afectar Sueca. També li
diu que accepta el regal de la col·lecció "Papeles de Son Armadans".
Comentaris sobre la mort de Renau i al voltant d' un article aparegut a
"Notícias", sobre Fuster, que li dedicà Antonio Palomares.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló sobre els efectes d'una
riuada a Gandia. Observacions sobre la seua estada a Barcelona durant el
desastre per la mort de la seua sogra. També li anuncia la seua visita a sa
casa de Sueca on li portarà uns llibres. Apreciacions al voltant d'un article de
Fuster sobre la mort de Josep Renau i un altre d'Antonio Palomares sobre
Fuster.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló i Elisabet Orri per la concessió
de la "Medalla d'Or" de la Generalitat de Catalunya, i sobre el nomenament
com a catedràtic universitari, notícia que li ha arribat per "Canigó".
Comentaris a Fuster per part de Gonçal i d'Elisabet sobre un article de Vicent
Ventura al diari "Avui", i un altre de "La Vanguardia", sobre la negativa per
part de la Universitat de València a la seua càtedra de professor. Comentaris
sobre l'èxit d'un programa de televisió de Fuster. També li comunica la seua
col·laboració econòmica en la revista "El Temps".
Adhesió al nomenament de Fuster com a fill predilecte de Sueca, per part de
Gonçal i Elisabet.
Mostra de suport a Fuster per part de Gonçal i d'Elisabet per les crítiques
que li han fet per haver acceptat entrar a la" Secció Cultural de la Diputació
de València". Comunicació de la data de la seua visita a Gandia demanant-li
un dia per a reunir-se amb ell.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal i Elisabet pel seu doctorat, des de
Lisboa, on estan de viatge.
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Enviament d'un llibre seu titulat "Terra guanyada" publicat per l'"Editorial El
Llamp". Comentaris sobre la seua presentació als "Premis d'Octubre", amb
un treball sobre la "II República i la Guerra Civil al País Valencià". Comunica
la data de la seua visita a Gandia on intentarà anar a veure'l a sa casa de
Sueca.
Enviament del text d'un llibre seu, que va rebre incomplet, perquè li done la
seua opinió. Comentaris sobre la invitació a un congrés organitzat per Muñoz
Suay, a instàncies de la Generalitat Valenciana, en què participarà Fuster, i al
qual presentarà la conferència, "Els intel·lectuals i la història". També li fa
alguns comentaris sobre l'assistència al "II Congrés d'Escriptors per la
Defensa de la Cultura", celebrat a València en plena Guerra Civil.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de la seua estada a Gandia
en Setmana Santa. Enviament del seu darrer llibre editat per l'"Editorial El
Bullent" de Valerià Miralles.
Felicitació a Fuster per part de Gonçal Castelló pel seu premi del CIEMEN.
Comentaris sobre la seua visita a Sueca amb l'Àlex Pineda. Li diu que ha sigut
finalista als "Premis d' Octubre". Parla de les seues darreres novel·les "La
grangrena" i "La Llarga nit". Comentaris sobre el seu estat de salut.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Gonçal i Elisabet. Comentaris sobre
la seua estada a Gandia a una reunió d'Indestel. També li comenta que es va
presentar a un concurs literari a Badalona, però que no va guanyar el premi, i
li envia el text del seu treball al premi.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat, 2-1-91].
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Gonçal Castelló d'un
exemplar, d'una nova edició, de la seua obra "Sumaríssim d'urgència".
Comentaris sobre les seues obres no publicades, ja que com que està malalt
del cor escriu molt. També li fa alguns comentaris Elisabet Orri sobre la seua
activitat cultural en defensa del català.
Comunicació a Fuster de l'enviament del llibre "Estat de la Nació sense
Estat... després de 10 anys d'autonomia", com a membre de la Comissió 10
Anys d'Estatut, per part de Gonçal Castelló.

1986

Castellogoncal

4508

1987

Castellogoncal

4509

1987

Castellogoncal

4516

1988

Castellogoncal

4510

1990

Castellogoncal

4511

1990

Castellogoncal

4514

1991

Castellogoncal

4512

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló del menú d'un sopar
homenatge a Josep Melià, per part de la "Colla Tirant Lo Blanch".

Castellogoncal

4420

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de la seua visita a València
i de l'enviament d'uns articles per a un llibre seu.

Castellogoncal

4425
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CASTELLÓ, Gonçal

Esborrany

Invitació

Enviament a Fuster d'una còpia de proposta de temari per a un congrés, no
especificat.
Invitació a Fuster a una conferència de Josep Melià al Círculo Catalán de
Madrid, titulada "La Cultura Catalana Avui", amb motiu de la presentació de
la publicació de la Gran Enciclopèdia Catalana.

Castellogoncal

4351

Castellogoncal

4350

Invitació

Invitació a Fuster per part d'"Edigsa-Xistral" a la presentació d'un disc de
poemes de Manuel María, pel grup gallec, Voces Ceibes.

Castellogoncal

4396

Nota

Comunicació a Fuster de la data en què passaran per sa casa a per ell perquè
vaja a un míting a Gandia.

Castellogoncal

4347

Castellogoncal

4421

Castellogoncal

4422

Castellogoncal

20116

Nota

Nota

Nota

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que anà a visitar-lo a sa
casa de Sueca amb la seua dona i no hi era.
Nota escrita al revers d'un rebut de l'assegurança del cotxe.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló que ha anat a visitar-lo a sa
casa de Sueca dues vegades i no hi era, li diu que està a Gandia i que vol
parlar amb ell.
Nota escrita al revers de la coberta de cartró d'una caixa de puros.
Nota de Gonçal Castelló anunciant-li a Fuster el seu viatge a València.

Nota

Nota d' Elisabet Orri i Gonçal Castelló anunciant-li a Fuster que passen a
viure a Gandia.

Castellogoncal

20117

Poema

Enviament a Fuster per part de Gonçal Castelló d'una traducció al català d'un
poema gallec titulat "La gàbia d'argent".

Castellogoncal

4361

Castellogoncal

4348

Castellogoncal

4419

Castellogoncal

4358

Saluda

Saluda
Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Gonçal Castelló al voltant d'una
manifestació política a Barcelona, on ha fet una crònica per a "Mundo
Diario" i "Canigó". També li diu que vol quedar amb ell per a xarrar.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Gonçal Castelló d'un
certificat de penals per a treure's el passaport i viatjar a Berlín a veure Josep
Renau.
Comunicació a Fuster per part de Gonçal Castelló de les hores en què estarà
a casa perquè ho tinga a en compte durant la seua visita, ja que ha d'anar al
metge i no estarà de 4'30 a 6'30 de la vesprada.
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CASTELLÓ, Gonçal

CASTELLS, Maria José

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Gonçal i Elisabet de la data en què poden anar
a veure'l a sa casa de Sueca, i li donen el seu telèfon de Gandia perquè els
avise.

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

CASTELLS, Víctor
Carta
CASTEROL I TARREGAS,
Josep

Carta

CASTILLEJOS, Andreu
Invitació

Carta

Carta

Fullet

Invitació

Felicitació
nadalenc
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Víctor Castells comunica que vol presentar-se al "Premi Óssa Menor", de
poesia. Li envia el seu treball perquè el faça arribar al premi.Li diu que
Raimon s'escolta molt a Brasil, per part dels exiliats.

Castellogoncal

4515

1981

Castellsmariajose

4520

1963

Castellsvictor

4521

Casterolitarregasjosep

4522

1969

Castillejosandreu

4523

1970

Castillejosandreu

4524

1972

Castillejosandreu

4527

1972

Castillejosandreu

4526

1972

Castillejosandreu

4525

1973

Castillejosandreu

4528

Felicitació a Fuster per un homenatge que li faran; al revers del full apareix
l'adreça de Josep Casterol.
Invitació a Fuster a una exposició d'Andreu Castillejos al Club d'Amics de la
UNESCO, a Elx. Comentaris sobre el text de la invitació a l'exposició, fet per
Antoni Bru. Li diu que a la pròxima vol que li faça ell el text de l'exposició.
Adjunta retall de premsa "Las exposiciones de Andreu Castillejos y Karlo
Stepan".
Agraïment a Fuster per part d'Andreu Castillejos pel seu text per al fullet de
presentació d'una exposició seua. Comentaris sobre un altre text de Fuster
sobre "El Misteri d'Elx", i sobre la seua publicació per part del Patronat.
Andreu Castillejos sol·licita a Fuster que li diga a Josep Climent si pot anar a
fer una conferència a Elx sobre la música del Misteri, al Club d'Amics de la
UNESCO, en què també participarà Manuel Sanchis Guarner amb una altra
conferència sobre "El Misteri d'Elx".
Enviament a Fuster per part d'Andreu Castillejos del programa de la seua
exposició "Andreu Castillejos: Pintura-Dibuix sobre cartró", a la Sala d'Art
Llibreria de la Rambla. Amb textos de Fuster, Ernest Contreras i els diaris
"Midi libre" i "L'Indeoendant".
Invitació a Fuster per part d'Andreu Castillejos a la seua exposició d'art a la
"IV Universitat Catalana d'Estiu", al Liceu Renouvier de Prada.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Andreu Castillejos expose au
Lycée Renouvier".
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Andreu Castillejos escrita en una
invitació a una exposició seua, a la Sala d'Art-Llibreria de la Rambla.
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CASTILLEJOS, Andreu
Carta
CASTILLO AGUILAR, Manuel

Carta

CASTILLO, Albert del
Tarja de
presentació
CASTILLO, Antoni
Carta
CASTILLO-PUCHE, José Luis

Carta

Carta

Nota
Telegrama
Telegrama

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Andreu Castillejo d'un
programa de la primera exposició del grup artístic "Esbart Zero". També li
demana si els pot fer els textos dels programes de les pròximes exposicions i
li dóna l'adreça perquè li les envie.

1987

Castillejosandreu

4529

Castilloaguilarmanuel

4532

1955

Castilloalbertdel

4530

1984

Castilloantoni

4531

1974

Castillo-puchejoseluis

4535

1974

Castillo-puchejoseluis

4536

1974

Castillo-puchejoseluis

4534

1974

Castillo-puchejoseluis

4533

1978

Castillo-puchejoseluis

4537

1979

Castillo-puchejoseluis

4540

Manuel Castillo demana a Fuster que li facilite referències dels seus llibres i
de les editorials on els pot trobar per a comprar-los.
Felicitació a Fuster per part d'Albert del Castillo, subdirector del "Diario de
Barcelona", pel seu llibre "El descrèdit de la realitat".
Adjunta retall de premsa del "Diario de Barcelona" d'Albert del Castillo
titulat "El descrédito de la realidad", [10 de septiembre de 1955].
Sol·licitud per part de Fuster a Antoni Castillo, de la col·laboració amb el
setmanari "El Temps", i altres comentaris al respecte.
Carta tornada per correus a Fuster, s'indica al sobre amb l'anotació
[Devuelto al remitente].
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un cicle de conferències,
organitzat per la Fundació General Mediterrànea.
Contestació de Fuster a José Luis Castillo-Puche dient-li que no farà la
conferència sol·licitada per a la Fundació General Mediterrànea, ja que no
sol concedir conferències. Comentaris sobre una presentació d'un llibre a
València on no li autoritzaren que parlara.
Avís de l'hora d'una conferència telefònica amb José Luis Castillo-Puche per
part de la [Compañía Telefónica Nacional de España].
José Luis Castillo-Puche vol parlar amb Fuster per conferència telefònica.
Fuster comunica a José Luis Castillo-Puche que li ha enviat una contestació a
una carta urgent.
Comentaris a Fuster per part de José Luis Castillo-Puche sobre un programa
de TVE, en què es parlà de l'obra de Blasco Ibáñez "La Barraca", que
finalment el va fer Sánchez Castañer. Li demana la col·laboració en el
programa "Encuentros con las letras", de TVE per a parlar sobre el "Tirant lo
Blach" o sobre la polèmica entre el valencià i català.
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CASTILLO-PUCHE, José Luis

CASTRO, Josefina

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un programa de TVE, al voltant
de la presentació d'una sèrie sobre l'obra de Blasco Ibáñez, "La Barraca".

1979

Castillo-puchejoseluis

4538

Sol·licitud per part de Fuster a José Luis Castillo-Puche de més detalls sobre
la seua participació en un programa de TVE per a parlar de l'obra "La
Barraca", de Blasco Ibáñez.

1979

Castillo-puchejoseluis

4539

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Castrojosefina

4541

Carta

Josep Català Punset comunica a Fuster que està completament d'acord amb
les seues afirmacions a un article del diari "La Vanguardia". Comentaris sobre
la política espanyola de la Transició i la Constitució.

1978

Catalapunsetjosep

4543

Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'uns retalls de premsa d'"El Llamp", números 61 i 62,
titulats "Amb tot el lleu: Uns premis light", de Gonçal Castelló, i "Els catalans:
mestissos i criolls?", de Jordi Solé Lodoc. També li demana en anotació
mecanografiada a peu del primer article, si pot emprar el seu nom per a
denominar uns premis literaris.

1986

Catalapunsetjosep

4542

Carta

Sol·licita a Fuster que escriga un text sobre el creuer de germanor que va
eixir de Barcelona cap a l'Algue,r per a la revista de Perpinyà "Tramontane".

1960

Catalarocapere

4544

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Catalunyaoliverjosemaria

4545

Telegrama

Sol·licitud a Fuster d'una entrevista telefònica per al programa "Ara fa 10
anys", de Catalunya Ràdio, sobre la concessió del "Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes".

1985

Catalunyaradio

4546

Carta

Francesc Caudet, lector d'espanyol a la Universitat de Nottingham, sol·licita a
Fuster que l'ajude amb la seua tesi doctoral sobre els moviments literaris
d'avantguarda a Catalunya i sobre l'obra de J.V. Foix. Comentaris sobre la
introducció a una obra poètica de Salvador Espriu.

1967

Caudetfrancesc

4547

Carta

Sol·licita a Fuster el nom d'una persona que puga fer un article sobre les
Falles per a la revista infantil "Cavall Fort". Comentaris editorials.

1965

Cavallfort

4548

Carta

Agraïment a Fuster per donar-los el contacte de Josep Palàcios com a autor
d'un article sobre les Falles, per a la revista infantil "Cavall Fort", amb qui ja
han contactat.

1965

Cavallfort

4549

Telegrama

Comunicació de l'adhesió a un homenatge a Fuster per part de la revista
infantil "Cavall Fort".

1968

Cavallfort

4552

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista infantil "Cavall Fort" de la
publicació d'un fragment del seu llibre, "Nosaltres, els valencians". També li
diuen que quan aparega publicada li enviaran un exemplar. Comentaris
sobre l'enviament del dibuix que il·lustrarà el text.

1969

Cavallfort

4550

Telegrama

CATALÀ PUNSET, Josep

CATALÀ ROCA, Pere
CATALUNYA OLIVER, José
María
CATALUNYA RÀDIO

CAUDET, Francesc

CAVALL FORT
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CAVALL FORT
Carta
CAVANILLES, Ramón

Telegrama

CAYROL, Antoni
Carta

Carta

Carta
CEBALLOS, Aquilino
Carta
CEBRIAN, Juan Luis
Carta
Nota
CELA TRULOCK, Jorge

Nota

CELA, Camilo José
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de la revista infantil "Cavall Fort", que han publicat una
ressenya sobre l'autor, a qui li han concedit el "Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes". Li envien un exemplar i el feliciten per l'obtenció del premi.
Mostra d'admiració cap a Fuster.
Comentaris sobre l'enviament d'un text. Comentaris mostrant-li la seua
admiració i enviant-li la seua adreça de Perpinyà.
Adjunta anotacions manuscrites d'Antoni Cayrol sobre algunes reflexions
seues respecte als escriptors catalans.

1975

Cavallfort

4551

1981

Cavanillesramon

4553

1965

Cayrolantoni

4555

Cayrolantoni

4554

Cayrolantoni

4556

Ceballosaquilino

4557

Cebrianjuanluis

20118

Cebrianjuanluis

4558

Celatrulockjorge

4584

1959

Celacamilojose

4559

1959

Celacamilojose

4560

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Cayrol al voltant d'un article d'aquest,
aparegut a la revista "Pont Blau". Comentaris sobre la situació de la
literatura catalana i sobre un article seu que tracta el tema a la revista
"Europe".
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Cayrol dient-li que no li ha pogut
aconseguir la bibliografia de J. S. Pons i oferint-li la seua casa a Perpinyà.
Comunicació a Fuster per part d'Aquilino Ceballos de l'enviament d'un
poema seu perquè li'n done l'opinió. Comentaris sobre la seua aparició en
televisió.
Adjunta poema mecanografiat d'Aquilino Ceballos titulat "Despedida".
Carta de Juan Luis Cebrián anunciant-li a Fuster la publicació del seu article
sobre Mallorca al diari alemà "Die Welt".
Proposa fer un article semblant sobre València.

1973

Agraïment a Fuster pels seus vots en la Junta del Grup Prisa.
Felicitació a Fuster per un premi.
Invitació a Fuster per part de Camilo José Cela a la reunió "Conversaciones
poéticas", a l'Hotel Formentor, amb totes les despeses pagades. Comentaris
sobre els participants.
Agraïment a Fuster per part de Camilo José Cela per la seua acceptació a
participar en "Las conversaciones poéticas" de l'Hotel Formentor.
Comentaris sobre les dates en què es faran.
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CELA, Camilo José
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de l'empresa Viatges Marsans, a instància de
Cela, de la data en què viatjarà a Mallorca a la "Semana de la Poesia de
Fomentor", per reservar-li el bitllet aeri, ja que l'Hotel Formentor s'encarrega
de pagar totes les despeses dels participants.
Cela comunica a Fuster que si té qualsevol dubte respecte al viatge a
Mallorca a les Conversacions poètiques de l'Hotel Formentor, li ho diga a la
seua secretària personal, Mabel Dodero.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
que ha pres possessió de la Secretaria de les Conversacions Poètiques de
Formentor, per la qual cosa es fica a la seua disposició.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
que rebrà una carta de Viatges Marsans per tal de reservar-li el viatge a
Mallorca a les Conversacions Poètiques de Formentor.
Comentaris a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
sobre certa polèmica per la participació de Jorge Guillén i Dionisio Ridruejo
en les Conversacions Poètiques de Formentor.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària de Cela, de la
creació d'un "Club de los Poetas" entorn a les Conversacions Poètiques de
l'Hotel Formentor. Li demana que li envie alguns exemplars de les seues
obres destinades a la biblioteca del club.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
de l'horari de les Conversacions Poètiques, que es faran de 6 a 8 de la
vesprada.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
del vestuari que haurà d'utilitzar durant les Conversacions Poètiques a
l'Hotel Formentor.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
que les consumicions que faça en el bar de l'hotel haurà de pagar-les, però
les del local del Club dels Poetes seran debades.
Comunicació a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
que aquest ha nomenat el poeta català Josep M. Llompart secretari literari
de les Conversacions Poètiques de Formentor.

1959

Celacamilojose

4562

1959

Celacamilojose

4563

1959

Celacamilojose

4564

1959

Celacamilojose

4565

1959

Celacamilojose

4566

1959

Celacamilojose

4567

1959

Celacamilojose

4568

1959

Celacamilojose

4569

1959

Celacamilojose

4570

1959

Celacamilojose

4571
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CELA, Camilo José
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació
Carta

Carta

Carta

Josep M. Llompart, secretari literari de les Conversacions Poètiques de
Formentor, comunica que Cela ha decidit crear una presidència per a cada
dia de les Jornades, on un poeta farà de moderador de les converses. Li
anuncia el programa de moderadors, que serà votat el dia d'arribada a
l'Hotel.
Comunicació a Fuster per part de Josep M. Llompart, secretari literari de les
Converses Poètiques de Formentor, del temari per a cadascun dels dies de
conversa.
Enviament a Fuster per part de Mabel Dodero, secretària personal de Cela,
del llistat amb el nom dels participants en les Converses Poètiques de l'Hotel
Formentor.
Sol·licitud a Fuster per part de Camilo José Cela d'un poema per a un llibre
homenatge a Tomeu Buadas, promotor de les Conversacions Poètiques de
Formentor.
Agraïment a Fuster per part de Camilo J. Cela per la seua participació en les
Conversacions Poètiques de Formentor.
Agraïment a Fuster pel seu article sobre les Conversacions Poètiques de
Formentor i sol·licitud d'un poema per a un llibre d'homenatge a les
converses.
Tarja de presentació a Fuster per part de Camilo José Cela agraint-li la seua
atenció i recordant-li que no s'oblide d'un poema.
Sol·licitud del poema per a un llibre homenatge a les Converses Poètiques de
Formentor.
Enviament per part de Fuster a Camilo José Cela del seu poema per a un
llibre homenatge a les Converses Poètiques de Formentor.
Adjunta una còpia del poema de Fuster, titulat "Ressenya per a la premsa".
Devolució per part de Cela del seu poema per al llibre homenatge a les
Converses Poètiques de Formentor
Adjunta l'original del poema de Fuster, titulat "Ressenya per a la premsa".

1959

Celacamilojose

4572

1959

Celacamilojose

4573

1959

Celacamilojose

4574

1959

Celacamilojose

4575

1959

Celacamilojose

4576

1959

Celacamilojose

4577

1959

Celacamilojose

4561

1960

Celacamilojose

4578

1960

Celacamilojose

4579

1960

Celacamilojose

4580

Carta

Mabel Dodero, secretària personal de Cela, sol·licita que li envie la seua
adreça particular.

1973

Celacamilojose

4581

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Celacamilojose

4583
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CELA, Camilo José
CELADES TIRADÓ, Enric

Carta

Cela comunica que va rebre una carta de Fuster per a inscriure's a la revista
"El Temps".

1984

Celacamilojose

4582

1968

Celadestiradoenric

4593

1974

Celadestiradoenric

4586

1975

Celadestiradoenric

4587

1975

Celadestiradoenric

4588

1976

Celadestiradoenric

4589

1977

Celadestiradoenric

20119

1978

Celadestiradoenric

4585

Enric Celades sol·licita l'enviament a Vicent Andrés Estellés de la felicitació
pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes,ja que no sap la seua adreça.

1978

Celadestiradoenric

4590

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster pel seu sant.

1978

Celadestiradoenric

4591

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Enric Celades.

1978

Celadestiradoenric

4592

1949

Celayagabriel

4594

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació
Carta
Carta

CELAYA, Gabriel
Carta
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Adhesió per part d'Enric Celades a un homehatge a Fuster.
Mostra d'admiració a Fuster per la seua obra i felicitació pels seus llibres.
També li demana si pot anar a visitar-lo a sa casa de Sueca.
Felicitació a Fuster pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Comentaris
sobre un premi a Sanchis Guarner i sobre l'aparició del volum IV de les seues
"Obres Completes".
Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Celades de l'adreça d'Enric Valor, ja que
va intentar enviar-li una carta de felicitació, per mitjà de l'Editorial Gorg, per
la seua "Obra Literària Completa" i li va ser retornada.
Comunicació a Fuster, per part d'Enric Celades, de l'ingrés al seu compte
corrent de 1000 pts. com a mostra de suport a la seua campanya de recollida
de diners per a pagar la multa imposada pel govern a l'Editorial 3 i 4. També
condemna l'atemptat patit per la llibreria de l'editorial a València.
Felicitació d' Enric Celades i Tiradó a Fuster pel "Premi Godó."
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Agraïment a Fuster per part de Gabriel Celaya per les crítiques literàries a la
revista "Verbo". Comentaris sobre el seu poemari "Las cosas como son".
Enviament d'un altre poemari publicat a "Cántico" i una novel·la titulada
"Lázaro calla", perquè li'n faça la ressenya. Comentaris sobre la seua amistat.
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CELAYA, Gabriel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
CELIA
CENDRÓS DE MADÍ,
Rosamaria

Postal

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Gabriel Celaya sobre la seua poesia i sobre
les dificultats per a publicar de Fuster. Agraeix les seues crítiques a la revista
"Verbo" i li fa alguns comentaris sobre els poemes de Fuster publicats en la
revista. Comentaris sobre certa polèmica entre les revistes de poesia
"Espadaña" i "Manantial".
Comentaris a Fuster per part de Gabriel Celaya sobre l'aparició d'una
publicació de Benet. Comentaris sobre la seua col·laboració en la revista
"Verbo". També li diu que si no estigueren tan lluny podrien fusionar les dos
revistes poètiques, "Norte" i "Verbo", en una sola.
Comentaris a Fuster per part de Gabriel Celaya sobre les seues obres
poètiques "Paz y Concierto" i "Lo demás es silencio". Comentaris a l'obra de
Fuster "Ofici de difunt".
Comentaris per part de Fuster a Gabriel Celaya, arran de la lectura del seu
llibre "Lo demás es silencio", que li ha agradat molt. També li diu que li farà
una ressenya literària a la revista "Verbo" sobre l'obra.
Agraïment a Fuster per part de Gabriel Celaya pel seu vot a l'hora de donar-li
a Celaya el "Premio de la Crítica", pel qual està molt content. Li dóna la seua
adreça a Madrid perquè el visite i li comunica l'enviament de la seua
"Pequeña antología poética".

1949

Celayagabriel

4595

1950

Celayagabriel

4596

1953

Celayagabriel

4597

1953

Celayagabriel

4600

1956

Celayagabriel

4598

Celayagabriel

4599

1960

Celia

20120

1987

Cendrosdemadirosamaria

4607

Agraïment a Fuster per part de Gabriel Celaya per la seua crítica literària en
"Jornada" a un llibre del poeta, escrit junt a la seua dona Amparo Gastón.
Postal de Celia a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge d' una obra de Kandinsky.
Comunicació a Fuster, com a president de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana, de l'enviament per part de Rosamaria Cendrós, d'una
documentació en què s'aclareix la relació polèmica entre el seu pare, Joan B.
Cendrós, i Joan Oliver.
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Enviament d'una fotocòpia d'una carta de Rosamaria Cendrós a Josep M.
Castellet, en què li recrimina les afirmacions fetes per aquest en l'obra
"Edicions 62: Vint-i-cinc anys (1962-1987)", sobre una polèmica editorial
entre l'Editora Aymà, de Joan B. Cendrós, i Edicions 62, a causa d'haver-los
furtat a Joan Oliver de la seua nòmina d'escriptors.
Adjunta fotocòpies d'uns retalls de premsa del diari "AVUI" on es fa
referència a la polèmica.

1987

Cendrosdemadirosamaria

4608

Felicitació nadalenca de la Joan B. Cendrós i la seua família a Fuster.
Dibuix original i reproducció d' una litografia del "Libre Album 19" de Joan
Miró.
Es tracta d' un exemplar numerat, 335.

1965

Cendrosicarbonelljoanb

20122

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan B. Cendrós, acceptant la seua proposta
de creació d'una nova convocatòria a un premi, amb motiu de les Festes
Literàries de Santa Llúcia a Barcelona.

1966

Cendrosicarbonelljoanb

4601

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca de la Joan B. Cendrós i la seua família a Fuster.
Reproducció d' una carta autògrafa de Federico García Lorca. Es tracta d' un
exemplar numerat, 165/300.
Dibuixos impresos i acolorits amb posterioritat.

1967

Cendrosicarbonelljoanb

20121

1970

Cendrosicarbonelljoanb

4602

1975

Cendrosicarbonelljoanb

4603

Carta

Contestació de Fuster a Joan B. Cendrós, dient-li que no li ha pogut enviar
cap original perquè es publique a Edicions Aymà per la manca de temps,
però li diu que li envia uns poemes seus perquè tinga una idea sobre la seua
obra.

1975

Cendrosicarbonelljoanb

4604

Tarja de
presentació

Enviament d'una fotocòpia d'una carta en castellà, en què Pascual Maragall,
alcalde de Barcelona, el convida a la presentació d'un número extraordinari
de "L'Avenç" sobre la "Història de l'Ajuntament de Barcelona al segle XX", i
d'una carta tramesa per Cendrós a Maragall, recriminant-li que el convide en
castellà i no empre la llengua catalana.

1983

Cendrosicarbonelljoanb

4605

Carta

Joan B. Cendrós comunica que se subscriurà al setmanari "El Temps".

1984

Cendrosicarbonelljoanb

4606

Carta

CENDRÓS I CARBONELL, Joan
B
Felicitació
nadalenc

Tarja de
presentació

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'una carta de Joan B. Cendrós al
director de "Tele/Exprés", Manuel Ibáñez Escofet, sobre la polèmica per la
publicació d'un article de Terenci Moix al diari. Li diu que no pot consentir la
critica desmesurada que fa a un membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
Adjunta fotocòpia de l'esmentada carta.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan B. Cendrós d'un text seu per publicar-lo a
l'Editora Aymà abans que se'n vaja de vacances d'estiu.
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CENTENARI DE LA PLOMA

Telegrama

Adhesió a un homenatge a Fuster a Barcelona per part de l'Associació
Centenar de la Ploma.

1968

Centenaridelaploma

4609

1967

Centraldelllibrecatala

4610

1981

Centrecarlessalvador

4611

1961

Centrecataladesantiagodexile

4612

1976

Centrecataladelpenclub

20513

1978

Centrecataladelpenclub

4613

1978

Centrecataladelpenclub

4614

1981

Centrecataladelpenclub

4620

1984

Centrecataladelpenclub

4615

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Bru, president del Centre Català del
PEN Club, que ha rebut el seu full d'inscripció a l'Associació, però que ja està
inscrit per ser membre d'honor de l'entitat. Li envia fotocòpia d'una carta
anterior comunicant-li-ho.

1984

Centrecataladelpenclub

4616

Carta

Comunicat del "Centre Català del PEN Club" de l' èxit del "48è Congrés
Internacional del PEN Club" celebrat a Nova York.
Comentaris a l' acte i a la situació de la institució.

1986

Centrecataladelpenclub

20514

Carta

Sol·licita a Fuster que forme part de la Comissió d'Honor del 56 Congrés
Internacional del PEN CLUB, que es farà a Barcelona l'any 1992.
Adjunta fotocòpia de l'avantprojecte d'organització del Congrés, amb el
corresponent organigrama.

1989

Centrecataladelpenclub

4617

CENTRAL DEL LLIBRE CATALÀ
Carta
CENTRE CARLES SALVADOR
CENTRE CATALÀ DE
SANTIAGO DE XILE

Carta
Felicitació
nadalenc

CENTRE CATALÀ DEL P.E.N.
CLUB

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la tria dels tres llibres més
importants de l'any per a un imprés publicitari nadalenc de la "Central del
Llibre Català". També li demanen una foto seua per a il·lustrar l'imprés.
Felicitació a Fuster pel Premi de les Lletres Valencianes.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del Centre Català de Santiago de Xile.
Convocatòria de la secretaria permanent del "Centre Català del PEN Club" a
l' assamblea general extraordinària.
Convocatòria a Fuster a l'Assemblea General Ordinària del Centre Català del
PEN Club, que es farà al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Comentaris sobre
els temes que es tractaran.
Convocatòria a Fuster a l'Assemblea General Ordinària del Centre Català del
PEN Club, que es farà a la Sala Sant Jordi d'Òmnium Cultural. Comentaris
sobre els temes que es tractaran.
Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat per Acció Cultural del País
Valencià a la Plaça de Bous de València i mostra de suport amb motiu de
l'atemptat.
Comunica que ha sigut nomenat, per acord de la Junta Directiva del Centre
Català del PEN Club, com a membre d'honor de l'Associació.
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Carta
CENTRE CATALÀ DEL P.E.N.
CLUB
CENTRE CULTURAL
CASTALLUT

CENTRE D’ART
CONTEMPORANI DE JOUY
SUR EURE

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
CENTRE D’ESTUDIS
ALGUERESOS
CENTRE D’ESTUDIS
BERGUEDANS

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació de Fuster acceptant formar part del Comité d'Honor del 56é
Congrés Internacional del PEN Club, si és de manera honorífica i no ha de fer
cap feina activa.
Agraïment a Fuster per acceptar formar part del Comité d'Honor del 56é
Congrés Internacional del PEN Club a Barcelona.
Comunica a Fuster que l'han fet soci honorífic del Centre Cultural Castallut. Li
envien un exemplar de la revista "La Finestreta". Felicitació pel Premi de les
Lletres Valencianes. També li diuen que si vol anar per Castalla el convidaran
a dinar un gaspatxo.
Enviament a Fuster d'una fotocòpia de la carta enviada al Centre d'Art
Contemporain de Jouy-sur-Eure, després de la seua visita al centre.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Laurent Fabius a Xavier Oriach
acceptant presidir el Comité d'Honor de la "III Biennale Europèenne de
Sculpture de Normandie", organitzada pel Centre d'Art Contemporain de
Jouy-sur-Eure.
Enviament a Fuster per part d'Andreu Alfaro d'una carta que li envià Xavier
Oriach, president del Centre d'Art Contemporain de Jouy-sur-Eure,
demanant-li que li demanara a Fuster la participació com a membre del
Comité d'Honor de la "III Biennale Europèenne de Sculpture de Normandie".
Comunicació a Fuster del seu nomenament com a membre de la "III Biennale
Europèenne de Sculpture de Normandie", organitzada pel Centre d'Art
Contemporain de Jouy-sur-Eure.
Acceptació per part de Fuster de la participació com a membre del Comité
d'Honor de la "III Biennale Europèenne de Sculpture de Normandie".
Felicitació a Fuster pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Sol·licitud a Fuster de la participació en un llibre homenatge a Mossèn Josep
Armengou i Feliu. Li envien un qüestionari perquè els done la seua opinió
sobre el personatge.
Adjunta qüestionari i petita biografia de Josep Armengou.

1989

Centrecataladelpenclub

4618

1989

Centrecataladelpenclub

4619

1981

Centreculturalcastallut

4621

1984

Centredartcontemporanidejouysur
4624
eure

1985

Centredartcontemporanidejouysur
4623
eure

1985

Centredartcontemporanidejouysur
4625
eure

1986

Centredartcontemporanidejouysur
4622
eure

1986

Centredartcontemporanidejouysur
4626
eure

1975

Centredestudisalgueresos

4627

1986

Centredestudisberguedans

4628
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CENTRE D’ESTUDIS
BIBLIOTECA-MUSEU VÍCTOR
BALAGUER

Carta

Adhesió a un homenatge a Fuster i mostra d'admiració per la seua figura i
obra.

1981

Centredestudisbibliotecamuseubalaguer

4629

CENTRE D’ESTUDIS
CONTESANS

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València i mostra de
suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Centredestudiscontestans

4630

CENTRE D’ESTUDIS I.C.
ALFONS EL VELL

Carta

Sol·licita a Fuster que faça una conferència sobre Josep Pla a la Casa de la
Cultura de Bellreguard i comunicació de la data de la xarrada.

1992

Centredestudisicalfonselvell

4631

1992

Centredestudisicalfonselvell

4632

1992

Centredestudisicalfonselvell

4633

Carta

Carta

Agraïment a Fuster per la participació en l'exposició "Josep Pla, escriptor i
periodista", organitzada pel C.E.I.C. Alfons El Vell de Gandia.

Carta

Comunicació de la data en què passaran a per Fuster perquè vaja a la
inauguració de l'exposició "Josep Pla, escriptor i periodista" al C.E.I.C. Alfons
El Vell de Gandia.

1992

Centredestudisicalfonselvell

4634

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un projecte de llibre, titulat
"Aproximació a la Fe Cristiana", perquè els en done la seua opinió.
Adjunta una carta de Josep Giralt, demanant-li que faça alguna crítica
literària sobre el projecte de llibre d'una "Aproximació a la Fe Cristiana".
Adjunta una còpia del projecte.

1972

Centredestudispastorals

4635

Carta

Sol·licitud a Fuster de la participació en un col·loqui sobre el fet català, amb
motiu de la inauguració del Centre d'Études Catalanes a la Université de
Paris-Sorbonne.

1977

Centredetudescatalanes

4636

Carta

Contestació per part de Fuster a Maurice Molho, negant-se a participar en el
col·loqui sobre el fet català, ja que no disposa de possibilitats per desplaçarse a Paris.

1977

Centredetudescatalanes

4637

Carta

Invitació a Fuster perquè assitisca al col·loqui sobre el fet català, que tindrà
lloc al Centre d'Études Catanales de la Université de Paris-Sorbonne, que
s'encarregarà de totes les despeses del viatge a París

1977

Centredetudescatalanes

4638

1978

Centredetudescatalanes

4639

1981

Centredetudescatalanes

4643

CENTRE D’ESTUDIS
PASTORALS

CENTRE D’ÉTUDES
CATALANES

Contestació de Fuster acceptant la data de celebració de la conferència a la
Casa de la Cultura de Bellreguard. Comunica el títol de la xarrada: "El Josep
Pla que vaig conèixer".

Carta
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster d'una còpia de la seua ponència sobre "Le fait catalan",
per part de Montserrat Prudon, per tal de publicar les actes del Congrés a la
col·lecció "Paraules" del Centre d'Études Catalanes.
Mostra de suport a Fuster per part de Gilda Nataf.
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CENTRE D’ÉTUDES
CATALANES

Telegrama

Carta

Carta

Carta
CENTRE D’INVESTIGACIÓ DE
LA COMUNICACIÓ

Carta

Carta

Mostra de suport a Fuster per la seua tasca cultural per part dels estudiants
del Centre Universitari d'Estudis Catalans de París.
Felicitació a Fuster per la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalunya, per part del Centre d'Études Catalanes de la Universitat de la
Sorbona de París.
Sol·licitud a Fuster de la participació en la conferència d'inauguració o de
clausura de les classes de llengua catalana, organitzades pel Centre d'Études
Catalanes a Sitges.
Adjunta fullet d'inscripció amb el programa del "Cours d'Été de Catalan:
langue, littérature et civilisation", a Sitges.
Contestació de Fuster negant-se a donar cap conferència al Curs d'Estiu de
Català, organitzat pel Centre d'Études Catalanes de la Universitat de ParisSorbonne, a Sitges.
Sol·licita a Fuster que faça una conferència en l'acte de lliurament dels
Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses, donats pel Centre
d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que es farà
a Barcelona.
Contestació per part de Fuster, negant-se a donar una conferència en l'acte
de lliurament dels Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses,
donats pel Centre d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, que es farà a Barcelona.

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar del llibre "Construir
l'espai català de comunicació", editat per la Generalitat de Catalunya.

CENTRE DE CULTURA
CATALANA

Invitació

Invitació del "Centre de Cultura Catalana" de la "Universitat de Barcelona" a
Fuster als actes de la "2ª Setmana de Cultura Catalana".

CENTRE DE JOVENTUT DE
POTRIES

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València i mostra de
suport amb motiu de l'atemptat.

CENTRE DE LECTURA DE
REUS

Saluda

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar del llibre "Antologia de
la Poesia Reusenca, 1957" perquè en done la seua opinió.

Correspondència de Joan Fuster
]

1981

Centredetudescatalanes

4644

1983

Centredetudescatalanes

4640

1983

Centredetudescatalanes

4641

1983

Centredetudescatalanes

4642

1991

Centredinvestigaciodelacomunicac
4645
io

1991

Centredinvestigaciodelacomunicac
4646
io

1992

Centredinvestigaciodelacomunicac
4647
io
Centredeculturacatalana

20123

1981

Centredejoventutdepotries

4648

1958

Centredelecturadereus

4656
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Saluda
CENTRE DE LECTURA DE
REUS

Carta

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar del llibre "Antologia de
la Poesia Reusenca, 1960", perquè en done la seua opinió.
Sol·licita a Fuster que faça de jurat als Premis Reus de Teatre, una vegada
donat el permís per a la celebració per part del Govern.
Comunica a Fuster que han sigut autoritzats pel govern els Premis Reus de
Teatre. Comentaris sobre l'enviament de les bases, una vegada impreses,
perquè les difonga.

1961

Centredelecturadereus

4657

1969

Centredelecturadereus

4649

1970

Centredelecturadereus

4650

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'assitència a l'acte de presentació de la Convocatòria
dels Premis Reus de Teatre, que es farà a la Llibreria Cinc d'Oros de la ciutat.

1970

Centredelecturadereus

4651

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia de les "Bases" dels Premis d'Assaig i Teatre
de Reus, com a membre del jurat.

1970

Centredelecturadereus

4652

Carta

Sol·licita a Fuster que faça la conferència inaugural del Curs Acadèmic del
Centre de Lectura de Reus per la seua personalitat intel·lectual rellevant.

1982

Centredelecturadereus

4653

Carta

Contestació negativa per part de Fuster al president del Centre de Lectura de
Reus a fer la conferència inaugural del Curs Acadèmic per motius de salut.

1982

Centredelecturadereus

4654

Carta

Comunicació a Fuster per part del president del Centre de Lectura de Reus
que ha rebut una carta seua dient-li que, per motius de salut, no podrà fer la
conferència inaugural del Curs Acadèmic de la institució. Li desitja que es
millore.

1982

Centredelecturadereus

4655

1974

Centredepastoralliturgica

4658

1984

Centredramaticgeneralitatdecatalu
4659
nya

CENTRE DE PASTORAL
LITÚRGICA
Carta

Sol·licitud a Fuster del seu permís per a reproduir un article seu, publicat al
diari "La Vanguardia", amb el títol "La miseria y sus filosofías" a la revista
"Foc Nou", del Centre de Pastoral Litútgica de Barcelona.
Adjunta una altra carta comunicant-li l'enviament d'un exemplar de la
revista "Foc Nou" i agraint-li la seua col·laboració en el número.

CENTRE DRAMÀTIC
GENERALITAT DE
CATALUNYA

Carta

Comentaris a Fuster per part del director del Centre Dramàtic de la
Generalitat de Catalunya, donant suport a la nova publicació del setmanari
"El Temps" i convidant-lo a la representació teatral de l'obra "El Jardí dels
Cirerers", que tindrà lloc al Teatre Romea de Barcelona.

CENTRE EXCURSIONISTA
D’ALCOI

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'edició dels treballs literaris premiats pel Centre
Excursionista d'Alcoi.

1967

Centreexcursionistadalcoi

4660

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster de les Bases del VI Concurs Literari
organitzat pel Centre Excursionista d'Alcoi.
Adjunta fullet del "VI Concurs Literari organitzat per la Secció de Cultura
Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi, 1969".

1969

Centreexcursionistadalcoi

4661

Correspondència de Joan Fuster
]
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CENTRE EXCURSIONISTA
D’ALCOI

Felicitació
nadalenc

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació nadalenca a Fuster de la Secció de Cultura Valenciana del Centre
Excursionista d'Alcoi.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una còpia de les Memòries del II
Premi de Poesia Marisa Picó, organitzat per la Secció de Cultura Valenciana
del Centre Excursionista d'Alcoi, que es presentaran a la reunió de la
Fundació Huguet.
Enviament a Fuster d'un expedient amb la informació i les bases dels
"Concursos Infantils Mensuals", organitzats pel Centre Excursionista d'Alcoi
per a la "temporada 1973-74".
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una còpia de la Memòria d'activitats
per a l'any 1975 del Centre Excursionista d'Alcoi i de la Fundació Huguet. Li
demanen la col·laboració econòmica amb la subvenció anual per a les
institucions culturals.
Enviament a Fuster d'un expedient amb la informació i les bases dels
"Concursos Infantils Mensuals" organitzats pel Centre Excursionista d'Alcoi
per a la "temporada 1974-75".
Felicitació a Fuster pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una memòria anual d'activitats del
Centre Excursionista d'Alcoi, que es presentarà a la reunió de la Fundació
Huguet.
Adjunta una còpia de la memòria d'activitats de la Secció de Cultura
Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi per a l'any 1975-1976.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una memòria anual d'activitats de la
Secció de Cultura Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi perquè les
presente a una reunió de la Fundació Huguet.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una memòria anual d'activitats de la
Secció de Cultura Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi perquè les
presente a una reunió de la Fundació Huguet.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una memòria anual d'activitats de la
Secció de Cultura Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi perquè les
presente a una reunió de la Fundació Huguet.

1969

Centreexcursionistadalcoi

4673

1973

Centreexcursionistadalcoi

4662

1973

Centreexcursionistadalcoi

4664

1974

Centreexcursionistadalcoi

4663

1974

Centreexcursionistadalcoi

4667

1975

Centreexcursionistadalcoi

4665

1975

Centreexcursionistadalcoi

4666

1977

Centreexcursionistadalcoi

4668

1978

Centreexcursionistadalcoi

4669

1979

Centreexcursionistadalcoi

4670
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CENTRE EXCURSIONISTA
D’ALCOI
Carta

Carta
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CASTELLÓ

CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una memòria anual d'activitats del
Centre Excursionista d'Alcoi que es presentaran a la reunió de la Fundació
Huguet.
Adjunta una còpia de la memòria d'activitats de la Secció de Cultura
Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi per a l'any 1980, amb fotos i
l'original de les bases del "VII Concurs Literari Infantil".
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per a un número
extraordinari del "Butlletí del Centre Excursionista d'Alcoi", amb motiu del 40
Aniversari de la institució.

1980

Centreexcursionistadalcoi

4671

1989

Centreexcursionistadalcoi

4672

Carta

Mostra de suport a Fuster i condemna de l'atemptat per part de la Junta
Directiva del Centre Excursionista de Castelló de la Plana.

1978

Centreexcursionistadecastello

4675

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de la Junta
Directiva del Centre Excursionista de Castelló de la Plana.

1981

Centreexcursionistadecastello

4674

Carta

Mostra de suport i adhesió per part de la Junta Directiva del Centre
Excursionista de Catalunya a un homenatge a Fuster que es farà a Barcelona.

1968

Centreexcursionistadecatalunya

4681

1976

Centreexcursionistadecatalunya

4676

1976

Centreexcursionistadecatalunya

4677

1976

Centreexcursionistadecatalunya

4678

1976

Centreexcursionistadecatalunya

4679

1991

Centreexcursionistadecatalunya

4680

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster de la col·laboració amb un text seu per al catàleg d'una
exposició commemorativa del Centenari del Club Excursionista de Catalunya,
que es farà a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un text seu per al catàleg d'una
exposició commemorativa del Centenari del Club Excursionista de Catalunya.
Contestació per part de Fuster a la sol·licitud del president del Centre
Excursionista de Catalunya sobre l'enviament d'un text seu per al catàleg de
l'exposició commemorativa del seu Centenari, dient-li que trie el text més
apropiat.
Comunicació a Fuster, per part del president del Centre Excursionista de
Catalunya, del text que han triat per al catàleg de l'exposició
commemorativa del Centenari de la institució. El capítol triat serà "Llengua i
orígens" de la seua obra, "La Poesia Catalana", publicada a la col·lecció Raixa
de l'Editorial Moll, l'any 1956.
Felicitació a Fuster pel Premi d'Honor Jaume I de la Generalitat Valenciana.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE
VALÈNCIA
CENTRE MUNICIPAL DE
CULTURA D’ALCOI

Carta

Carta

CENTRO AMIGOS DE LA
CULTURA

Carta

CENTRO COMARCAL
LERIDANO

Carta

CENTRO DE CULTURA POR
CORRESPONDENCIA

Carta

Carta
CENTRO ESPAÑOL DE
DERECHOS REPROGRÁFICOS

CENTRO EXCURSIONISTA
CONTESANO
CENTRO EXCURSIONISTA DE
SAN MARTÍN

Carta

Carta

Carta

CENTRO POLITÉCNICO DE
SUECA

Carta

CERCLE CULTURAL RAMON
MUNTANER

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
per part de la Junta Directiva del Centre Excursionista de València.
Sol·licitud a Fuster de la col·laboració amb un text per a l'obra col·lectiva
"Criatures", on es farà una reflexió sobre les cares d'algunes baixants d'aigua
d'Alcoi.
Adjunta una foto a color d'unes baixants d'aigua o "canaleres" d'Alcoi.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster de la col·laboració amb un text per a un número dedicat a
Antoni Bergós i Massó del Butlletí mensual de l'entitat.
Sol·licita a Fuster l'autorització per a incloure el seu text, "Viatge a un
misteri", als materials d'un curs de Català del Centre d'Ensenyament a
Distància.
Autorització per part de Fuster per a incloure als materials d'un curs de
Català del Centre d'Ensenyament a Distància el seu text "Viatge a un
misteri".
Comunicació a Fuster, com a president de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana, per part de CEDRO de la seua no assitència a una reunió
de la darrera entitat. Comentaris sobre l'adhesió dels escriptors catalans a
CEDRO per defensar els seus drets reprogràfics.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per Acció Cultural del País Valencià, amb motiu de
l'atemptat.
Carta del "Centro Excursionsta de San Martín" demanant col·laboració a
Fuster per al "I Campament de les Lletres Catalanes", dedicat a Pompeu
Fabra.

1981

Centreexcursionistadevalencia

4682

1992

Centremunicipaldeculturadalcoi

4683

1981

Centroamigosdelacultura

4684

1968

Centrocomarcalleridano

4685

1979

Centrodeculturaporcorrespondenc
4686
ia

1979

Centrodeculturaporcorrespondenc
4687
ia

1989

Centroespanoldederechosreprogra
4688
ficos

1981

Centroexcursionistacontestano

4689

1973

Centroexcursionistadesanmartin

20124

Centropolitecnicodesueca

4690

Cercleculturalramonmuntaner

4691

Comunicació per part de Fuster al Director del Centro Politécnico de Sueca,
que vol separar-se de l'entitat on son pare va ser mestre.
Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat.

1978
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Telegrama

CERCLE D’AGERMANAMENT
OCCITANO-CATALÀ

Felicitació a Fuster per l'homenatge que ha rebut del poble de Sueca.

Invitació

Invitació a Fuster a la inauguració del nou local del Cercle Cultural Ramon
Muntaner a Xirivella..

Telegrama

Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca d'una
expedició del Cercle d'Agermanament occitanocatalà.

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

La trobada de les seccions catalana i occitana no es farà a Tolosa sinó a
Figueres. Comentaris sobre el programa d'actes que es durà a terme i sobre
la seua presidència de les sessions. Comentaris sobre els participants. Li
demanen l'assitència als actes.
Contestació per part de Fuster a Joan Amorós i Pla, dient-li que assistirà a la
trobada occitano-catalana de Figueres, però que no dirà res, simplement
farà acte de presència.
Sol·licitud a Fuster de l'assitència a l'acte de lliurament del Premi Rei en Pere,
que es farà a Perpinyà, organitzat pel Cercle d'Agermanament OccitanoCatalà
.
Convocatòria a Fuster a una Junta del Cercle d'Agermanament OccitanoCatalà que es farà a Barcelona, amb l'ordre del dia i el llistat dels membres
de la Junta Directiva de l'associació.
Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a doctor honoris causa per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Comunicació de l'interés per part del
C.A.O.C. de fer-li un homenatge pel nomenament.
Agraïment per part de Fuster al Cercle d'Agermanament Occitano-Català per
la felicitació. Comunicació de la impossibilitat d'anar a Barcelona a
l'homenatge que vol fer-li l'entitat pel seu nomenament com a doctor
honoris causa per la Universitat de Barcelona.
Comunicació a Fuster per part del Cercle d'Agermanament Occitano-Català
que l'Ajuntament de Foix ha concedit a ell i a Enric Garriga Trullols la medalla
de bronze de la ciutat per la tasca d'agermanament occitano-català. Li
demanen la data en què podrà estar a Barcelona per a fer un sopar
commemoratiu.

1984

Cercleculturalramonmuntaner

4692

Cercleculturalramonmuntaner

4693

1981

Cercledagermanamentoccitanocatala

4694

1982

Cercledagermanamentoccitanocatala

4695

1982

Cercledagermanamentoccitanocatala

4696

1982

Cercledagermanamentoccitanocatala

4697

1983

Cercledagermanamentoccitanocatala

4698

1984

Cercledagermanamentoccitanocatala

4707

1984

Cercledagermanamentoccitanocatala

4708

1985

Cercledagermanamentoccitanocatala

4699
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Carta

Carta

CERDÀ, Ramon

Cercledagermanamentoccitanocatala

4700

1985

Cercledagermanamentoccitanocatala

4701

1985

Cercledagermanamentoccitanocatala

4704

Comunicació per part de Fuster al Cercle d'Agermanament Occitano-Català
de la impossibilitat d'assistir a un acte de l'entitat.

1985

Cercledagermanamentoccitanocatala

4706

Carta

Enviament a Fuster del Programa d'Activitats del Cercle d'Agermanament
Occitano-Català per a l'any 1986.

1986

Cercledagermanamentoccitanocatala

4703

Carta

Convocatòria a Fuster a la Junta del Cercle d'Agermanament Occitano-Català
que es farà a Barcelona, amb l'ordre del dia.

1987

Cercledagermanamentoccitanocatala

4705

1998

Cercledagermanamentoccitanocatala

4702

Sol·licita a Fuster que vaja a Andorra a fer una conferència sobre "Literatura
catalana" als locals de l'entitat cultural Cercle de les Arts i de les Lletres.

1973

Cercledelesartsideleslletres

4709

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València

1981

Cercledeteatredelportdesagunt

4710

1987

Cerclesculturalsdelspaisoscatalans

4711

1992

Cerdaramon

4712

Carta

CERCLE DE TEATRE DEL PORT
Adhesió
DE SAGUNT
CERCLES CULTURALS DELS
PAÏSOS CATALANS

Comunicació per part de Fuster al Cercle d'Agermanament Occitano-Català
de la impossibilitat d'assistir a l'acte de lliurament del Premi Rei En Pere de
l'entitat i adhesió a l'acte.

1985

Telegrama

Carta
CERCLE DE LES ARTS I DE LES
LLETRES

Contestació per part de Fuster a Josep Serra i Estruch, confirmant l'assitència
al sopar commemoratiu a Barcelona, per la medalla de bronze de
l'Ajuntament de Foix, per la seua feina d'agermanament occitano-català com
a president del C.A.O.C.
Comunicació a Fuster per part d'Enric Garriga Trullols de la data de
lliurament de la medalla de bronze de l'Ajuntament de Foix, per la seua tasca
com a president del Cercle d'Agermanament Occitano-Català durant el sopar
de lliurament del Premi Rei En Pere, organitzat per l'entitat, que es farà al
Restaurant Diagonal de Barcelona.

Carta

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Garriga Trullols de la confirmació de
l'assitència al sopar de lliurament del Premi Rei En Pere, organitzat pel Cercle
d'Agermanament Occitano-Català, que es farà al Restaurant Diagonal de
Barcelona.

Comunicació a Fuster per part dels Cercles Culturals dels Països Catalans,
junt amb l'Associació Òmnium Cultural, d'un viatge a Elx per anar a la
representació del "Misteri". Comentaris sobre la reproducció d'un fragment
del seu text "Món i misteri de la Festa d'Elx" al programa del viatge.
Mostra de condol per la mort de Fuster per part del president i del director
general de la Fira de València.
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CERÓN, Julio
Carta
CERRADA CALLEJA, Ricardo
CERVANTES, Librería

Carta
Postal

CHABRERA CALPE, Pasqual
Carta
CHAFER I JOVÉ, Josep
Carta

CHAQUÉS, Manuel
Carta

Nota
CHECA I PERIS, Ildefons
Carta
CHILLIDA, Eduardo
CHIRIVELLA BLANES, Rafael
Enric

Sol·licitud a Fuster per part de Julio Cerón de la seua col·laboració editorial
en un text seu per a la col·lecció "Cuadernos en Común", d'Ediciones
Penísula.
Carta de Ricard Cerrada Calleja enviant-li a Fuster un article publicat al
"Primera Pàgina" d' Alacant.
Comunica a Fuster que els llibres que ha demanat a la Llibreria Cervantes de
Barcelona estan esgotats.

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Chàfer i Jové, de l'enviament de les
seues "Obres completes" dedicades, per regalar-li-les al seu pare, Pascual
Chàfer i Alba, natural de Xàtiva però exiliat a Lleida després de la Guerra
Civil. També li demana a Fuster informació de la procedència del cognom
Chàfer.

1972

Cerradacallejaricardo

20125

1985

Cervanteslibreria

4713

Chabreracalpepasqual

4714

Chaferijovejosep

4715

Chaquesmanuel

4717

Chaquesmanuel

4716

1981

Checaiperisildefons

4718

1981

Chillidaeduardo

4719

Chirivellablanesrafaelenric

4720

Chuliograucarmen

20126

1983

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Chaqués de Sueca, per a quedar amb
ell i parlar de la Setmana de Cultura de les Festes de la localitat i del projecte
de restauració de l'església de Sant Pere.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per Acció Cultural del País Valencià, i mostra de suport
amb motiu de l'atemptat.

Carta

Comunicació de la data i el lloc de presentació del llibre "Historia del País
Valenciano", que es farà a l'Hotel Rey Don Jaime de València.

Correspondència de Joan Fuster
]

3375

Comunicació a Fuster de la data de la seua visita a sa casa de Sueca junt al
director de teatre Carlos Marco per parlar d'una "Mostra Col·lectiva de
Teatre Experimental" a la Plaça dels Molins de Sueca.

Mostra de suport amb motiu de l'atemptat per part de l'artista basc Eduardo
Chillida.

Invitació

Ceronjulio

Comentaris a Fuster per part d'un lector sobre algunes afirmacions seues a
les obres "Consells, proverbis i insolències" i "Judicis finals". També li
demana si pot enviar-li uns poemes seus perquè li'n done la seua opinió.

Telegrama

CHULIO GRAU, Carmen

1964

Invitació de Carmen Chulio Grau, viuda d' Andrés de Sales Ferri a l' ordenació
com a sacerdot del seu fill Andrés de Sales.
Adjunta nota amb salutació de Jacinto.

1975
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CID, Felip
Carta
CID, Felip
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llibre de la col·lecció "Beatriu de
Dia". Li demana si va rebre el llibre "Record d'uns aparadors".
Anotació manuscrita de Fuster, en roig a peu de carta, [Rebuda 5 març].
Comentaris a Fuster per part de Felip Cid sobre la crítica literària de les obres
de la col·lecció poètica "Beatriu de Dia" i altres comentaris sobre la
col·laboració en la col·lecció.
Anotació manuscrita de Fuster, en roig a peu de carta, [23-V-67].
Comunicació a Fuster per part de Felip Cid de l'enviament d'unes obres de la
col·lecció poètica "Beatriu de Dia" que li va prometre durant una visita al
Mercat de Sant Antoni de Barcelona.
Anotació manuscrita de Fuster, en roig a peu de carta, [Rebuda 25 març].
Sol·licitud a Fuster, per indicació de Salvador Espriu, director de la col·lecció
"El quadrat blau" de l'editorial "Llibres de Sinera", de la col·laboració en
l'edició de l'obra "Contes filosòfics" de Voltaire.
Sol·licita a Fuster la contestació sobre si vol fer la traducció de l'obra de
Voltaire "Contes filosòfics" per a la col·lecció "El quadrat blau", de l'editorial
"Llibres de Sinera".
Comentaris a Fuster per part de Felip Cid sobre la negativa a col·laborar en
l'editorial "Llibres de Sinera", també li demana que el visite quan vaja per
Barcelona.
Sol·licita a Fuster que faça el pròleg per a una edició dels contes de Pere
Calders que està preparant l'editorial "Llibres de Sinera". Comunicació de la
data de la seua visita a Sueca per parlar-ne.
Comentaris a Fuster per part de Felip Cid sobre la seua col·laboració en
l'editorial "Llibres de Sinera" amb un pròleg per a l'edició d'uns contes de
Pere Calders. També li agraeix l'hospitalitat després d'haver-lo visitat a sa
casa de Sueca.
Sol·licita a Fuster que conteste un qüestionari per a un text publicitari de la
col·lecció "El Quadrat blau" de l'editorial "Llibres de Sinera". Li demanen
l'enviament d'una foto seua per a il·lustrar el text.
Adjunta esborrany del text publicitari i qüestionari que es publicarà amb el
títol "Vint-i-vuit escriptors responen tres preguntes".

1967

Cidfelip

4723

1967

Cidfelip

4724

1967

Cidfelip

4725

1967

Cidfelip

4726

1967

Cidfelip

4727

1967

Cidfelip

4728

1967

Cidfelip

4729

1967

Cidfelip

4730

1967

Cidfelip

4731
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Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Felip Cid que no va poder estar a
l'homenatge que li feren a Barcelona però que s'hi adhereix.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Felip Cid de l'obra "Que sais
je", demanant-li si vol fer un comentari o crítica literària a la premsa.
Circular del "CIEMEN", "Centre Internacional Escarré sobre les minories
ètniques i nacionals", informant de les seues primeres activitats.
Adjunta formulari d' adhesió.
Felicitació a Fuster pel Premi de les Lletres del País Valencià. Comentaris
sobre la llibretat d'expressió i la defensa de la llengua catalana.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunica a Fuster que a l'Assemblea General de Socis de CIEMEN s'ha
decidit a nomenar-lo president honorari.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster, per part del CIEMEN de Mallorca, que
tindrà lloc a la Plaça de Bous de València, organitzat per Acció Cultural del
País Valencià.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part del CIEMEN de
Mallorca.
Carta del "CIEMEN", "Centre Internacional Escarré sobre les minories
ètniques i nacionals", enviant el programa d' activitats que tenen
programades.
Sol·licitud a Fuster del pagament de la seua quota anual per a l'any 1983 com
a soci de CIEMEN.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior de la carta [Enviat taló, 23juny-83].
Comunicació per part de CIEMEN als seus socis del programa d'activitats
d'"EXPOCULTURA/84", organitzada pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, al Palau de Congressos de Barcelona, on es farà
una "Convenció de les Minories Ètniques i Nacionals Presents a Caralunya".
Adjunta dos tickets d'entrada per a "Expocultura/84" i una invitació per a
l'esmentada convenció.
Sol·licitud a Fuster del pagament de la seua quota anual per a l'any 1984 com
a soci de CIEMEN.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior de la carta [Enviats
diners].

1968

Cidfelip

4733

1970

Cidfelip

4732

1976

Ciemen

20127

1981

Ciemen

4734

1981

Ciemen

4750

1981

Ciemen

4751

1981

Ciemen

4735

1981

Ciemen

4752

1981

Ciemen

4753

1982

Ciemen

20128

1983

Ciemen

4736

1984

Ciemen

4737

1984

Ciemen

4738
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Sol·licitud a Fuster per part de CIEMEN de la seua participació en una
conferència a les Jornades Internacionals de l'entitat, que es faran a la
localitat de Cuixà, sota el tema "Cultura popular i emancipació nacional".
Adjunta full explicatiu de les jornades.
Felicitació a Fuster per part de CIEMEN per l'homenatge que li ha tributat el
poble de Sueca.
Enviament, per part de CIEMEN als seus socis, del programa d'activitats per
al mes de desembre, en què es faran els següents actes: l'Assemblea General
de Socis i en acabar, un sopar; la presentació de la revista "Nación Andaluza"
i la conferència "Andalusia a Debat", i la conferència "L'altre Mèxic: els
indis".
Sol·licitud a Fuster del pagament de la quota anual per a l'any 1986 com a
soci de CIEMEN.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior de la carta [Enviat taló, 10juny-86].
Felicitació a Fuster pel nomenament com a catedràtic de literatura catalana
a la Universitat de València per part de CIEMEN.
Comunicació a Fuster de l'enviament del rebut per al pagament de la quota
anual per a l'any 1987 com a soci de CIEMEN i sol·licitud del pagament de la
quota de l'any anterior, que encara està pendent de pagament.
Sol·licitud a Fuster de l'actualització de les seues dades personals com a soci
de CIEMEN, ja que han comprat un ordinador i volen automatitzar el fitxer
de
socis.
Adjunta full amb les dades personals de Fuster.
Comunicació a Fuster de l'acte de lliurament del Guardó CIEMEN com a
president d'honor de la institució i al soci Miquel Martí i Pol pel seu
compromís amb l'entitat, que es farà durant un sopar homenatge pel XXé
Aniversari de la mort de l'Abat Escarré.
Adjunta tarja d'invitació a l'acte.

1984

Ciemen

4739

1984

Ciemen

4740

1984

Ciemen

4754

1986

Ciemen

4741

1986

Ciemen

4742

1987

Ciemen

4743

1987

Ciemen

4755

1988

Ciemen

4745
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Comunicació a Fuster, per part del responsable d'Organització de CIEMEN,
de l'enviament d'uns retalls de premsa amb motiu de l'Homenatge a l'Abat
Escarré i l'acte d'entrega dels Guardons CIEMEN a Fuster i Miquel Martí i Pol.
Adjunta retalls de premsa del diari "Avui" amb els títols "21 d'octubre:
Homenatge a l'Abat Escarré" (13 i 17-Oct-1988), "Països catalans, avui" i
"Joan Fuster i Martí i Pol reben el premi CIEMEN" (22 d'octubre del 1988) ;
del "Diari de Barcelona" amb els títols "Homenatge a l'abat Escarré vint anys
deprés de la seva mort", "El record i el silenci sobre l'abat" i "Polítics i
intel·lectuals homenatgen Escarré" (21 i 22 d'octubre del 1988) ; i del diari
"La Vanguardia" titulat "Homenaje al abad Escarré en el XX aniversario de su
muerte" (23 d'octubre del 1988).
Mostra de suport a Fuster per part de CIEMEN amb motiu d'un intent
d'agressió patit per aquest.
Sol·licitud a Fuster de l'assistència a l'acte de lliurament dels "Guardons
CIEMEN 1989", on seran premiats el cantant Lluís Llach i el professor Guy
Héraud, que es farà durant un sopar al Restaurant Balmoral de Barcelona.
Comunicació per part de Fuster a l'Aureli Argemí que, per motius de salut, no
podrà estar a l'acte de lliurament dels "Guardons CIEMEN 1989" i adhesió a
l'acte.
Comunicació a Fuster, per part d'Aureli Argemí, de l'acte de lliurament dels
"Guardons CIEMEN 1990", on seran premiats els doctors Antoni Maria Badia
i Margarit i Til Stegmann durant un sopar al Restaurant Tip Top de Barcelona.
També li demana a Fuster la seua adhesió a un manifest que es presentarrà
al Parlament Europeu, demanant l'oficialitat de la llengua catalana.
Adjunta tarja d'invitació a l'acte.
Sol·licitud a Fuster, per part de l'Editorial Ciencia Nueva, de la publicació
d'una obra seua a la col·lecció "Los Complementarios".
Adjunta fullet publicitari de l'obra "Cine Español en la Encrucijada", de César
Santos Fontenla, per a la col·lecció "Los Complementarios".
Comunicació a Fuster, per part de l'editorial Ciencia Nueva, del seu interés
d'editar en castellà la seua obra "Poetes, moriscos i capellans" a la col·lecció
"Los Complementarios".
Adjunta catàleg de l'Editorial Ciencia Nueva, [noviembre-diciembre 1967].

1988

Ciemen

4746

1988

Ciemen

4744

1989

Ciemen

4747

1989

Ciemen

4748

1990

Ciemen

4749

1966

Ciencianuevaeditorial

4756

1967

Ciencianuevaeditorial

4757
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CIENCIA NUEVA, editorial
Carta

Comentaris a Fuster per part de l'Editorial Ciencia Nueva sobre els honoraris
que rebrà i sobre la traducció al castellà de la seua obra "Poetas, moriscos y
curas", que volen editar a la seua col·lecció "Los Complementarios". També li
parla de l'enviament d'un llibre sobre Max Aub i sobre un homenatge que li
faran a València.

1968

Ciencianuevaeditorial

4758

1968

Ciencianuevaeditorial

4759

1968

Ciencianuevaeditorial

4760

1968

Ciencianuevaeditorial

4761

1968

Ciencianuevaeditorial

4762

Carta

Comunicat editorial a l'opinió pública dels motius pels quals el govern els ha
llevat el permís per a editar, de part de les editorials Ciencia Nueva,
Ediciones Halcón, Equipo Editorial i Ricardo Aguilera Editor.
Adjunta els comunicats de cadascuna de les editorials per separat, de quina
és la seua línea editorial i comentaris sobre la fundació i les obres
publicades.

1969

Ciencianuevaeditorial

4763

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "El Ciervo" perquè conteste un
qüestionari sobre Eugeni d'Ors per a un número especial pel 25 aniversari de
la seua mort.

1979

Ciervoel

4764

Carta

Resposta per part de Fuster a unes preguntes de la revista "El Ciervo" sobre
Eugeni d'Ors per a publicar-les a un número especial pel 25 aniversari de la
seua mort.

1979

Ciervoel

4765

Carta

Carta

Carta

Carta

CIERVO, el

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament del contracte editorial, per part de
l'editorial Ciencia Nueva, per a la publicació en castellà de la seua obra
"Poetas, moriscos i curas". Comentaris sobre l'enviament del text original
seu i sobre el traductor que ha elegit.
Adjunta contracte editorial signat entre Joan Fuster i Jesús Munárriz Peralta
en representació de l'editorial Ciencia Nueva per a l'esmentada publicació de
l'obra de Fuster.
Comentaris editorials a Fuster per part de l'Editorial Ciencia Nueva sobre la
signatura del contracte editorial per a la publicació de "Poetas, moriscos i
curas". Comentaris sobre el seu pròleg a l'obra i sobre el pagament de la
traducció.
Comentaris editorials a Fuster per part de l'editorial Ciencia Nueva sobre
l'enviament de les proves d'impremta corregides de "Poetas, moriscos y
curas". Sol·licitud del text que vol que vaja en la contracoberta de l'obra i del
nom del traductor.
Comunicació a Fuster per part de l'editorial Ciencia Nueva dels honoraris que
rebrà el traductor al castellà de l'obra "Poetas, moriscos y curas".
Anotació manuscrita de Fuster al marge [Pagat a compte meu el 16-V-69].
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CIERVO, el
Nota
CIMAL
Carta
CINC D’OROS
Carta

CÍRCULO DE JÓVENES
REVOLUCIONARIOS SANT
BOI

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de la revista "El Ciervo" d'un
taló pels honoraris editorials per la contestació a una entrevista sobre Eugeni
d'Ors.
Enviament a Fuster d'un taló per valor de 5.000 pts, com a pagament dels
honoraris editorials per l'article publicat al nº 7 de la revista "CIMAL:
Cuadernos de Cultura Artística".
Sol·licitud a Fuster, per part de la Llibreria Cinc d'Oros de Barcelona, de la
col·laboració en una conferència homenatge a Joan Oliver amb motiu del 70
aniversari.

1980

Ciervoel

4766

1980

Cimal

4767

1969

Cincdoros

4768

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part del director de la Llibreria Cinc d'Oros
de Barcelona.

1975

Cincdoros

4769

Telegrama

Adhesió a una conferència de protesta contra el tancament dels Alts Forns
de Sagunt.

1983

Circulodejovenesrevolucionariossa
ntboi

4770

Telegrama

Adhesió a una conferència de protesta contra el tancament dels Alts Forns
de Sagunt.

1983

Circulodejovenesrevolucionariossa
ntboi

4771

1970

Circulodelectores

4772

1970

Circulodelectores

4773

1970

Circulodelectores

4774

1971

Circulodelectores

4775

CÍRCULO DE LECTORES
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per la seua hospitalitat durant una visita a sa casa de
Sueca, comunicació de l'enviament d'un article de Cunqueiro i sol·licitud
d'un text sobre el País Valencià.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un text seu sobre València per a
publicar-lo a un llibre sobre "Espanya", que està preparant l'editorial del
"Círculo de Lectores".
Comunicació de l'enviament d'un taló amb els honoraris editorials per un
article sobre València enviat al "Círculo de Lectores" (carta escrita sobre una
tarja anunciant la nova adreça del Círculo de Lectores a Barcelona).
Anotació manuscrita de Fuster [Rebut: 26/Xj/70].
Sol·licitud a Fuster, per part del "Círculo de Lectores", del seu currículum i
fotografia per a un llibre que publicaran en el qual Fuster col·labora amb un
text sobre el País Valencià.
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CÍRCULO DE LECTORES
Carta

Carta

Carta

CIRUYEDA MONZÓ, Juan
Llorenç
CISA, Pere

Carta del "Círculo de Lectores" convidant a Fuster a participar en la
presentació del llibre "Maravillosa España" en el que ell participa.
Comunica que dita obra ha estat escollida com l' aportació del "Cercle de
Lectors" al "Año Internacional del Libro".

Circulodelectores

4777

1972

Circulodelectores

4778

1972

Circulodelectores

20129

Carta del "Círculo de Lectores" agraint a Fuster la seua participació en la
presentació del llibre "Maravillosa España". Dóna els detalls dels actes.

1972

Circulodelectores

20130

Telegrama

Comunicació a Fuster de la data d'inauguració dels nous locals del "Círculo
de Lectores" en València.

1972

Circulodelectores

4776

1962

Circulomallorquin

4779

Ciricipelliceralexandre

4782

Carta

CIRICI PELLICER, Família

Comunicació a Fuster, per part del "Círculo de Lectores", de la data de
presentació del llibre "Maravillosa España", en què Fuster col·labora.
Esperen la seua assitència a l'acte i després visitaran el seu centre de
distribució de llibres a Molins de Rei.

1972

Carta

CÍRCULO MALLORQUÍN

CIRICI PELLIUCER, Alexandre

Comunicació a Fuster per part del "Círculo de Lectores" de la publicació
d'una obra sobre "España", en la qual Fuster col·labora amb un text sobre el
País Valencià. Comentaris sobre l'enviament d'un exemplar i sobre l'acte de
presentació de l'obra.

Tarja de
presentación

El Círculo Mallorquín sol·licita a Fuster que faça la conferència de clausura
d'un cicle de conferències, organitzat per la institució, fent una anàlisi de
l'obra de Joan Alcover.
Felicitació nadalenca a Fuster.

Telegrama

Mostra de condol per part de Fuster a la família de Cirici Pellicer, per la mort
d'aquest.

1983

Ciricipellicerfamilia

4780

Telegrama

Correus comunica a Fuster que el seu telegrama de condol a la família de
Cirici Pellicer no va arribar als seus destinataris.

1983

Ciricipellicerfamilia

4781

1982

Ciruyedamonzojuanllorenc

4783

1958

Cisapere

4784

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llibre, per part del poeta JoanLlorenç Cirujeda Monzó, titulat "Centaures de paper". Comentaris sobre
política i sobre la presentació a Xàtiva de l'obra.
Pere Cisa pregunta a Fuster si col·laborarà en un llibre homenatge al dr.
Cardó. Comentaris sobre la participació de Casp.
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CISA, Pere
Carta

Carta

Nota

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llistats amb bibliografia del sr.
Cardó per a la preparació d'un text per al llibre homenatge a aquest, i d'un
butlletí de subscripció a l'homenatge. Comentaris sobre els col·laboradors en
l'homenatge i sobre els membres del comité tècnic d'edició del llibre.
Comentaris a Fuster per part de Pere Cisa sobre les seues activitats de
subscriptor editorial per a la col·lecció "Club dels Novel·listes" de l'Editorial
Iber-Amer.
Pere Cisa sol·licita a Fuster que li esbrine quin personatge de Sueca li deu uns
diners per una subscripció editorial, ja que no sap si és Francesc de P.
Burguera o Agustí Escrivà Ramon.

1958

Cisapere

4785

1960

Cisapere

4791

1960

Cisapere

4786

Nota

Comentaris per part de Fuster a l'obra de Cuspinera "Només ésser", finalista
del Premi Sant Jordi 1960: és molt bona i hauria publicar-se.

1960

Cisapere

4795

Pòlissa

Pòlissa de subscripció enviada a Fuster per la subscripció de Martí
Domínguez a la col·lecció "Club dels Novel·listes" de Pere Cisa.

1960

Cisapere

4787

Pòlissa

Pòlissa de subscripció enviada a Fuster per la subscripció de Vicent Niclós i
Llopis a la col·lecció "Club dels Novel·listes" de Pere Cisa.

1960

Cisapere

4790

Pòlissa

Pòlissa de subscripció, enviada a Fuster, per la subscripció de Francesc de P.
Burguera a la col·lecció "Club dels Novel·listes" de Pere Cisa.

1960

Cisapere

4793

1960

Cisapere

4788

1960

Cisapere

4789

1960

Cisapere

4792

1961

Cisapere

4796

1961

Cisapere

4797

Rebut

Rebut

Rebut
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Rebut del pagament editorial de les obres enviades a Martí Domínguez per la
seua subscripció a la col·lecció del "Club dels Novel·listes", on Fuster
s'emporta una comissió del 25% al fer de subscriptor.
Rebut pel pagament editorial de les obres enviades a Vicent Niclós i Llopis,
per la seua subscripció a la col·lecció del "Club dels Novel·listes", on Fuster
s'emporta una comissió del 25% al fer de subscriptor.
Rebut pel pagament editorial de les obres enviades a Francesc de P.
Burguera per la seua subscripció a la col·lecció del "Club dels Novel·listes",
on Fuster s'emporta una comissió del 25% per fer de subscriptor.
Crítica literària a l'obra de Cuspinera "Només Ésser", per part d'un tal Antoni.
Crítica literària a l'obra de Cuspinera "Només Ésser" per part de Joan Petit.
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CISA, Pere
Carta

Carta

Postal

Telegrama

Postal

Postal
Nota
Carta
Fotografia
Postal

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster demanant-li que li faça una crítica favorable a l'obra de
Cuspinera "Només ésser", ja que vol aconseguir que es publique a "Destino".
Comentaris sobre els finalistes dels Premis Sant Jordi.
Comunica a Joan Fuster que ha rebut la seua crítica literària de l'obra de
Cuspinera. Li demana que el telefone abans de parlar amb Vergés per a la
publicació de l'obra. Comentaris editorials i sobre la seua visita a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Pere Cisa de si vol formar part d'una nova
ordre de cavalleria, "Els Cavallers de Sant Jordi", del santuari de Nostra Sra.
de Santa Maria de la Cisa.
Sol·licitud a Fuster per part de Pere Cisa de l'enviament d'una crítica literària
a l'obra de Cuspinera "Només Ésser".
Enviament a Fuster per part de Pere Cisa de la seua nova adreça a l'Hotel
Tèrminus de Puigcerdà. El convida per parlar d'una promoció cultural al País
Valencià.
Comunicació a Fuster per part de Pere Cisa de la nova adreça a la Residència
Ma-Flor de Premià de Mar (Barcelona).
Felicitació a Fuster per part de Pere Cisa.
Comentaris per part de Pere Cisa a Fuster sobre una declaració signada pels
intel·lectuals catalans a "Serra d'Or" sobre la mort de l'abat Escarré.
Comentaris sobre la religió i el nacionalisme català.
Fotografia de Pere Cisa dedicada a Fuster.
Comunicació a Fuster de la seua nova adreça a Reus i de l'enviament d'un
exemplar de l'obra "La nit transparent".
Comentaris per part de Pere Cisa a Fuster sobre com és la seua vida a Reus,
on cada dia va a llegir al Centre de Lectura de la ciutat. Comentaris sobre el
seu interés de fundar una editorial. També li demana que li envie algunes
obres seues dedicades.

1961

Cisapere

4799

1961

Cisapere

4800

1961

Cisapere

4801

1961

Cisapere

4798

1963

Cisapere

4802

1964

Cisapere

4803

1967

Cisapere

4804

1975

Cisapere

4806

1975

Cisapere

4805

1975

Cisapere

4807

1977

Cisapere

4808
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CISA, Pere
Carta

Carta
Carta
Tarja de
presentació

CÍSCAR I CASABAN, Ciprià

Comentaris a Fuster per part de Pere Cisa de com és la seua vida a Reus, on
va cada dia al Centre de Lectura, i sobre la seua feina de bibliotecari
d'institut. També li diu que ha llegit els seus llibres "Indagacions possibles" i
"Diccionari per a ociosos" i que llegirà les seues "Obres Completes".
Comentaris sobre la seua intenció de fundar un Institut Cultural Torras i
Bagés.
Comentaris a Fuster per part de Pere Cisa sobre la seua amistat. Comentaris
sobre la seua activitat editorial i cultural en defensa de la llengua catalana.
Comunica l'enviament d'uns papers que poden ajudar a Fuster.

Tarja de presentació de Pere Cisa, llicenciat en Filosofia i Lletres.

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Pere Cisa, llicenciat en Filosofia i Lletres, corrector de
català.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Carta

Carta

Carta

Felicitació

Correspondència de Joan Fuster
]

Cisapere

4810

1984

Cisapere

4811

1988

Cisapere

4813

Cisapere

4794

Cisapere

4809

Cisapere

4812

1981

Ciscaricasabancipria

4814

1984

Ciscaricasabancipria

4815

1986

Ciscaricasabancipria

4816

1986

Ciscaricasabancipria

4817

1987

Ciscaricasabancipria

20132

Tarja de presentació de Pere Cisa presentant-se com a agent comercial per a
la venda de llibres catalans de diferents editorials.

Tarja de
presentació

Telegrama

1980

Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a doctor honoris causa per les
Universitats Autònoma i Central de Barcelona. Comentaris sobre la
impossibilitat d'assistir als actes però que sí va anar Emili Soler, director
general de cultura.
Ciprià Ciscar comunica a Fuster que ja li ha fet la gestió amb la Reial
Acadèmia de la Història perquè li envien el microfilm de "L'Areum opus".
Comentaris sobre la seua participació en un Congrés d'Escriptors, organitzat
per a la Generalitat Valenciana per Ricardo Muñoz Suay.
Sol·licitud a Ciprià Ciscar de la intercessió front a la Reial Acadèmia de la
Història perquè li faciliten una còpia en microfilm de "L'Aureum opus" per a
la tesi doctoral de Josepa Cortés. Comentaris sobre la seua participació en un
Congrés d'Escriptors, organitzat per a la Generalitat Valenciana.
Felicitació de Ciprià Ciscar i Casaban, Conseller de Cultura, Educació i Ciència
de la "Generalitat Valenciana", a Fuster.
Edició numerada especial del gravat de Manolo Boix. 134/150.
Adjunta gravat.
Anotació manuscrita.
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CÍSCAR I CASABAN, Ciprià

Felicitació

CIUTAT SANITÀRIA LA FE
Carta
CIVERA, Beatriu
Carta

Carta

CIVERA, Jesús

Comunica a Fuster que han sabut per la llibreria Tres i Quatre l'interés que té
per les publicacions de "La Fe", per la qual cosa li envien un exemplar de tot
el que han publicat.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns fragments del text que té pensat
presentar als Premis Literaris Sant Jordi de Barcelona perquè li'n done la
seua opinió. Comentaris sobre la seua obra "La força del no", presentada
l'any anterior al mateix premi.
Beatriu Civera comenta que l'original de la novel·la que li envià, amb la
intenció de presentar-la al Premi Sant Jordi de Barcelona, al final no la
presentarà, sinó que ho farà al Josep Pla. Li demana la seua opinió i la
intercessió editorial per publicar-li-la.

Carta

Beatriu Civera comunica que ha presentat una novel·la títulada "Vells i
novellls" al Premi Sant Jordi.

Tarja de
presentació

Jesús Civera convida Fuster a dinar o passar el dia a la caseta familiar de la
Carretereta del Socarrat (Sueca), on passarà l'estiu. Si vol més indicacions
s'ha d'adreçar a Daniel Palàcios, que es trobarà als bars Garbí o Sucarsu.

Tarja de
presentació
CLAUDÍN, Fernando

Felicitació de Ciprià Ciscar i Casaban, Conseller de Cultura, Educació i Ciència
de la "Generalitat Valenciana", a Fuster.

Telegrama

CLAVÉ ESPUÑA, Amadeo
Entrevista

CLAVERA ARMENTEROS Luis
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per part del matrimoni de Sueca, Jesús Civera i Isabel
Mafé Roig.
Sol·licitud a Fuster per part de Fernando Claudín de resposta a una carta.
Carta d' Amadeo Clavé i Manuel Simó comunicant-li a Fuster que ha estat
seleccionat per a formar part d' un llibre en el qual es recollirà l' opinió d' un
centenar d' autors sobre l' aparició televisiva del Premi Nobel Alexandre
Solzhenitsyn.
Adjunta les preguntes del qüestionari.
Comentaris a Fuster per part del notari Luis Clavera Armenteros en contra de
les seues opinions als articles de "La Vanguardia". Consideracions sobre la
situació política d'Espanya i exalta la figura de Franco.

Ciscaricasabancipria

20131

1986

Ciutatsanitarialafe

4818

1968

Civerabeatriu

4819

1968

Civerabeatriu

4820

1971

Civerabeatriu

4821

1969

Civerajesus

4822

1975

Civerajesus

4823

1984

Claudinfernando

4824

1976

Claveespunaamadeo

20133

1978

Claveraarmenterosluis

4826
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CLAVERA ARMENTEROS, Luis
Carta

Carta
CLEMENTE, Josep Carles
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris crítics a Fuster per part del notari Luis Clavera Armenteros, arran
de la lectura al diari "La Vanguardia" d'un article de Fuster sobre la Guerra
Civil Espanyola.

1979

Claveraarmenterosluis

4825

Claveraarmenterosluis

20134

1966

Clementejosepcarles

4827

1966

Clementejosepcarles

4828

1966

Clementejosepcarles

4829

1966

Clementejosepcarles

4830

1966

Clementejosepcarles

4832

1966

Clementejosepcarles

4833

Carta de Luis Clavera Armenteros arran d' un article de Fuster a "La
Vanguardia".
Comentaris a Fuster sobre l'enviament d'una entrevista que li va fer Josep
Carles Clemente per a "El Pensamiento Navarro". Sol·licitud d'una altra
entrevista per a un llibre, per aquest motiu, li adjunta el qüestionari amb les
preguntes. També li demana que li envie alguna foto seua i li fa un llistat dels
personatges que vol entrevistar demanant-li el nom d'algun altre que podria
ser interessant que sortira al llibre.
Josep Carles Clemente comunica a Fuster que ha parlat amb Olcina i li
enviarà un exemplar de la seua entrevista publicada a "El Pensamiento
Navarro". Comentaris sobre el llibre d'entrevistes a personatges catalans que
vol fer. Li demana que li conteste les preguntes en forma de carta.
Comentaris sobre la seua estada a Barcelona i enviament de la seua adreça
perquè li done la seua opinió al llibre.
Mostra de condol a Fuster per part de Josep Carles Clemente per la mort del
seu pare, de la qual s'ha enterat per una notícia del "Correo Catalán".
Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Carles Clemente, de les contestacions a
la seua entrevista a fi de publicar-la a "Europa Press" i de la seua carta per al
llibre d'entrevistes. També li fa alguns comentaris sobre la seua visita a
Madrid, on podrien quedar per dinar junts.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Carles Clemente, que ha rebut les
contestacions per a l'entrevista que es publicarà a la revista "Índice".
Comentaris sobre la seua visita a Madrid, on li ha preparat algunes visites als
personatges polítics més destacats. Li demana que no s'oblide d'enviar-li la
seua entrevista en forma de carta.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Carles Clemente de l'enviament d'unes
fotos seues per publicar-les a una entrevista. Comentaris sobre la seua visita
a Barcelona amb Raimon i Pla.
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Enviament a Fuster per part de Josep Carles Clemente d'una fotocòpia de
l'entrevista que li va fer a Francisco Candel per a "El Pensamiento Navarro"
sobre el seu llibre "Los otros catalanes".
Enviament a Fuster per part de Josep Carles Clemente d'uns retalls de
premsa sobre Josep Pla.
Adjunta retall de premsa del diari "Arriba", signat per A. Valencia, amb el
títol "Josep Pla, escritor general", [[pág. 22. Jueves, 15 de septiembre de
1966]]. Un altre retall de premsa del diari "La Vanguardia Española", signat
per Juan Perucho, amb el títol "Josep Pla ante sus años mozos", [10-IX-66.
Pág. 11].
Comunicació a Fuster per part de Josep Carles Clemente de la publicació del
seu llibre d'entrevistes a Edicions Grijalbo. Sol·licitud de l'enviament de la
seua entrevista en forma de carta per a un altre llibre d'entrevistes sobre els
assagistes catalans.
Anotació manuscrita en roig a peu de carta de la seua adreça a Madrid.
Josep Carles Clemente sol·licita a Fuster que li conteste unes preguntes per a
una entrevista al diari "El Alcázar", amb motiu de l'homenatge que li vol
tributar la premsa madrilenya.
Ajunta qüestionari amb les preguntes de l'entrevista a Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Carles Clemente de l'enviament de les
seues respostes a una entrevista per a "Nuevo Diario", amb motiu de la
publicació de les "Obres Completes".
Sol·licitud a Fuster d'una entrevista per part de Josep Carles Clemente per a
la revista "La Actualidad Española" amb motiu de la publicació del primer
volum de les seues "Obres completes".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Carles Clemente d'una entrevista per al
"Diari de Barcelona" amb motiu de la publicació d'un llibre seu. Li adjunta
una còpia del qüestionari de l'entrevista.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Carles Clemente i enviament
d'un fullet d'una exposició de Vicente Peris a la Galeria Nike de València.
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Carles Clemente d'una entrevista a
petició de Wilfredo Espina per al dominical del "Correo Catalán". Comentaris
sobre un llibre d'Evarist Olcina referent al "Carlisme i les autonomies
regionals". També li envia la seua adreça a Barcelona.
Adjunta tarja de presentació.
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Carles Clemente d'una entrevista per al
"Diario de Barcelona" i d'un pròleg per a un llibre d'entrevistes a personatges
valencians que li editarà Gonçal Castelló.
Adjunta qüestionari amb les preguntes de l'entrevista.
Adhesions a l'homenatge a Fuster organitzat per "Acció Cultural del País
Valencià", a la Plaça de Bous de València, com a mostra de suport amb motiu
de l'atemptat.
Salutacions a Fuster per part de la filla d'Eliseu Climent que està de viatge a
Nova York. També li dóna records per a Toni Domingo i la seua família.
Eliseu Climent comunica a Fuster que ja té comprats els bitllets de tren per a
un viatge. Comentaris sobre la seua visita a Alzira a la presentació del llibre
"No n'eren deu?".
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la seua visita a València per
parlar amb ell.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la seua vida al
Campament de Montejaque (Ronda), on fa el servei militar. També li
comunica un tal Álvarez que està llegint un llibre seu.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la seua vida al
Campament de Montejaque (Ronda), on fa el servei militar. Comentaris
sobre una nova cançó de Raimon, titulada "La Petra".
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la seua vida al
Campament de Montejaque (Ronda), on fa el servei militar. Comentaris
sobre un viatge d'estudis a Algèria que té planificat. També li diu que està
llegint el seu llibre "Qüestió de noms".

[ 512

CLIMENT, Eliseu
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent de com és la seua vida a Alger,
on està de viatge d'estudis. Comentaris sobre la visita al poble bereber de
Kabylie. Comentaris sobre un projecte de Valerià Miralles per a incloure'l al
Consell de Redacció de la revista "Valencia-fruits" amb altres intel·lectuals
valencians.
Eliseu Climent comenta que va anar a la tertúlia dels dilluns a València per
parlar amb ell però no hi era. Comentaris sobre el suïcidi d'un familiar seu.
També li demana que ajude a aprovar els exàmens de batxillerat de l'Institut
de Xàtiva a una cosina seua. Comentaris sobre la seua visita a Barcelona,
però abans voldria parlar amb ell.
Eliseu Climent comunica a Fuster que vol parlar amb ell abans d'anar a
Barcelona sobre la fundació del Partit Socialista Valencià. També li demana la
intercessió perquè aproven a la seua cosina les assignatures de francés i
dibuix que té pendents a l'Institut de Batxillerat de Xàtiva.
Adjunta full amb uns esborranys del logotip del P.S.V.
Comunicació a Fuster, per part d'Eliseu Climent, de la data de l'examen de
Ricard Pérez Casado, de l'assignatura d'econòmiques a la Universitat de
Barcelona, amb el professor Jordi Nadal, a qui li demana que li escriga
perquè tinga compte la seua amistat a l'hora d'avaluar-lo. També li diu que
vol parlar amb Fuster quan torne de la seua visita a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent de com és la vida al poble de la
Canyada, on ha tingut de visita a uns amics de Cahner. Comentaris sobre la
data d'un dinar a València i sobre la visita a Pego per a conéixer el fill de
Valerià Miralles.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'una visita a Elx, per
passar a buscar-lo per Sueca i parar a Pego a fi de felicitar a Miralles pel
naixement del seu fill.
Fuster sol·licita a Salvador Casanovas que la discogràfica EDIGSA mantinga la
publicitat a les revistes "Terra Forta", "Xúquer" i "Solc", publicitat que no
volen pagar,ja que no l'han contractada, però el col·laborador de la
discogràfica Josep M. Macip, sí que ho va fer per telèfon amb Eliseu Climent.

Eliseu Climent comunica a Fuster que va rebre una carta seua. Comentaris
sobre la seua estada al Pirineu aragonés on fa el Servei Militar.
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Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent que vol començar unes
maniobres amb foc real durant el seu Servei Militar a Sabiñánigo.
Comentaris sobre els seus projectes editorials i sobre l'edició de l'obra "El
País Valencià vist per Azorín", de la qual vol que en faça el pròleg. També li
proposa que faça un llibre titulat "Els altres valencians".

1966

Climenteliseu

4871

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Eliseu Climent des de Guernika (País Basc), on
està de viatge.

1966

Climenteliseu

4872

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data en què anirà a
buscar-lo a sa casa de Sueca per a fer una excursió a Olocau (València).

1966

Climenteliseu

4875

1967

Climenteliseu

4876

1967

Climenteliseu

4881

Carta

Invitació

Eliseu Climent sol·licita a Fuster que prepare una xarrada per a uns xicots
d'Alcoi. Comentaris sobre la seua visita a Barcelona. També li demana que
faça un esquema per a presentar-lo a Jordi Carbonell per a un llibre sobre
"Els catalans parlen dels valencians". Comentaris sobre un problema legal de
Raimon.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent de la invitació a la seua boda
amb Rosa Raga, que tindrà lloc a l'església del Pouet de Sant Vicent de la
ciutat de València.

Postal

Salutacions a Fuster des de la vall d'Aran, on està de viatge familiar.
Comentaris sobre les excursions de muntanya que han fet.

1967

Climenteliseu

4882

Carta

Salutacions a Fuster per part d'Eliseu Climent i la seua dona Rosa Raga.
Comentaris sobre un acte de presentació de la revista "Serra d'Or" a Gandia.
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1968

Climenteliseu
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1968

Climenteliseu

4887

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris editorials a Fuster per part d'Eliseu Climent demanant-li
propostes de títols per a una obra de Sanchis Guarner, per a "La població
Valenciana" de Ricard i per a un altre llibre sobre "Els Borja" de Fuster, que
publicarà la distribuïdora editorial "Brot". També li demana algun autor per a
fer una "Poesia valenciana actual", per a la Fundació Huguet. Li proposa el
nom d'Alpera.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eliseu Climent d'un llibre de
Cabrera perquè el corregisca i també li demana un article per a un
homenatge a Pompeu.
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Eliseu Climent sol·licita a Fuster que li porte a la tertúlia setmanal dels dilluns
els versos de Contreras i de Màrius Garcia Bonafé per a publicar-los al
butlletí bibliogràfic de la "Central del Llibre Valencià".
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la publicació d'algun treball
seu a l'editorial de la "Llibreria Tres i Quatre".
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre una visita a sa casa de
Sueca. Comentaris sobre la renúncia d'Edicions 62 a la publicació d'una obra
de Peset.
Comentaris editorials a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre l'enviament
d'un treball de Comas i sobre l'obra "L'Albufera".
Anotació manuscrita de Fuster a peu de carta [Rebut el 13-V-71].
Fotocòpia d'una denúncia presentada per l'advocat Esteban Flores Carrillo,
en nom d'Eliseu Climent, per uns fets ocorreguts a la Llibreria Tres i Quatre
per danys taxats per valor de 105.422 pts.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la data d'una reunió
d'Acció Cultural, sobre un acte de conciliació amb el G.E.C i sobre el
finançament del "I Estatge de Problemes de l'Ensenyament". També li fa
alguns comentaris editorials sobre l'edició d'un llibre de Soler sobre les àrees
comarcals, sobre "La vida de santa Magdalena" i sobre el finançament per
part de Camil Pascual d'un llibre de Font de Mora.
Proposta a Fuster, per part d'Eliseu Climent, de l'edició d'un llibre seu que
pot titular-se "A la taula i al llit". Es tractaria d'un recull de textos de Fuster
sobre diferents temes.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un exemplar
d'un estudi seu sobre "El Misteri d'Elx" a Vicent Ventura, i demés comentaris
sobre la seua visita a sa casa.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la proposta d'un llibre
sobre l'Ovidi proposat per Carandell, que creu no encaixa amb la linea
editorial de la seua col·lecció editorial, per a que li ho faça saber a aquest.
També li demana informacions sobre la divisió territorial Catalana per a un
treball.
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Comentaris editorials a Fuster per part d'Eliseu Climent demanant-li que
Palàcios comence la traducció d'una obra de Gramsci i dient-li que vol parlar
amb ell sobre un projecte editorial proposat per Màrius Garcia Bonafé.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'una reunió a la
Llibreria Tres i Quatre, en la qual vol que estiga. Comentaris sobre la data
d'un sopar polític a Estudio S.A, al qual també vol que vaja.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent dient-li que Triadú li enviarà
uns diners per a la publicació d'un Butlletí Especial del Secretariat, editat per
Tres i Quatre.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent dient-li que vol parlar amb ell
d'alguns assumptes. Per aquest motiu, li proposa fer-ho a una reunió a
València. Comentaris sobre la seua assitència a un sopar polític.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de Tres i Quatre a un tal
Ferran de Castelló. Li demana que s'encarregue de la gestió del cobrament.
Eliseu Climent comunica a Fuster que va anar a la tertúlia setmanal dels
dilluns a València però no hi era, per la qual cosa li demana que vaja a la
darrera reunió i li portarà un exemplar de "La vida de santa Magdalena", on
parlaran de l'edició d'una obra de Camilo Pascual. També li demana que
escriga a Perelló per a un assumpte amb un tal Bonet.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre el finançament d'uns
premis literaris, no especificats.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent per tal de fer junts un viatge a
Banyeres de Mariola i Alcoi. També li comunica l'enviament d'una obra d'un
jove poeta de Xixona. Comentaris sobre una subvenció per a fer teatre
experimental.
Eliseu Climent sol·licita a Fuster que li faça un "índex" per a una obra de
Vicent Andrés Estellés.
Eliseu Climent sol·licita a Fuster que li faça arribar a Palàcios un exemplar de
la seua obra "Un món per a infants" i li faça un pressupost per a la reedició
de l'obra.
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Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un sopar per al
qual passarà a recollir-lo per sa casa.

1972

Climenteliseu
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Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre el seu viatge a
Barcelona. Comentaris sobre la publicació d'una obra poètica de Fuster.

1972
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament de la transcripció
del text "La vida de santa Magdalena" per a la publicació.
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1972
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4911

1973
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la seua intervenció perquè li
escriga a Perelló i traslladen a Bonet de Cartagena a València a fer el Servei
Militar.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de que se li ha trencat el
cotxe pel que no sap si podrà anar a visitar-lo i parlar d'uns temes a tractar al
proper viatge a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de que li porte unes coses del
seu interés a la propera reunió del dilluns: un disc del Bello Ciro, uns diners
per a sssumptes benèfics i certes informacions sobre els moriscos.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent del nou horari d'atenció al
públic del Secretariat de l'Ensenyament de l'Idioma per a la seua informació.
Eliseu Climent li demana a Fuster que faça alguns volums més de "La vida de
santa Magdalena" i li anuncia que ja estan les proves d'impremta del primer
volum.

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la seua visita a Castelló,
Pego i Xàtiva. Comentaris sobre la gestió del Premi Joan Fuster.

1973

Climenteliseu

4913

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un dinar
organitzat per Joaquim Maluquer amb la gent d'Òmnium Cultural.

1973

Climenteliseu

4915

Nota

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'editor de l'obra d'Álvaro
Castillo Pintado "El comercio de importación del puerto de Valencia, S. XVII".
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Balanços

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'una còpia del balanç editorial
per les vendes de llibres de la Llibreria Tres i Quatre per al primer semestre
de l'any 1974. Adjunta llistats amb els detalls de les vendes mensuals.
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Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent del seu viatge a Barcelona.
També li demana que li envie una obra de Mira per presentar-li-la a Cahner
com a material d'uns cursets de llengua catalana.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'una visita a sa
casa de Sueca per parlar amb ell. Comentaris sobre la distribució d'uns llibres
de poemes.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data de la seua visita a
Sueca amb Enric Solà i Ribó per a dinar amb Fuster.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un sopar
homenatge al Perelló, al Restaurant "Cal Tort" de Gandia,on aniran diferents
personalitats de la política i cultura valenciana.
Autorització a Eliseu Climent Corberà per part del Gobernador Civil de
València, Enrique Oltra Moltó, de la presentació del llibe titulat "Viatge
pintoresc" a la llibreria Tres i Quatre, per part de Joan Fuster.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent de dues invitacions: una per a la
presentació del llibre de Raimon "Poemes i cançons", a càrrec de Joan Fuster
i una altra per a la presentació de la revista "Arguments, nº 1", a càrrec
d'Emili Giralt, als locals de la Llibreria Tres i Quatre.
Eliseu Climent comunica a Fuster que no anirà a visitar-lo amb Enric Solà.
Comentaris sobre l'enviament d'un projecte perquè el vote en una reunió de
la Fundació Huguet.
Adjunta projecte de creació i finançament del Butlletí del Secretariat de
l'Ensenyament de l'Idioma.
Fuster comunica a Eliseu Climent que no podrà assitir a un compromís amb
aquest per motius familiars. Comentaris sobre un recital d'Ovidi Montllor a
Cullera.
Fuster comunica a Eliseu Climent que li ha escrit Sebastià Garcia Martínez,
per veure les proves d'impremta de la seua col·laboració en l'obra "Història
del País Valencià", per la qual cosa li demana que li les envie.
Eliseu Climent informa que haurà d'ajornar una reunió amb Paco a causa
d'un viatge per Europa i Prada.
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Eliseu Climent pregunta a Fuster si anirà a la reunió setmanal dels dilluns a
València, ja que vol que li signe alguns exemplars de "La vida de Santa
Magdalena", i li porte l'original de Camil Pascual per editar-lo.
Sol·licitud a Fuster per part de Paco, de la Llibreria Tres i Quatre, d'una visita
a sa casa de Sueca amb Eliseu Climent per a parlar de l'edició d'un llibre
sobre la geografia del País Valencià.

1975

Climenteliseu

4930

1975

Climenteliseu

4931

Carta

Comunicació per part de Fuster a Eliseu Climent respecte a una polèmica
entre tots dos, per la qual es dóna de baixa de tota activitat cultural amb ell.

1975

Climenteliseu

4933

Carta

Comunicació a Fuster de la data de lliurament dels "Premis Octubre" perquè
faça la reserva dels tiquets del sopar, que tindrà lloc a la Piscina de València.

1975

Climenteliseu

4934

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent, Enric Solà i Max Cahner sobre
una polèmica per la publicació d'un article de Fuster.

1975

Climenteliseu
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Climenteliseu
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Climenteliseu
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Climenteliseu

4929

1975

Climenteliseu
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Fullet
Invitació

Postal

Telegrama

Fullet amb les bases dels "IV Premis Octubre, 1975".
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'una invitació a la presentació
del llibre "Viatge pintoresc (volum dedicat al País Valencià)", d'Alexandre de
Laborde; a càrrec de Joan Fuster, als locals de la Llibreria Tres i Quatre.
Salutacions a Fuster per part d'Eliseu Climent des de Zug (Suïssa), on es troba
de viatge amb la seua dona.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un dinar a l'Hotel
Renasa, de València, amb motiu de la concessió del "Premi Lletra d'Or", a
Vicent Andrés Estellés.

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament del seu text, per a publicar-lo en un volum
sobre "sociolingüística" que editarà la Llibreria Tres i Quatre.

1976

Climenteliseu

4936

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent al voltant d'una polèmica amb
el director de l'Institut de Sueca i Fuster.

1976

Climenteliseu

4937

1976

Climenteliseu

4938

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un dinar amb
Ramon Trias Fargas i Andreu Alfaro, al restaurant Racó de l'Olla, al Palmar, i a
un altre dinar a la Canyada amb Paco Pérez, Solas i gent del Secretariat de
l'Ensenyament de l'Idioma.
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CLIMENT, Eliseu
Carta

Carta

Carta

Contestació a Eliseu Climent per part de la Diputació d'Alacant a una
consulta sobre la bandera de la ciutat. Comentaris sobre la història d'Alacant
i sobre la bandera de la ciutat d'Oriola.
Adjunta un dibuix de la bandera d'Alacant.
Eliseu Climent comunica a Fuster que ha parlat amb Maluquer perquè li diga
que no vaja a Barcelona de viatge, ja que no trobarà a ningú per les
vacances. Comentaris sobre els treballs presentats en poesia, prosa i assaig
en un premi literari.
Comunicació a Fuster de la data de lliurament dels" V Premis Octubre"
perquè faça la reserva dels tiquets del sopar, als locals de la Llibreria Tres i
Quatre.

1976

Climenteliseu

4888

1976

Climenteliseu

4941

1976

Climenteliseu

4942

Carta

Eliseu Climent sol·licita a Fuster que signe un paper que li envia. Comentaris
sobre la data d'un viatge a Madrid.

1976

Climenteliseu

4943

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'unes notícies històriques
sobre la bandera i l'escut d'Alzira, arreplegades per un tal Hernàndez.

1976

Climenteliseu

4946

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament de la seua obra
,"El blau en la Senyera", per a la seua publicació.

1976

Climenteliseu

5003

1976

Climenteliseu

5005

Carta

Comunicació a Eliseu Climent de l'enviament per part de Josep Sánchez Adell
d'unes informacions sobre la bandera de Castelló, demanades a Àngel
Sánchez Gozalbo perquè li les faça arribar a Fuster.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la seua assistència a la
presentació del darrer llibre de Quico Pi de la Serra.

1976

Climenteliseu

20141

Fullet

Fullet amb les bases dels "V Premis Octubre", 1976.
Amb dedicatòria manuscrita d'Andreu Alfaro.

1976

Climenteliseu

4944

1976

Climenteliseu

4939

1976

Climenteliseu

4940

Nota

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un article seu
aparegut a "Tele-Exprés", sobre el tema de les "Falles i Polítics".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Rebuda 26 març].
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'unes cartes
seues, són papers del Banesto.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior del full [Rebuda el 30].
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Carta

Carta

Carta

Carta

Fuster comunica a Eliseu Climent que no pot acudir a la reunió que tenien en
la societat El Micalet a causa d'un compromís que no pot ajornar.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent d'uns comptes per al
finançament d'un homenatge a ell, i per al viatge a València de Molas i
Cahner.
Comunicació per part de Fuster a Eliseu Climent de l'enviament del seu
pròleg per a l'obra "Al pasar", de Garés.
Comentaris editorials a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la publicació
de llibres. Comentaris sobre la revista "Erudita" i al voltant d'una polèmica
entre tots dos.

1977

Climenteliseu

4947

1977

Climenteliseu

4948

1977

Climenteliseu

4949

1977

Climenteliseu

4950

Carta

Enviament a Fuster d'una carta de suport amb motiu d'un atemptat, enviada
per part del Partit Socialista Popular del País Valencià, a Vicent Pitarch.

1977

Climenteliseu

4952

Nota

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta d'Eliseu Climent. Li diu que
si està d'acord li l'envie a R. Blasco.

1977

Climenteliseu

4945

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un dinar amb
Rafael Ribó i d'una reunió a Tres i Quatre.

1977

Climenteliseu

4953

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un text per
a la "Reial Acadèmia", perquè el revise i li done el seu vist i plau.

1977

Climenteliseu

4998

1977

Climenteliseu

5008

1978

Climenteliseu

4954

Carta

Eliseu Climent comunica a Fuster que ja s'ha acabat d'editar el seu llibre de
versos. Comentaris sobre un dinar amb el conseller de Cultura. Observacions
sobre el seu pròleg per a un llibre de Renau. Comentaris sobre un llibre
d'Iborra.

1978

Climenteliseu

4955

Carta

Comunicació de l'enviament d'un esborrany d'edició d'un número de la
revista "L'Espill". Comentaris sobre els continguts.

1978

Climenteliseu

4957

Nota

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent d'un pròleg per a una publicació.
Comentaris per a quedar en la reunió setmanal dels dilluns a València.
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior del full [desembre 77].
Comunicació per part de Fuster a Eliseu Climent de l'enviament d'un pròleg
seu a un llibre de Renau. Comentaris editorials al voltant de la publicació.
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Nota

Carta

Carta

Nota

Nota

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un esborrany
amb les seccions d'un número de la revista "L'Espill", per a la seua
maquetació abans d'anar-se'n a Berlín de viatge.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Rebuda 9 juny 78].
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un text seu per
tal de tenir-lo editat per a la Fira del Llibre. Comentaris sobre la revista
"L'Espill".
Comunicació per part de Fuster a Eliseu Climent de l'enviament d'un pròleg
per a un llibre de Llach. Comentaris sobre uns canvis editorials en la revista
"L'Espill". També li fa algunes observacions sobre l'acceptació social d'"Acció
Cultural al País Valencià", i li demana parlar amb Albinyana i que el faça fora
de la presidència de totes les institucions en les quals l'ha fet president.
Enviament a Fuster d'una carta de Lola Gaos.
Adjunta carta de Lola Gaos en què li demana a Fuster, com a president de la
Fundació Renau, que li editen uns cartells de l'obra de teatre de Domingo
Miras, "De San Pascual a San Gil", "Premi Lope de Vega" 1975, per a
estrenar-la al "Teatro Español", per la Compañía El Búho.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un
reglament per a l'assumpte de catedràtic, enviat per Sebastià Garcia
Martínez.
Adjunta fotocòpia del [[BOE, 9-8-79. Ministerio de Universidades e
Investigación]], amb un Reial Decret per al Nomenament de Catedràtics
Numeraris d'Universitat. Fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Posible
nombramiento de 33 catedráticos extraordinarios de Universidad", aparegut
al diari [El País. Viernes, 25 de enero de 1980].
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'una reunió a la
Universitat, amb motiu del seu nomenament com a catedràtic extraordinari.
Comentaris editorials i sobre una reunió amb Joan Miró.

1978

Climenteliseu

4956

1979

Climenteliseu

4958

1979

Climenteliseu

5007

1979

Climenteliseu

4959

1979

Climenteliseu

4960

1980

Climenteliseu

4961

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'interés, per part de Max
Cahner i Jordi Pujol, perquè hi vaja a Barcelona a un acte de la "Gran
Enciclopèdia Catalana".

1980

Climenteliseu

4962

Carta

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'una carta de Josep Blasco a Eliseu
Climent, en la qual li demana que li faça arribar a Fuster i a Vicent Pitarch el
qüestionari d'una entrevista per a la revista "Quaderns d'Alliberament", de
Pere Xofre.
Adjunta les preguntes d'un qüestionari sobre política.

1980

Climenteliseu

5002

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Carta

Comunicació per part de Fuster a Eliseu Climent de l'enviament del text d'un
fullet de promoció lingüística. Comentaris sobre possibles títols. També li
comunica l'enviament d'un pròleg per a una obra de P. Burns.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'una fotocòpia procedent
d'una carta enviada a Manuel Girona, en què li fa alguns comentaris sobre la
contestació de Ricard Avellán sobre una subvenció per a una conferència
d'aquest a unes Jornades del País Valencià, a Madrid.
Anotació manuscrita a la part superior del full [Juanito. Ja en parlarem].

1981

Climenteliseu

4975

1981

Climenteliseu

4976

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Eliseu Climent de l'enviament d'un dibuix de
Genovés, i del llibre de Seva presentat als "Premis Octubre" per a llegir-lo.

1981

Climenteliseu

4977

Nota

Eliseu Climent comunica a Fuster que els partits polítics li enviaran
comunicats de suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Climenteliseu

4963

1983

Climenteliseu

4981

1983

Climenteliseu

5000

1983

Climenteliseu

4979

1983

Climenteliseu

4978

1983

Climenteliseu

4980

1983

Climenteliseu

4982

1984

Climenteliseu

4984

1984

Climenteliseu

4983

Carta

Carta

Fullet

Nota
Nota
Nota
Carta
Fullet

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris per part de Fuster a Eliseu Climent al voltant d'una polèmica
entre tots dos, per un article publicat per Fuster al diari "Notícias", fent
alguns comentaris sobre la situació lingüística al País Valencià.
Eliseu Climent sol·licita a Fuster que li signe unes cartes per a diferents
personalitats de la cultura catalana presentant-los la nova revista "El
Temps", i demanant-los-en la subscripció.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent de dos fullets amb el programa
d'un Cicle de Conferències a València amb motiu dels "XII Premis Octubre":
"Els valencians davant la qüestió nacional".
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un
programa per a unes conferències.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'uns diners
per la seua participació en el "Cicle de Conferències" dels "XII Premis
Octubre".
Eliseu Climent comunica que ha rebut una carta de Fuster.
Fuster sol·licita a Eliseu que el considere dimitit, de totes les associacions en
les quals li han donat algun càrrec.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'un programa d'activitats dels
"XIII Premis Octubre".
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Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Eliseu Climent a una reunió de la Llibreria
Tres i Quatre, com a soci, que hi tndrà lloc als locals de l'entitat.

1985

Climenteliseu

4999

Nota

Eliseu Climent comunica a Fuster que li envia una carta destinada a ell, la
qual li ha arribat.

1985

Climenteliseu

4987

1988

Climenteliseu

4989

1988

Climenteliseu

5006

1989

Climenteliseu

4990

1992

Climenteliseu

4994

1992

Climenteliseu

4995

Climenteliseu

4850

Climenteliseu

4853

Climenteliseu

4862

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Eliseu Climent comunica a Fuster que vol parlar amb ell. Comentaris sobre la
no assistència de Baltasar Pòrcel a l'acte de lliurament dels "Premis
Octubre".
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa del diari "Levante", titulat "Una
limusina para Joan Lerma", [Domingo, 18 de septiembre de 1988, pàg. 6].
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre unes rectificacions al
video promocional del "750 Aniversari de la Ciutat de València".
Protesta per part de Fuster a Eliseu Climent per les correccions que li han fet
a un article seu, per al número 263 de la revista "El Temps". Li diu que vol
retirar de la publicació el seu article titulat "Bon dia".
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent d'anar a parlar amb ell per un
assumpte amb la Conselleria de Cultura.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'un dinar,
homenatge a Joaquim Maldonado, al Saló Pinazo de l'Hotel Astoria de
València, al qual assistirà també Joan Lerma, president de la Generalitat.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent de les dades personals de la
seua cosina, Josefina Casanova Climent.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la seua estada a Llombai
i sobre la participació de Raimon a un Festival de la Cançó. També li demana
que parle amb el professorat de l'Institut de Xàtiva perquè ajude la seua
cosina Josefina Casanova Climent a aprovar l'assignatura de Geografia.
Comentaris sobre l'activitat editorial d'Eliseu Climent i els seus estudis
universitaris.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent d'una aportació econòmica de
1.000 pts. per a pagar la matrícula de la Universitat de Barcelona de Ricard
Pérez Casado, ja que ell no s'ho pot pagar.
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CLIMENT, Eliseu
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre com és la seua vida a
Sabiñánigo, on està fent el Servei Militar. Comentaris sobre la recaptació de
fons econòmics per a les activitats culturals al País Valencià. També li
demana que parle del tema amb Casanovas d'EDIGSA perquè mantinguen la
publicitat de la discogràfica als butlletins culturals valencians.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'uns llistats
amb possibles títols d'obres per a publicar i d'un altre llistat amb els
intel·lectuals valencians per a un projecte editorial.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent demanant-li que escriga una
"Història del País Valencià". Comentaris sobre la visita d'Aracil. També li
pregunta si pot aconseguir-li les "Obres completes" d'Azorín editades per
Aguilar, ja que estan esgotades.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre la publicació d'un llibre
sobre Azorín per part de Rosendo Roig. Comentaris sobre la visita d'aquest a
sa casa de Sueca per parlar del llibre.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un llistat
dels participants en un llibre col·lectiu, possiblement una "Història del País
Valencià".
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'alguns títols de possibles
llibres i obres a publicar sobre el País Valencià, per a l'editorial projectada
per aquest (amb anotacions manuscrites de Fuster en roig).

Climenteliseu

4863

Climenteliseu

4867

Climenteliseu

4868

Climenteliseu

4869

Climenteliseu

4870

Climenteliseu

4873

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'un esquema o guió de l'obra
"El País Valencià vist per Azorín", abans de publicar-la a la col·lecció País
Valencià.

Climenteliseu

4874

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'aparició d'un butlletí amb
les novetats editorials valencianes, editat per la "Central del Llibre Valencià",
que serà dissenyat per Andreu Alfaro
Adjunta llistat de les tarifes per publicitar-se al mateix butlletí o per escriure
la ressenya d'una obra.

Climenteliseu

4879

Carta

Eliseu Climent sol·licita a Fuster que li diga a Josep Palàcios si vol fer de
traductor per a la distribuïdora editorial "Brot". Comentaris editorials sobre
les publicacions que porten entre mans.

Climenteliseu

4883

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eliseu Climent del text per a
un article de Vicent Toler.

Climenteliseu

4967

Correspondència de Joan Fuster
]
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CLIMENT, Eliseu
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Nota

Nota

Nota

Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'un projecte editorial de la
col·lecció "La Brúixola", amb els títols editorials i els autors, demanant-li que
li done el vist i plau.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eliseu Climent d'una
fotocòpia d'un text d'Alfaro.
djunta text d'Andreu Alfaro, "Reflexions després d'un viatge a Nova-York" en
què critica la cultura dels Estats Units en favor de la cultura i l'art d'Europa.

Climenteliseu

4969

Climenteliseu

4970

Climenteliseu

4974

Climenteliseu

4993

Climenteliseu

4997

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Eliseu Climent. També li demana
que li torne uns discs que li va deixar.

Climenteliseu

4855

Felitació nadalenca a Fuster per part d'Eliseu Climent amb un poema
mecanografiat de Salvat Papasseit.

Climenteliseu

4860

Climenteliseu

4843

Climenteliseu

4844

Climenteliseu

4861

Climenteliseu

4877

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eliseu Climent d'un projecte
audiovisual de promoció publicitària de la revista "El Temps".
Adjunta una fotocòpia del projecte audiovisual.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'uns estatuts
per a una assemblea demanant-li el seu vist i plau.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la seua autorització per a
publicar un article seu, a la revista "El Temps", aparegut al diari "Avui", amb
el títol "Contra el nacionalisme". Comentaris sobre el pagament d'algunes
liquidacions editorials que li deu. També li demana reunir-se amb ell per a
parlar d'alguns assumptes.

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la seua visita a Sueca però
no hi era. Li demana l'enviament d'un article sobre "Els Misteris".
Full escrit al revers d'unes anotacions manuscrites de treball d'Eliseu
Climent.
Eliseu Climent sol·licita a Fuster que quan vaja a València li porte uns estudis
de Burguera i de Maluquer.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la visita a sa casa de Sueca
de Max Cahner, però li adverteix que no li diga res d'una conversa privada
entre tots dos.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre un text que està
preparant-li. Comentaris sobre una visita a sa casa de Sueca per parlar del
llibre.
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Nota

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'un text
perquè li done el seu vistiplau.

Climenteliseu

4878

Nota

Eliseu Climent sol·licita a Fuster que li porte a la tertúlia setmanal dels dilluns
els Vols. I-II de les "Obres Completes" d'Azorín.

Climenteliseu

4880

Nota

Eliseu Climent comunica a Fuster que ha de reunir-se amb ell per cobrar uns
diners de la Diputació de València.

Climenteliseu

4964

Nota

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eliseu Ciment d'un llibre que
li donà Max Cahner per a ell, i d'una invitació del PSUC.

Climenteliseu

4965

Nota

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent del pròleg d'un llibre de P.
Burns.

Climenteliseu

4966

Climenteliseu

4968

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'uns llibres.

Climenteliseu

4971

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent d'una reunió amb la família
Senent a la Llibreria Tres i Quatre.
Eliseu Climent sol·licita a Fuster l'elaboració d'unes correccions, una
introducció i un pròleg per a una obra.

Climenteliseu

4972

Nota

Eliseu Climent comunica a Fuster que vol parlar amb ell, en la tertúlia
setmanal dels dilluns, d'alguns assumptes relacionats amb el País Valencià.

Climenteliseu

4973

Climenteliseu

4985

Climenteliseu

4988

Climenteliseu

4991

Climenteliseu

4996

Climenteliseu

5001

Climenteliseu

20148

Nota

Nota
Nota

Nota
Nota
Nota
Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la seua assistència a una
reunió.
Eliseu Climent comunica a Fuster que s'ha enfadat amb Queti Valera,
secretària d'"Acció Cultural del País Valencià", per un assumpte relacionat
amb Fuster, del qual ell no en sap res.
Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre una petita introducció
per a un article dedicat a Adolfo Suárez en la revista "El Temps".
Petició de disculpes a Fuster per part d'Eliseu Climent.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'unes notes
que J. Ll. Blasco li donà per a ell.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de certes informacions sobre
uns assumptes "d'Elx" i d'una carta de Císcar.
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CLIMENT, Eliseu
Postal

Postal
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
CLIMENT, Josep
Carta
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Comentaris per part d'Eliseu Climent a Fuster sobre la seua visita al Casal de
l'Espluga de Francolí, on es va fer un banquet en honor als membres de la
Llibreria Tres i Quatre.

Climenteliseu

4890

Salutacions a Fuster per part d'Eliseu Climent durant el seu viatge per la Vall
d'Aran.

Climenteliseu

4891

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'uns papers
que li han donat per a ell durant un viatge a Barcelona.

Climenteliseu

4926

Climenteliseu

4845

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un escrit per part d'Eliseu Climent
perquè li done opinió. Comentaris sobre una reunió.

Climenteliseu

4951

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'una
publicació demanant-li si li ha agradat.

Climenteliseu

20142

Climenteliseu

20143

Climenteliseu

20144

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de la data d'una reunió.
També li fa uns comentaris sobre unes fotos.

Climenteliseu

20145

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de l'enviament d'una carta
d'Emili Hernàndez.

Climenteliseu

20146

Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent de que li deixa el seu pis, i li
demana notícies de Castelló.

Climenteliseu

20147

Climentjosep

5010

Comunicació a Fuster, per part d'Eliseu Climent, de la data d'una reunió a
València. Recordatori perquè porte unes enquestes i l'adaptació d'una
cançoneta.

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent del que li demanà.
Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent d'un opuscle que circula pels
casals fallers per al seu coneixement. També li comunica la data d'una reunió
amb Pere Mª Orts qui vol fer-li unes aclaracions a una publicació seua, i
d'altra reunió amb Ninet i amb Beltrán.

Comentaris a Fuster per part de Josep Climent, organista de la Catedral de
València, de l'enviament d'unes notes sobre el "Cançoner del Duc de
Calàbria". Comentaris sobre la seua participació en uns articles per a la "Gran
enciclopèdia catalana".

1967
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CLIMENT, Eliseu
Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
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Comunicació a Fuster per part de Josep Climent, organista de la Catedral de
València, de l'enviament d'algunes notes sobre compositors valencians
perquè li faça el pròleg per al seu llibre "Obras vocales de Juan Bta.
Cabanilles,
1644-1712".
Adjunta notes de treball de Josep Climent sobre música valenciana i
compositors valencians.
Comentaris a Fuster per part de Josep Climent, organista de la Catedral de
València, sobre la seua participació en una xarrada a Elx, junt a Joan Fuster
sobre el Misteri. Enviament d'unes notes biogràfiques de Josep Climent per
al programa de presentació de les xarrades.
Josep Climent, organista de la Catedral de València, comunica a Fuster que
l'obra "Marinada" ha guanyat el "Premi Joan Senent". Comentaris sobre
l'intercanvi de llibres entre tots dos. També fa referència a l'enviament d'un
currículum seu per a un article de Fuster sobre ell, i el felicita per Sant Joan.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Climent, organista de
la Catedral de València, del seu text sobre "La Música", perquè li faça
algunes correccions i li done la seua opinió.
Josep Climent comunica a Fuster que ha rebut un taló d"'Edicions 62", per la
seua participació amb alguns articles sobre música a la "Gran enciclopèdia
catalana", i comentaris sobre l'obra.
Agraïment a Fuster per part de Josep Climent per les correccions i
comentaris a un treball seu abans de publicar-lo.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Josep Climent, organista de
la Catedral de València, d'una carta sobre alguns desacords amb els
membres de la "Gran enciclopedia de la región valenciana".
Enviament a Fuster d'una carta de Josep Climent a Maria Teresa Mas,
directora de la "Gran enciclopedia de la región valenciana", demanant-li la
seua baixa com a membre del Consell Assessor de la mateixa, perquè no està
d'acord amb les entrades sobre musicologia que apareixen en l'obra.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Climent, organista de la Catedral de
València, d'uns fulls que li donà per a la musicòloga Montserrat Albet durant
el seu viatge a Barcelona.

1971

Climentjosep

5011

1972

Climentjosep

5012

1972

Climentjosep

5013

1973

Climentjosep

5014

1974

Climentjosep

5015

1975

Climentjosep

5017

1975

Climentjosep

5018

1975

Climentjosep

5019

1975

Climentjosep

5016
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CLIMENT, Eliseu
Carta
CLIMENT, Josep
Invitació

Nota

Nota
CLIMENT, Juan
Carta
CLIMENT, Rafael

Carta

CLOTET Y MAYMÓ, Ramón
Carta
CLUB AMIGOS DE LA
FOTOGRAFÍA

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Climent, organista de la Catedral de
València, de l'enviament dels seus articles sobre musicologia per al volum III
de la "Història del País Valencià", publicat per "Edicions 62", i dirigit per
Fuster.
Invitació a Fuster per part de Josep Climent Barber al seu nomenament com
a canonge prefecte de Música Sacra de la Catedral de València, per part de
l'arquebisbe de València, Miquel Roca Cabanellas.

1977

Climentjosep

5020

1981

Climentjosep

5022

Climentjosep

5009

Climentjosep

5021

1959

Climentjuan

5023

1964

Climentrafael

5024

1984

Clotetimaymoramon

5026

1976

Clubamigosdelafotografia

5030

1976

Clubamigosdelafotografia

20149

Comunicació a Fuster per part de Josep Climent, organista de la Catedral de
València, de la seua actuació a Algemesí, on farà un concert amb obres dels
compositors Cabanilles i Pradas.
Josep Climent, organista de la Catedral de València, comunica a Joan Fuster
que encara que no es vegen continua considerant-lo amic seu, arran d'uns
comentaris fets per Fuster a Salvador Pons.
Manifest llegit per Joan Climent, en honor a Carles Riba durant el lliurament
dels "Premis Ciutat de Gandia" amb motiu de la mort d'aquest, poc abans del
lliurament dels premis i en honor seu com a membre del Jurat dels premis.
Rafael Climent sol·licita a Fuster que li diga on pot adreçar-se per a ser
traductor de llibres del francès al català.
Presentació per part de Fuster a Ramon Clotet Maymó del nou setmanari "El
Temps", per a la seua subscripció.
Segell imprés per part de Correus al sobre [Devuelto al Remitente].
Comunicació per part de Fuster al "Club de Amigos de la Fotografía", de
Barcelona, de l'enviament d'unes fotografies que li van enviar per
equivocació.
Enviament a Fuster per part del Club Amigos de la Fotografía d'unes fotos i
negatius extraviats en el procès de revelat, pel que li adjunta un bono
descompte en senyal de desagravi
Adjunta factura per l'import del revelat, 3 fotos a color de Vicent Ferri Simó i
negatius.
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Carta
CLUB ARNAU DE VILANOVA
Carta
CLUB CATALÀ DEL
NATURISME

Carta

CLUB DEL LLIBRE
Carta

Sol·licitud a Fuster per part del Club Amigos de la Fotografia de si va enviar
una pel·licula fotogràfica per a revelar que els va arribar des de Sueca sense
remitent.
Enviament a Fuster per part del "Club Arnau de Vilanova", de Barcelona,
d'un manifest per a la seua adhesió.
Adjunta retall de premsa del diari "Avui", amb el manifest titulat "Catalunya,
democràcia, solidaritat".
Comentaris a Fuster per part del "Club Català de Naturisme", al seu article
aparegut al diari "La Vanguardia", amb el títol "Lección de Anatomias" amb
el qual hi estan d'acord.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes informacions sobre la creació
del "Club del Llibre". Comentaris sobre la participació d'Ivà i d'Òscar, amb
uns articles per al "Diari de Barcelona" i les revistes "Barrabàs" i "Boccacio".
Adjunta fullets publicitaris del "Club del Llibre".

1976

Clubamigosdelafotografia

20150

1982

Clubarnaudevilanova

5027

1977

Clubcataladenaturisme

5028

1972

Clubdelllibre

5031

Carta

Comunicació a Fuster com a subscriptor del "Club del Llibre", de com van els
treballs editorials de la institució.

1972

Clubdelllibre

5032

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació amb un pròleg i la presentació dels
autors d'un llibre sobre el "Club del Llibre" i altres comentaris editorials.

1972

Clubdelllibre

5033

1972

Clubdelllibre

5034

1972

Clubdelllibre

5035

Carta

Carta

Comunica a Fuster que ha rebut el seu pròleg per a un llibre sobre el "Club
del Llibre" que es titularà "L'últim llibre de l'any del llibre". Comentaris sobre
l'enviament a la censura del pròleg per a fer les correccions. També li fa
algunes observacions dels autors del llibre i sobre l'aparició d'un text de
Salvador Espriu.
Comentaris editorials a Fuster per part del "Club del Llibre" sobre la
publicació d'una obra relativa a l'entitat. Comentaris sobre les correccions
prèvies a la publicació de l'obra.

Carta

Comentaris a Fuster per part del "Club del Llibre", sobre el retard en la
publicació d'un llibre relatiu a l'entitat, a causa de la censura.

1973

Clubdelllibre

5036

Carta

Comentaris a Fuster per part del "Club del Llibre" sobre unes correccions a
fer, al seu pròleg, per a la publicació d'un llibre sobre l'entitat.

1973

Clubdelllibre

5037

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 531

Carta

Comunicació a Fuster per part del "Club del Llibre" de l'enviament de l'obra
"El llibre pòstum de l'any del llibre" sobre l'entitat. Agraïment per la seua
col·laboració en l'obra amb un pròleg, i altres comentaris sobre els acords
presos per l'entitat.

1973

Clubdelllibre

5038

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'associació del "Club del Vino y la Mesa", de
la seua col·laboració amb un article per a la revista d'aquesta entitat, "Gran
Reserva".

1987

Clubdelvinoylamesa

5039

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster ,a la Plaça de Bous de València, amb motiu
de l'atemptat.

1981

Clubescacspalamos

5029

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del "Club Excursionista de Gràcia", de la seua
col·laboració en el Butlletí Social, en què, amb motiu del seu centenari, volen
publicar unes entrevistes a tots els guardonats amb el "Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes".
Adjunta qüestionari de l'entrevista perquè el conteste.

1975

Clubexcursionistadegracia

5040

Entrevista

Contestació per part de Fuster d'una entrevista per al Butlletí Social del
"Club Excursionista de Gràcia" (Barcelona), expressant la seua opinió sobre
l'excursionisme.

1975

Clubexcursionistadegracia

5041

Carta

Agraïment a Fuster per les seues respostes a una entrevista sobre
l'excursionisme feta pel "Club Excursionista de Gràcia", per a publicar-la al
Butlletí Social de l'entitat amb motiu del seu centenari.

1976

Clubexcursionistadegracia

5042

Carta

Comunicació a Fuster per part del Club Excursionista de Gràcia a Barcelona
de l'enviament d'uns exemplars del seu butlletí de institucional corresponent
a Maig/Juny, on apareixen les seues contestacions a un qüestionari.

1976

Clubexcursionistadegracia

20151

Carta

Comunicació a Fuster per part del "Club Ramon Muntaner", de la data de la
celebració de la presentació al públic dels estatuts de l'entitat, durant un
dinar al qual esperen que assistisca com a soci fundador.

1978

Clubramonmuntaner

5043

Carta

Comunicació a Fuster per part del Club Ramon Muntaner, de l'enviament de
la resolució del Ministeri de l'Interior per la qual legalitzen l'Associació.
Adjunta fotocòpia de la resolució.

1979

Clubramonmuntaner

5044

Carta

Convocatòria a Fuster a l'Assemblea General de Socis del "Club Ramon
Muntaner", que tindrà lloc a Barcelona, al local social d'"Amics de la Ciutat",
amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1979

Clubramonmuntaner

5045

Carta

Comunicació a Fuster per part del Club Ramon Muntaner de la data d'un
dinar al restaurant Can Sogas, de Barcelona, per a preparar l'Assemblea
General de Socis, de l'entitat.
Adjunta convocatòria a l'Assemblea, amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1980

Clubramonmuntaner

5046

CLUB DEL VINO Y LA MESA

CLUB ESCACS PALAMÓS
CLUB EXCURSIONISTA DE
GRÀCIA

CLUB RAMON MUNTANER
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CLUB RAMON MUNTANER
Carta

Telegrama

Carta
CNT-AIT PAÍS VALENCIÀ
Adhesió

Adhesió
Carta
COSTA, Julián de
COBOS, Cobos, Elvira

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià", amb motiu de
l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part del "Club Ramon Muntaner", de la seua
col·laboració amb alguns articles de premsa per a una campanya als mitjans
de comunicació, en favor de la unitat lingüística al País Valencià.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià", amb motiu de
l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià", amb motiu de
l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1980

Clubramonmuntaner

5049

1981

Clubramonmuntaner

5048

1982

Clubramonmuntaner

5047

1981

Cnt-aitpaisvalencia

5051

1981

Cnt-aitpaisvalencia

5052

1981

Cnt-aitpaisvalencia

5050

Carta

Comunicació de la data d'un dinar i una conferència als locals de la "Societat
Vegetariana de València", i d'una reunió amb ell a l'entitat.

1972

Coatajuliande

5053

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Elvira Cobos de l'Editorial Leteradura per les
seues paraules d'elogi a les seues edicions.

1977

Coboselvira

20152

1981

Cocajordi

5054

1981

Cocentainaajuntament

5055

1987

Codinaboixaredanuria

5056

COCA, Jordi
Telegrama
COCENTAINA, Ajuntament
Telegrama
CODINA BOIXAREDA, Núria

Comunicació a Fuster per part del "Club Ramon Muntaner", de la data de
presentació de "L'Enciclopèdia de Menorca" que tindrà lloc a Barcelona, a la
Capella de Santa Àgata, i a la qual esperen la seua assistència. Comentaris
sobre els propers actes de la institució.

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià", amb motiu de
l'atemptat. Comunicació que no podrà anar-hi.
Mostra de suport a Fuster de l'alcalde de Cocentaina i adhesió a
l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la plaça de bous de València,
organitzat per "Acció Cultural de País Valencià".
Salutacions a Fuster per part del matrimoni format per Núria Codina
Boixadera i Jordi Domènech Soteras.
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CODINA, Eduard
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduard Codina Armengot de l'enviament del
Programa de la "Cavalcada del Pregó", de les Festes de Castelló, i d'un
número del Butlletí de la "Societat Castellonenca de Cultura", amb un article
que li pot interessar.

1957

Codinaeduard

5057

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Eduard Codina Armengot de l'enviament d'un
mapa i d'uns fullets turístics de la província de Castelló, per a una guia del
País Valencià que està preparant per a "Ediciones Destino", de Barcelona.

1958

Codinaeduard

5058

Carta

Comunicació per part de Fuster a Eduard Codina Armengot de l'enviament
d'un article seu sobre la "Societat Castellonenca de Cultura". També li
demana la col·laboració de la Diputació per a un viatge per les comarques
castelonenques amb motiu d'una guia del País Valencià que vol escriure.

1958

Codinaeduard

5060

Carta

Eduard Codina Armengot comunica a Fuster que ha parlat amb el president
de la Diputació Provincial de Castelló, sobre la sol·licitud d'ajuda per a visitar
les comarques castellonenques de manera favorable, però li demana que li
escriga a Fabra demanant-li-ho ell mateix.

1958

Codinaeduard

5061

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Carlos Fabra, president de la Diputació
Provincial de Castelló, de la seua ajuda per a fer un viatge per les comarques
castellonenques amb motiu d'una guia del País Valencià que està preparant
per a "Ediciones Destino", de Barcelona.

1958

Codinaeduard

5062

Carta

Eduard Codina Armengot comunica a Fuster que tots els fullets turístics de la
província de Castelló editats per la Diputació, ja els té, ja que van ser donats
a les Jornades Literàries de la "Societat Castellonenca de Cultura" a les quals
hi va anar. Comentaris sobre l'enviament d'un mapa de la província demanat
per Fuster.

1959

Codinaeduard

5059

1961

Codinaeduard

5063

1977

Codinajosepanton

5064

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Antón Codina per l'enviament d'un text
seu sobre Lucrècia de Borja que li serà retribuït per "La Caixa". Comentaris
sobre l'estrena de l'obra teatral "Lucrècia de Borja", a Santes Creus i al
"Teatre Grec" de Barcelona, i que espera la seua assistència.

1977

Codinajosepanton

5065

Carta

Fuster comunica a Josep Antón Codina que no podrà anar a l'estrena de la
seua obra de teatre sobre "Lucrècia de Borja", ja que ha d'anar a un
programa a Madrid de TVE, però li demana un exemplar del programa.obra.

1977

Codinajosepanton

5066

CODINA, Eduard

Carta
CODINA, Josep Antón
Carta
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Eduard Codina Armengot comunica a Fuster que ha rebut un article seu i que
està d'acord amb les seues opinions. Comentaris sobre la "Fundació
Huguet".
Comunicació per part de Fuster a Josep Antón Codina, de l'enviament d'un
text seu sobre Lucrècia de Borja. Comentaris sobre la publicació del
"Cancionero de obras de burlas" per part d'Akal.
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CODINA, Josep Antón
Carta

Carta
CODONYER RODRÍGUEZ,
Enric
Carta

CODONYER, Francesc
Carta

Nota

Carta

CODONYER, Josep
Carta
Telegrama
COL·LECTIU DE MESTRES DE
LA SAFOR

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Antón Codina, de l'enviament d'un
programa de l'obra de teatre "Lucrècia de Borja", en què apareix un text de
Fuster, i sobre l'enviament dels seus honoraris pel text. També li fa alguns
comentaris sobre l'obra, que ha sigut un fracàs a Barcelona.
Josep Antón Codina comunica a Fuster que no va poder estar a l'Homenatge
que li feren a la Plaça de Bous de València, amb motiu de l'atemptat, perquè
hospitalitzaren a sa mare, però s'hi adhereix.
Comunicació a Fuster per part d'Enric Codonyer, de l'enviament d'un text
repartit als militants del PSOE, en què cita alguns paràgrafs de la seua obra
"El Blau de la Senyera". Sol·licitud de la seua col·laboració en alguns dels
actes
del
partit.
Adjunta una fotocòpia del text "Una Senyera per a un poble".
Comentaris a Fuster per part de Francesc Codonyer sobre la seua visita a les
Festes de la Magdalena de Castelló, i comunicació de la data en què vol anar
a parlar amb ell.
Adjunta retall d'un sobre postal amb l'adreça de Francesc Codonyer a
Montpeller (França).
Francesc Codonyer recorda a Fuster la data d'una conferència seua a
València, organitzada per la "Joventut del Rat Penat" sobre els "Problemes
del
món
actual".
Adjunta 3 invitacions a la conferència.
Comentaris personals a Fuster per part de Francesc Codonyer sobre l'estat
de salut dels seus pares. Comentaris sobre la seua vida a l'exili a Montpelier.
També li fa algunes valoracions sobre la seua activitat editorial i la
preparació d'alguns llibres, i li demana fer alguna traducció de llibres del
francés al català per a alguna editorial.
Comunicació a Fuster per part de Josep Codonyer, de la decisió presa junt a
Eliseu Climent, de substituir a Montés Penadés de la Distribuïdora General,
per Ferrer Roda.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1977

Codinajosepanton

5067

1981

Codinajosepanton

5068

1978

Codonyerrodriguezenric

5069

1957

Codonyerfrancesc

5070

1961

Codonyerfrancesc

5071

1966

Codonyerfrancesc

5072

1960

Codonyerjosep

5073

1981

Codonyerjosep

5074

1981

Collectiudemestresdelasafor

5093
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COL·LECTIU DE MESTRES DE
LA SAFOR
COL·LECTIU DE MÚSICS

Carta

Carta

COL·LECTIU GUARET
Nota
COL·LECTIU
INDEPENDENTISTA
BLANQUERNA
COL·LECTIU
INDEPENDENTISTA DEL
MARESME
COL·LECTIU JUAN LLUÍS
VIVES

COL·LEGI D’ADVOCATS DE
BARCELONA
COL·LEGI JOAN LLOPIS DE
CULLERA
COL·LEGI NACIONAL LA
COVA
COL·LEGI OFICIAL
D’APARELLADORS I
ARQUITECTES TÈCNICS DE
BARCELONA, Osona

Carta de presentació a Fuster per part del "Col·lectiu de Músics Valencians",
amb què donen a conèixer l'organització.

1982

Collectiudemestresdelasafor

5094

1977

Collectiudemusics

5095

Collectiuguaret

5096

Comunicació a Fuster per part del "Col·lectiu Guaret de Benaguasil", de la
seua visita a sa casa de Sueca per a parlar amb ell de la participació en un
homenatge a Joaquim Duval, director d'orquestra.
Nota escrita en una servilleta de la [Cafeteria Hector's-2. San José, 3. Sueca].

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adjunta nota amb l'adreça de les institucions que li donen suport.

1981

Collectiuindependentistablanquer
na

5097

Carta

Mostra de suport amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge a la Plaça
de Bous de València.

1981

Collectiuindependentistadelmares
me

5098

Collectiujuanlluisvives

5099

1981

Collectiunacionalistatona-osona

5100

1975

Collegidadvocatsdebarcelona

5103

Collegijoanllopisdecullera

5101

Carta

COL·LECTIU NACIONALISTA
TONA-OSONA

Fotocòpia d'una carta enviada a Fuster per part del "Col·lectiu de Mestres de
la Safor", en contra de la "Conselleria de Cultura" pels materials escolars
proposats per a l'ensenyament del valencià.

Telegrama

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del "Col·lectiu Joan Lluís Vives", de la seua opinió
sobre la creació d'un "Club d'opinió", a la ciutat de València, i de l'assistència
a la primera reunió que es farà al "Col·legi Major Lluís Vives".
Adjunta una fotocòpia d'una carta-manifest polític, sobre la situació
lingüística al País Valencià.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Sol·licitud a Fuster de la seua assistència a una reunió-col·loqui als locals de
"l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona", per tractar el tema de
l'organització d'un "Congrés en Defensa de la Cultura Catalana".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part dels mestres que treballen en català al Col·legi
Joan Llopis de Cullera, d'una reunió per a parlar amb ell, per això li envien el
telèfon del col·legi.

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Colleginacionallacova

5104

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià".

1981

Collegioficialdaparelladorsiarq

5105

Correspondència de Joan Fuster
]
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COL·LEGI OFICIAL
D’APARELLADORS I
ARQUITECTES TÈCNICS DE
BARCELONA, Osona

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Telegrama

Comentaris a Fuster sobre la seua participació a unes conferències
organitzades per la "Delegació d'Osona" del "Col·legi Oficial d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona", sobre "El futur del Principat i dels Països
Catalans". També li demanen l'enviament d'una còpia de la seua intervenció
per incorporar-la al programa.
Comentaris a Fuster per part de Quim Capdevila de la ideologia del cicle de
conferències organitzat pel "Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona", a Vic.
Adjunta un esborrany del programa del cicle de conferències, titulat "Art i
Ciència". Perspectives de futur i repercussió en la societat catalana", amb el
calendari de participants.
Sol·licitud a Fuster de l'anada a Vic per a fer una conferència, fet que
aprofitarà per ensenyar-li la ciutat.
Sol·licitud a Fuster de constestació sobre la participació en unes conferències
a Vic, organitzades pel "Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona".

COL·LEGI OFICIAL DE
DOCTORS I LLICENCIATS
Telegrama
BALEARS
COL·LEGI PÚBLIC BONAVISTA
Telegrama
D’ONTINYENT

Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià".

COL·LEGI PÚBLIC FRANCESC
CANDELA

Un grup d'alumnes i professors del "Col·legi Públic Francesc Candela" de
Crevillent, comunica a Fuster que van anar a visitar-lo a sa casa de Sueca,
però no hi era. Li demanen una altra data per visitar-lo i parlar amb ell.

Carta

Carta
COL·LEGI PÚBLIC FRANCESC
CATALÁN

Carta

COL·LEGI PÚBLIC
MALAGRIDA

Carta

COL·LEGI PÚBLIC
PENYAGOLOSA

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de condol per la mort de Fuster.

Sol·licitud a Fuster per part alguns alumnes i del professor de valencià del
"Col·legi Públic Francesc Candela", de Crevillent, d'una data per reunir-se
amb ell i fer-li una entrevista i alguna fotografia.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part dels professors
del "Col·legi Públic Malagrida", d'Olot.
Mostra de condol per la mort de Fuster.

1985

Collegioficialdaparelladorsiarq

5108

1985

Collegioficialdaparelladorsiarq

5109

1985

Collegioficialdaparelladorsiarq

5107

1985

Collegioficialdaparelladorsiarq

5106

1981

Collegioficialdedoctorsillicenciatsd
ebalears

5110

1992

Collegipublicbonavistadontinyent

5111

1986

Collegipublicfrancesccandela

5112

1986

Collegipublicfrancesccandela

5113

1992

Collegipublicfrancesccatalan

5114

1981

Collegipublicmalagrida

5115

1992

Collegipublicpenyagolosa

5116
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COL·LEGI TAQUÍGRAF MARTÍ
Carta

COL·LEGI TIRANT LO BLANC
D’ALZIRA
COL·LEGI UNIVERSITARI DE
GIRONA

COL·LOQUI INTERNACIONAL
DE LLENGUA I LITERATURA
CATALANES
Colegio de Abogados de
Sueca

Telegrama

Carta

Enviament a Fuster per part del mestre de valencià del "Col·legi Taquigraf
Martí", de Xàtiva, d'uns dibuixos dels xiquets de 3r d'EGB sobre la primavera.
Comentaris sobre l'ensenyament en valencià.
Adjunta carta dels alumnes agraïnt a Fuster la seua tasca per la recuperació
lingüística i felicitant-lo pel "Premi de les Lletres Valencianes".Apareix
signada per tot l'alumnat.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part del director del "Col·legi Universitari de Girona",
de la participació en la conferència inaugural del Curs Acadèmic 1984/85,
amb motiu de la seua anada a Barcelona per ser investit doctor honoris
causa, per la Universitat de Barcelona.

1981

Collegitaquigrafmarti

5117

1992

Collegitirantloblanchdalzira

5102

1984

Collegiuniversitaridegirona

5118

5119

Carta

Contestació de Fuster acceptant participar a la conferència inaugural del
"Curs Acadèmic del Col·legi Universitari de Girona".

1984

Collegiuniversitaridegirona

Carta

Invitació a Fuster al "IX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes" que se celebrarà a Alacant.

1991

Colloquiinternacionaldellenguailite
5120
raturacatalanes

1972

Colegiodeabogadosdesueca

5075

1979

Colegiodeabogadosdesueca

5076

1976

Colegiodeabogadosdevalencia

20153

1971

Colegiooficialdearquitectosdecatal
unaybaleares

5078

Carta

Colegio de Abogados de
Sueca

Carta

Colegio de Abogados de
Valencia

Carta

COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE
CATALUÑA Y BALEARES

Carta

Comunicació a Fuster com a soci per part del [Colegio de Abogados de
Sueca], dels acords presos en una reunió de la Junta de Govern de la
institució.
Comunicació per part del [Colegio de Abogados de Sueca], dels acords
presos en una reunió de la Junta de Govern de la institució.
Comunicació per part del Colegio de Abogados de Valencia de la seua baixa
com a col·legiat.
Sol·licitud a Fuster de la participació en unes conferències sobre "La
destrucción de los lenguajes en la Literatura y el arte Contemporáneos",
organitzades pel "Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears".
Adjunta full amb el Butlletí de subscripció a les jornades.

Carta

El "Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears" comunica a Fuster
que el cicle de conferències organitzat no es farà per no ser autoritzat pel
Ministeri de Governació.

1971

Colegiooficialdearquitectosdecatal
unaybaleares

5080

Telegrama

Sol·licitud a Fuster de la data de la seua arribada a Barcelona per a participar
en unes conferències organitzades pel "Col·legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya i Balears".

1971

Colegiooficialdearquitectosdecatal
unaybaleares

5079

Correspondència de Joan Fuster
]
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COLEGIO OFICIAL DE
Tarja de
ARQUITECTOS DE
presentació
CATALUÑA Y BALEARES
COLEGIO PÚBLICO PRIMO DE
RIVERA DE CREVILLENT
Carta

Sol·licitud a Fuster de l'assistència a una exposició al "Col·legi Oficial
d'Arquitectes de Catalunya i Balears".

COLL ALENTORN, Miquel

Carta d'adhesió per part de Miquel Coll i Alentorn a un homenatge a Fuster
que tindrà lloc a València.

Carta

COLL CASELLAS, Pere

Carta

Carta
COLL I FERRÉ, M. Rosa
Carta
COLL I FORNÉS, Josep Joan

Adhesió

COLL, E.
Postal
COLL, Enriqueta

Postal
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'un grup d'alumnes i professors del "Col·legi
Públic Primo de Rivera" de Crevillent, d'una reunió per parlar amb ell sobre
la seua obra.

Comentaris a Fuster per part de Pere Coll sobre certes objeccions a un article
seu aparegut a "La Vanguardia", i enviament d'un article de Pere Coll per a la
revista "Ancora", sobre el qual li demana l'opinió. També li fa alguns
comentaris favorables a un article de Fuster titulat "Producción y consumo".
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa de la revista "Ancora", per part de
Pere Coll Casellas, amb el títol "Reflexions sobre un succès dedicat a l'amic
Ferran Portas".
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Pere Coll d'un exemplar de
la revista "Ancora", en què apareix un article d'ell replicant-li a un altre de
Fuster sobre "Tristany", aparegut a "La Vanguardia".
Comunicació a Fuster per part de M. Rosa Coll i Ferré que ha estat a Sueca
visitant el metge Ricard Granell, i que en anar a missa aquesta era en
castellà, per la qual cosa demana a Fuster, com a exponent del
valencianisme, que hi faça alguna cosa perquè aquesta siga en valencià.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Salutacions a Fuster per per d'E. Coll.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de la localitat
d'Amer (Girona).
Comunicació a Fuster per part d'Enriqueta Coll de la data d'aparició d'un text
seu a una revista.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Colegiooficialdearquitectosdecatal
unaybaleares

5077

1986

Colegiopublicoprimoderiveradecre
villent

5081

1968

Collalentornmiquel

5086

1974

Collcasellaspere

5084

1976

Collcasellaspere

5085

1987

Colliferremrosa

5087

1981

Collifornesjosepjoan

5088

1976

Colle

20155

1975

Collenriqueta

5082

1981

Collenriqueta

5083
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COLLA CICLO-ECOLOGISTA
LLUNA PLENA

COLLA DE DANCES
D’ALMOGÀVER DE SUECA
COLLA SARDANISTA ROSA
DE REUS

Adhesió

Collaciclo-ecologistallunaplena

5089

Colladedancesdalmogaverdesueca

5090

1984

Collasardanistarosadereus

5091

1964

Colletclaude

5092

1983

Colomiortizricard

5121

1984

Colomiortizricard

5122

1988

Colomiortizricard

5123

1966

Colomarafael

5124

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Georges Colomer de la seua opinió al voltant
del trasllat de les restes d'Antonio Machado de França a Espanya.
Comentaris sobre la figura i obra del poeta.
Adjunta butlletí d'inscripció al "Prix International de Littérature Antonio
Machado 1981".

1982

Colomergeorges

5125

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Colomerjoaquim

5126

Carta

Carta

COLLET, Claude
Invitació
COLOM I ORTIZ, Ricard
Carta

Carta

Carta

COLOMA, Rafael

Carta

COLOMER, Georges

COLOMER, Joaquim

Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València,
enviada a "Acció Cultural del País Valencià", com a organitzadors de
l'homenatge.
Es fa una relació dels participants a l'homenatge.

Correspondència de Joan Fuster
]

1981

Sol·licitud a Fuster per part de la "Colla de Dances l'Almogàver de Sueca",
d'una entrevista. Li donen l'adreça d'Hermini Fernández i Rosell, amb qui ha
de contactar.
Sol·licitud a Fuster per part de la "Colla Sardanista Rosa de Reus", d'un text
seu per al programa de mà, de l'Aplec de Sardanes del Baix Camp.
Enviament a Fuster per part de Claude Collet d'una invitació per a la seua
exposició d'art a Barcelona.
Carta escrita al revers de la invitació a l'exposició.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Colom d'emprar el seu nom com a
signant d'un manifest per a la creació d'una "Fundació Verda d'àmbit dels
Països Catalans". Comentaris al voltant de la seua participació.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Colom de l'enviament d'alguna
documentació, i fullets reivindicatius en contra de l'energia nuclear, de la
militarització dels pobles i en favor de l'ecologisme.
Adjunta documentació diversa de caire ecologista.
Enviament a Fuster per part de Ricard Colom de la invitació al seu enllaç
matrimonial amb Mariana Muñoz.
Adjunta fotocòpia d'un article de premsa del diari "Las Provincias", signat per
Baltasar Bueno, amb el títol "Nace la primera iglesia protestante nacionalcatalana", [26-8-88].
Comentaris a Fuster per part de Rafael Coloma sobre unes ressenyes a uns
llibres, que quedaren que li faria durant una visita a Sueca.
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COLOMER, Joaquim
COLOMER, Josep Maria

Telegrama
Carta

Carta

COLOMINES I PUIG, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de condol per la mort de Fuster.
Mostra de suport a Fuster per part de Josep M. Colomer per la seua tasca de
recuperació lingüística i cultural als Països Catalans.

1992

Colomerjoaquim

5127

1984

Colomerjosepmaria

5128

Colomerjosepmaria

5129

1960

Colominesipuigjoan

5130

1960

Colominesipuigjoan

5131

1961

Colominesipuigjoan

5132

1961

Colominesipuigjoan

5133

1961

Colominesipuigjoan

5134

1962

Colominesipuigjoan

5135

Comunicació a Fuster per part de Josep M. Colomer de l'enviament d'una
còpia d'un article seu sobre Josep Pla perquè li'n done l'opinió, que es
publicarà a la revista "L'Avenç", i serà el primer de la sèrie "Tornar-hi a
pensar".
Adjunta la còpia de l'article de Josep M. Colomer, titulat "Josep Pla:
l'enyorança d'una burgesia liberal".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la participació en un cicle
de conferències sobre llengua, literatura i història que vol titular
"Renaixença i nova renaixença".
Agraïment a Fuster per part de Joan Colomines per la contestació a la
participació en un cicle de conferències sobre la "Renaixença". Comentaris
sobre la seua visita a Barcelona per parlar del tema.
Comentaris a Fuster per part de Joan Colomines sobre la visita a Barcelona
per les Festes de Santa Llúcia. Comentaris sobre la ponència a un cicle de
conferències a Barcelona. També li diu que el seu llibre "Judicis Finals" es un
èxit de vendes a la ciutat comtal.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua participació en la
gravació d'uns poemes seus per a "l'Arxiu de l'Antologia Poètica Viva".
Adjunta invitació a una lectura poètica a Barcelona, titulada "Barbolles
poètiques".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la gravació d'uns poemes
seus, amb motiu de la seua participació en "Barbolles poètiques", per a un
"Arxiu de l'Antologia Poètica Viva". Comentaris sobre una xarrada seua sobre
la llengua a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Joan Colomines sobre la proposta de Josep
Carner per ser Premi Nobel de Literatura. Comentaris sobre l'edició d'un
opuscle homenatge a Sanchis Guarner amb un llistat dels participants.
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COLOMINES I PUIG, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Joan Colomines sobre les seues gestions per
al nomenament de Josep Carner com a Premi Nobel. També li demana si pot
escriure alguna cosa a fi de fer publicitat de l'obra d'aquest a alguna revista
de l'estranger.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns papers per part de Joan
Colomines. També li demana que faça algunes gravacions sobre poemes seus
per al seu "Arxiu Sonor de Poesia".
Sol·licitud a Fuster per part del Comité Pro Premi Nobel de l'enviament a la
Fundació Nobel de Suècia d'una mostra de les seues obres més significatives
a fi d'aconseguir un Premi Nobel català.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament d'una nota
amb les activitats, realitzades per ell, de promoció d'un Premi Nobel català,
per al dossier del Patronat del Comité Pro Premi Nobel a Josep Carner.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua participació en la
revista "Poemes" amb una traducció dels poemes de Kavafis. Comentaris
sobre els participants en la revista.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament del seu article
sobre Kavafis per al n. 2 de la revista "Poemes". També li pregunta si té algun
poema inèdit per publicar-lo a la revista i li demana que conteste un
qüestionari sobre poesia i li'l faça arribar també a Vicent Andrés Estellés
perquè el conteste.
Comunicació a Fuster per part de Joan Colomines d'un homenatge a
Francesc Maspons i Anglasell. Li demana que hi envie una adhesió.
Comentaris sobre "L'obra del diccionari".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua col·laboració
buscant suport al País Valencià per enviar al Govern espanyol una carta
col·lectiva demanant l'autorització de l'ensenyament en català i l'ús de la
llengua catalana als mitjans de comunicació.
Adjunta fotocòpia d'una carta d'adhesió a la proposta signada per diferents
personalitats de l'àmbit català i d'un esborrany de carta al vicepresident del
govern demanant-li la legalització de l'ús del català l'escola i als mitjans de
comunicació.

1962

Colominesipuigjoan

5136

1962

Colominesipuigjoan

5137

1962

Colominesipuigjoan

5138

1962

Colominesipuigjoan

5139

1962

Colominesipuigjoan

5140

1963

Colominesipuigjoan

5146

1963

Colominesipuigjoan

5147

1963

Colominesipuigjoan

5149
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COLOMINES I PUIG, Joan

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Comentaris a Fuster per part de Joan Colomines sobre la reunió duta a terme
per Fèlix Millet i Maristany amb el vicepresident del Govern espanyol, el
tinent general Agustín Muñoz Grandes, demanant-li la legalització de l'ús a
l'escola i als mitjans de comunicació de la llengua catalana. Comentaris sobre
la signatura de Fuster en un manifest en defensa del que s'ha esmentat.
Adjunta fotocòpia d'una carta d'adhesió a la proposta signada per diferents
personalitats de l'àmbit català i un "Informe sobre la gestió en pro de la
llengua catalana".
Comunicació a Fuster per part de Joan Colomines que ha sigut premiat amb
Nobel de Literatura Georges Saferis, poeta de característiques semblants a
les de Josep Carner, però que seguiran demanant que aquest siga guardonat
amb el premi. Comentaris sobre la seua participació en un homenatge al
poeta català amb motiu del seu 80 aniversari.
Enviament a Fuster per part de Joan Colomines d'un informe sobre la petició
al Govern espanyol per part de diferents personatges de l'àmbit cultural
català de l'autorització de l'ús de la llengua catalana a l'escola i als mitjans de
comunicació.
Enviament a Fuster per part de Joan Colomines de diversa documentació
sobre la petició al Govern espanyol, per part de diferents personatges de
l'àmbit cultural català, de l'autorització de l'ús de la llengua catalana a
l'escola i als mitjans de comunicació.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament del seu article
sobre Kavafis per a la revista "Poemes", ja que ha d'enviar a la censura les
proves d'impremta i li falta el seu treball.

1963

Colominesipuigjoan

5150

1963

Colominesipuigjoan

5151

1963

Colominesipuigjoan

5155

1963

Colominesipuigjoan

5157

1963

Colominesipuigjoan

5141

Nota

Comunicació a Fuster de la data d'una lectura poètica dels poemes titulats
"Suburbis" al Centre Lleidatà.

1963

Colominesipuigjoan

5143

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament del seu article
sobre Kavafis per a la revista "Poemes".

1963

Colominesipuigjoan

5144

1963

Colominesipuigjoan

5145

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament del seu article
sobre Kavafis per a la revista "Poemes". També li pregunta si té algun poema
inèdit per a publicar-lo a la revista.
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COLOMINES I PUIG, Joan

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Colomines pel seu pròleg a una obra de
Salvador Espriu. Sol·licitud de l'enviament del seu article sobre Kavafis per al
n. 2 de la revista "Poemes".
Sol·licitud a Fuster que li comunique a Josep M. Ferrer si ha rebut un paquet
i li envia la seua adreça perquè li ho confirme. Comentaris sobre els seus
articles publicats al diari "La Vanguardia".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua participació en el n.
5 de la revista "Poemes" amb una crítica a "L'Antologia" de Castellet i Molas.
Comentaris sobre els participants en el número de la revista.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua col·laboració amb
la revista "Poemes", fent una crítica a l'obra de Castellet i Molas "Poesia del
segle XX". Comentaris sobre la publicació dels seus llibres de poemes
"Suburbis" i "Cançons al meu país".
Comunicació a Fuster per part de Joan Colomines que va rebre la seua tarja
acceptant col·laborar amb la revista "Poemes". Enviament de l'esquema de
treball per a la seua col·laboració fent una crítica a una "Antologia poètica"
de Castellet i Molas.
Comunicació a Fuster per part de Joan Colomines de les dificultats amb la
censura de la revista "Poemes", on li demanen que corregisca uns articles
sobre una crítica a l'obra "Poesia catalana del segle XX". Comentaris sobre la
censura en la publicació d'uns poemes de Salvador Espriu a la revista.
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1965
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Carta

Comentaris per part de Fuster a Joan Colomines sobre la censura d'un article
seu per a la revista "Poemes" sobre l'obra de Castellet i Molas, "Poesia
catalana del segle XX".

1965

Colominesipuigjoan
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Colomines sobre la publicació del
número 9 de la revista "'Poemes". Comentaris sobre el futur de la revista,
molt perseguida per la censura, per la qual cosa vol convertir-la en un anuari.
També li demana la col·laboració en un article per a la revista sobre una
"Antologia de Triadú". Comentaris sobre una carta a Marías que reproduirà a
la revista "Serra d'Or".

1966

Colominesipuigjoan
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part Joan Colomines de la seua contestació a unes
preguntes per a una enquesta sobre "Els darrers cinc anys dels premis de la
literatura catalana", que es publicarà a "Serra d'Or". Comentaris sobre els
participants en la revista.
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Respostes de Fuster a unes preguntes enviades per Joan Colomines per a
una enquesta sobre "Els darrers cinc anys dels premis de la literatura
catalana" per a la revista "Serra d'Or".
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1966
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1966

Colominesipuigjoan
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Colomines amb un poema
titulat "Comiat".

1966

Colominesipuigjoan
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Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua assitència a
Barcelona per tractar alguns assumptes editorials amb Pere Bohigas.
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Mostra de condol a Fuster per part de Joan Colomines per la mort del seu
pare.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament d'un llistat de
possibles subscriptors a una publicació. Comentaris sobre l'enviament d'unes
publicacions.

Salutacions a Fuster per part de Joan Colomines des de Madrid.
Sol·licitud a Fuster, per part de Joan Colomines, de referències sobre autors
valencians inèdits de poesia per a una antologia que està preparant. També
li demana la seua intervenció perquè es faça una reunió en català entre la
Societat Catalana i Valenciana de Pediatria, que es farà a Morella, i que els
valencians volen que es faça en castellà. Comunicació de l'enviament d'un
exemplar de l'obra "Monografies mèdiques". Comentaris sobre la realització
del Primer Festival de Poesia Catalana a Barcelona que serà la base per al
llibre "Poesia catalana de la guerra espanyola i de la resistència".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Colomines de la seua participació a
Catalunya en un acte per la llibertat nacional en un debat sobre "La Societat
Catalana, avui".
Sol·licitud a Fuster de l'assitència a la presentació de la pel·lícula del Primer
Festival Popular de Poesia Catalana, que es farà a la Casa Aixelà de
Barcelona.
Adjunta programa d'actes del festival de poesia, titulat "Gran Price" de
Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part d'un grup d'amics de Joan Colomines de la seua
participació en un acte homenatge a Barcelona a aquest amb motiu del seu
50 aniversari.
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Comunicació a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament d'un text
explicant-li un assumpte, no especificat.
Enviament a Fuster per part de Joan Colomines de 3 còpies del programa
d'activitats del "X Aniversari del Premi per a poetes Inèdits Amadeu Oller".
En anotació manuscrita al primer full es diu que vol ser un homenatge a
mossèn Vidal.
Invitació a Fuster per part de Joan Colomines, com a president de
l'Associació Catalana d'Expresos Polítics, a un acte al Palau del Tinell de
Barcelona en favor del Parlament de Catalunya.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adhesió per part de Joan Colomines a l'acte de lliurament de la Medalla d'Or
de la Generalitat de Catalunya a Fuster. Disculpa per no poder assitir-hi a
causa dels seu compromís polític com a diputat del Parlament de Catalunya.
Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a doctor honoris causa per la
Universitat Autònoma de Barcelona, per part de Joan Colomines, com a
president de la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya.
Comunicació a Fuster per part de Joan Colomines de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre, titulat "La llengua nacional de Catalunya".
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1970
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Manifest enviat a Fuster per part de Joan Colomines "Ha parlat un home, ha
parlat un poble", on l'associació Joventut Nacionalista Catalana-Bloc
d'Estudiants Nacionalistes reprodueix les paraules de l'Abat Escarré en
defensa de la llengua catalana.
Comentaris a Fuster per part de Germà Colon sobre les seues investigacions
sobre les Germanies. Agraïment a Fuster per l'enviament d'un exemplar de
la seua obra "Heretgies, revoltes i sermons". També li fa alguns comentaris
sobre la lectura de la "Vita S. Elzearii" als "Acta Sanctorum".
Enviament a Fuster per part de Germà Colon d'una còpia d'un article seu
titulat "El nom de fonts del poeta Ausiàs March".
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Comentaris a Fuster per part de Germà Colon sobre un projecte de treball en
comú. Comentaris sobre la publicació d'un article d'aquest. També li demana
informació sobre un duel entre Rodrigo Soriano i Primo de Ribera arran de la
lectura d'una carta d'Unamuno.
Salutacions a Fuster des de Palma de Mallorca on Germà Colon i Pere
Ramírez han anat a fer algunes investigacions sobre el Consolat de Mar.
Sol·licitud a Fuster per part de Germà Colon de la seua participació en una
conferència sobre "Literatura i Societat (fins al segle XVII)" al "V Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes" que es farà a Andorra.
Comentaris a Fuster per part de Germà Colon de l'Universitat de Basilea
demanant-li per la seua participació a un col·loqui a Andorra que ha
desestimat. També li fa alguns comentaris d'elogi a la lectura del seu llibre
sobre "La decadència" i a la crítica feta a Serra d'Or.
Invitació a Fuster per part de l'alcalde de París a la inauguració d'una
exposició de pintura d'Antoni Clavé al Museu d'Art Modern de París.
Agraïment a Fuster per part de Germà Colon per l'enviament de l'obra
"Palmireno". Comentaris sobre un article per a "L'Espill". També li fa algun
comentari sobre els seus darrers treballs i sobre la publicació de l'obra "
Consolat de Mar". Comentaris lingüístics arran de la lectura d'un text de
Fuster publicat a "L'Auca" de Carulla.
Sol·licitud a Fuster per part de Germà Colon de notícies sobre la publicació a
València de l'obra "Vocabulario del humanista de Palmireno" en la qual està
molt interessat. Comentaris sobre la seua visita a València.
Contestació per part de Fuster a Germà Colon sobre l'enviament d'un
exemplar de l'obra "Vocabulario del humanista de Palmireno". Comentaris
sobre l'enviament de la revista "L'Espill".
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Carta

Comunicació per part de Fuster a un tal Carles de "Doménech Editor" de
l'adreça de Germà Colon perquè li envie un exemplar d'un facsímil de l'obra
"Vocabulario del Humanista Palmireno".

1980

Colongerma1
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Germà Colon d'un article
sobre "El rap", per a publicar-lo a "L'Espill". Comentaris sobre una edició de
l'obra d'Ausiàs March.

1981

Colongerma1
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Comentaris a Fuster per part de Germà Colon sobre el seu estat de salut, i
agraïment a Fuster per l'enviament del darrer número de "L'Espill" i de
"Atheneo" de Romaguera.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat. Comentaris sobre la
publicació d'una separata sobre "El rat".
Comunicació a Fuster per part de Germà Colon de l'enviament d'un article
sobre "El Comprehensorium" per a publicar-lo a "L'Espill". Comententaris
sobre un incunable de la Biblioteca Universitària de Barcelona.
Agraïment a Fuster per part de Germà Colon per l'enviament d'uns llibres de
Beuter i Porcar publicats per la Institució Alfons el Magnànim.
Sol·licitud a Fuster per part de Germà Colon de la seua assitència a una
reunió del Consell d'una associació, perquè no donen el seu càrrec de
secretari a Enric Llobregat ("blaver").

Carta

Contestació de Fuster a Germà Colon sobre la seua sol·licitud d'assitència a
una reunió del Consell dient-li que no vol intervenir en assumptes polítics.

Carta

Comentaris per part de Germà Colon a Cahner sobre certes afirmacions de
Fuster a una obra del P. Rodríguez sobre Ausiàs March.

COLPISA
Carta
COMADIRA, Narcís

Contestació de Fuster a Germà Colon que ha rebut el seu article sobre "El
rap" per a publicar-lo a "L'Espill".

Nota

COMAS, Antoni
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Leguineche, director del "Diario de
Navarra" de la seua participació en un article per al diari sobre les festes de
Sant Fermín.
Narcís Comadira comunica a Fuster que compte amb ell per a qualsevol
col·laboració amb la nova revista "El Temps".
Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'una obra
d'Ernest Hemingway que li torna després de llegir-la. Comentaris sobre la
seua obra "Escrit per al silenci".

1981

Colongerma1

5186

1981

Colongerma1

5187

1981

Colongerma1

5188

1982

Colongerma1

5189

1983

Colongerma1

5190

1991

Colongerma1

5191

1992

Colongerma1

5192

Colongerma2

3407

Colpisa
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Antoni Comas pregunta a Fuster si ha rebut un llibre d'Ernest Hemingway
que li va deixar. Comentaris sobre la literatura nord-americana. També li
recomana la lectura de l'obra "Antologia de la lírica nord-americana",
d'Agustí Bartra, li fa alguns comentaris sobre l'obra de Bartra i poesia en
general, i li recomana la lectura de la seua obra "Antología del surrealismo
español".
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Comas sobre el III Congrés
Internacional de Poesia celebrat a Santiago de Compostel·la, al qual van
assistir tots dos. Comentaris sobre la lectura dels llibres "Cómaros verdes",
d'Aquilino Iglesia; "Absalom, absalom!", de William Faulkner, i comentaris
sobre l'enviament d'uns llibres del seu interés.
Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament de la seua obra
"Antología del surrealismo español", a la qual li fa alguns comentaris crítics.
Enviament d'un exemplar de l'obra "Residencia en la tierra". També li fa
alguns comentaris a la poesia de Neruda i comentaris crítics a la seua poesia
i al seu poema "Criatura dolcíssima".
Contestació per part de Fuster a Antoni Comas al voltant de les seues
opinions sobre la poesia de Neruda, a la crítica a la seua obra "Antología del
surrealismo español" i a la seua poesia. També li demana que l'ajude en les
notes i en la definició d'algunes paraules que desconeix per a la publicació
d'una "Petita antologia de sant Vicent Ferrer". Comentaris crítics per part de
Fuster a les obres "Orígenes de la novela", de Marcelino Menéndez Pelayo, i
a l'obra "Historia general de las literaturas hispánicas", de Jordi Rubió i
Balaguer.
Contestació a Fuster per part d'Antoni Comas a la seua sol·licitud d'ajuda en
les notes bíbliques i en la definició d'algunes paraules que desconeix per a la
publicació d'una "Petita antologia de sant Vicent Ferrer".
Enviament per part de Fuster a Antoni Comas d'un poema que li ha dedicat.
Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'un poema
que li dedicà i altres comentaris.
Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'un exemplar
dedicat del seu llibre sobre "Sant Vicent Ferrer" i altres comentaris sobre
l'enviament d'un exemplar "d'Ateneo".
Anotació manuscrita de Fuster a peu de text [Rebuda Set. 55].

1954

Comasantoni

5200

1954

Comasantoni

5201

1955

Comasantoni

5202

1955

Comasantoni

5203

1955

Comasantoni

5204

1955

Comasantoni

5205

1955

Comasantoni

5206

1955

Comasantoni

5207

[ 549

COMAS, Antoni

Tarja de
presentació
Nota

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'alguns llibres
seus. Li farà alguna crítica literària a "Índice Histórico Español".
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Comasantoni
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Comunicació a Fuster per part d'Antoni Comas de l'enviament d'un llibre i
altres comentaris sobre llibres.
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Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'uns opuscles
del seu interés. Sol·licita a Fuster que el recomane a Sánchez Castanyer,
membre del tribunal d'unes oposicions a Càtedra de Literatura Romànica a la
Universitat de Granada, a les quals vol presentar-se. També li comunica
l'enviament d'un opuscle sobre "Els Mil Proverbis", de Ramon Llull.
Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per la seua recomanació a
Sánchez Castanyer com a membre del tribunal d'unes oposicions a la
Càtedra de Literatura Romànica a la Universitat de Granada. Comentaris
sobre el premi de poesia Ciutat de Barcelona, del qual va ser jurat i on va
conèixer a Maria Beneyto.
Comentaris editorials a Fuster per part d'Antoni Comas sobre l'enviament
d'unes veus literàries per a una enciclopèdia de "Salvat Editores S.A.".
Comentaris sobre l'enviament del contracte editorial i sobre les veus que
haurà de fer amb Josep Pla per a l'obra.
Antoni Comas sol·licita a Fuster que li envie signat el contracte editorial per
la seua col·laboració amb la redacció d'algunes veus literàries per a una
enciclopèdia editada per "Salvat Editories S.A.". També li demana que
escriga a Josep Pla perquè accepte col·laborar amb l'obra.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Comas que ha rebut els seus articles
literaris per a una enciclopèdia editada per "Salvat Editores S.A." i que
considera correctes. Comentaris sobre el pagament dels seus honoraris
editorials.
Comentaris editorials a Fuster per part d'Antoni Comas sobre els articles que
ha de redactar per a una enciclopèdia editada per "Salvat Editors S.A.".
Comentaris sobre el pagament dels seus honoraris editorials.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas de la seua col·laboració en la
segona part d'una "Enciclopedia Universal de Literatura", editada per "Salvat
Editores S.A". En nota a peu de pàgina també li demana l'enviament dels
articles que té pendents.
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Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas de l'enviament dels articles
pendents per a l'obra "Enciclopedia Universal de Literatura" editada per
"Salvat Editores S.A" per a la publicació.

1963

Comasantoni

5217

Carta

Comunicació a Fuster que ha rebut els seus articles sobre Clementina
Arderiu i Maria Beneyto per a "L'Enciclopèdia Literària", publicada per
"Salvat Editores S.A". Li demana que continue col·laborant perquè no perda
qualitat. Està disposat a pagar-li més pels seus articles. També li fa alguns
comentaris sobre els treballs presentats al "Premi Carles Riba", del qual
forma part del jurat.
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Antoni Comas comunica a Fuster que ha rebut els seus articles literaris per a
"L'Enciclopèdia literària", publicada per "Salvat Editores S.A". Agraïment per
la seua decisió de seguir col·laborant en la mateixa obra.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part d'Antoni Comas.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Comas de l'enviament d'un article
seu per al diari "El Correo Catalán" que no va ser publicat, en el qual feia una
crítica al llibre d'Enric Moreu-Rey, "El pensament il·lustrat a Catalunya".
Comentaris sobre el seu viatge a Mèxic.
Adjunta tarja de visita del matrimoni Antoni Comas i M. Dolors Lamarca amb
l'adreça a Barcelona, i fotocòpia d'un article per al diari "El Correo Catalán"
titulat "El XVIII Catalán".
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Comas sobre la importància religiosa
de la ciutat de Cervera. Comentaris a la seua obra "Història de la literatura
catalana". També li demana la seua col·laboració en un treball per a una
nova col·lecció literària per a "Edicions Ariel", on vol publicar-li els seus
treballs sobre "Ausiàs March, Sant Vicent Ferrer i Sor Isabel de Villena".
Comentaris sobre la publicació a la col·lecció d'alguns treballs de Manuel
Sanchis Guarner.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas d'alguns aclariments sobre la
data de la mort del poeta Bernat Artola i sobre la data d'alguns poemes seus
per a una publicació que està fent i que editarà "Edicions Destino". També li
fa alguns comentaris sobre la visita programada a l'escriptor Josep Pla, junt a
la seua muller i alguns amics, ja que aquesta vol fer la seua tesi sobre la
"Visió del món clàssic en l'obra de Josep Pla". En nota a peu de pàgina li parla
d'alguns temes universitaris sobre la càtedra de llengua i literatura catalana.
Carta amb anotacions manuscrites en roig de l'autor.
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Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas pels seus aclariments sobre la
vida i l'obra del poeta Bernat Artola, que li demanà en una carta anterior.
Comentaris sobre la seua obra "Assaigs sobre literatura catalana", que li
envià a Fuster i disculpant-se per les errades que presenta l'obra.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Comas sobre una traducció polonesa
de l'obra de Joan Lluís Vives "O Podawaniu Umietnosci" pel professor
Andrzej Kempfi. Comentaris sobre una entrevista a Joan Coromines
publicada a "Destino" per Josep Pla. També li demana referències sobre
l'obra "A ma patrona", dedicada a la Verge de Sales per Ribelles Comin.
Felicitació a Fuster per part d'Antoni Comas pel seu article a "Serra d'Or"
sobre Salvador Espriu. Comentaris sobre les obres de Fuster, Pla i Castellet.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Comas sobre la publicació de la
segona part de l'obra d'Ibáñez Escofet "Joan Fuster, Inquisidor" i agraïment
per la crítica literària a "Destino" de l'obra "Un segle de poesia catalana".
També li demana referències sobre Juan Segura de Lago, president de [Lo
Rat-Penat].
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas de l'enviament d'uns treballs de
Mestre i Peset sobre "Gregori Mayans", de la publicació dels quals se n'ha
assabentat per un article de Fuster sobre el personatge aparegut al diari "La
Vanguardia".
Antoni Comas comunica a Fuster que ha rebut els exemplars de l'obra
d'Antoni Mestre "Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la
historiografía del XVIII".
Antoni Comas comunica a Fuster que li pagarà un dels dos exemplars que li
ha enviat de l'obra d'Antoni Mestre "Historia, fueros y actitudes políticas de
Mayans". Comentaris sobre una col·lecció literària que dirigirà Fuster. Li
ofereix col·laboració i li dóna seu telèfon de Barcelona per reunir-se amb ell.
Antoni Comas comunica a Fuster que ha rebut l'exemplar de l'obra d'Antoni
Mestre "Ilustración y defensa de la iglesia" sobre la qual farà un article.
Comentaris sobre l'enviament d'obres sobre Mayans que vagen publicant-se.
També li dóna el telèfon de la seua casa d'estiueig a Granollers.
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Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas d'informacions sobre un gravat
del Bisbe Climent per a publicar-lo al vol. IV de la "Història de la Literatura
Catalana", publicada per "Edicions Ariel", i del qual Fuster en té una còpia a
sa casa de Sueca. També li fa alguns comentaris sobre les publicacions
"Crònica", de Beuter; el Vol. III de les seues "Obres completes", i sobre la
publicació del primer volum de la "Biblioteca Torres Amat".
Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'un exemplar
de l'obra "Pardals i peixos" d'Orellana.
Antoni Comas comunica a Fuster que durant una visita a la Biblioteca
Nacional a Madrid, el director li va ensenyar un inventari sobre teatre
valencià. Li demana que li busque editor a València, ja que l'obra podria ser
força interessant. També li demana l'enviament de la revista "Lletra
Menuda" i li dóna records per part d'altre bibliotecari valencià, Vicent Llorca.
Fuster contesta a Antoni Comas que coneix l'inventari sobre teatre del
director de la Biblioteca Nacional per mitjà de l'Editorial Castàlia/Albatros i
que s'està mirant de publicar. Comentaris sobre l'enviament de "Lletra
Menuda" i sobre el bibliotecari valencià Vicent Llorca.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].
Comentaris editorials a Fuster per part d'Antoni Comas sobre la publicació
d'un llibre de "Maragall". Comentaris sobre on por trobar un facsímil del
"Gaçulll". També li fa comentaris sobre alguns llibres dels segles XVII al XIX,
entre els quals està el seu "Desenganys de l'Apocalipsis". Enviament d'alguns
llibres sobre Gregori Mayans. Ja ha trobat la solució per publicar l'inventari
sobre teatre valencià del bibliotecari Guillermo Guastavino, director de la
Biblioteca Nacional de Madrid.
Antoni Comas envia uns exemplars del llibre de Joan Pujol, editat per la
Diputació de Barcelona, perquè faça un intercanvi amb l'Editorial Tres i
Quatre i li envien un facsímil del "Gaçull". També li comunica que ha sigut
elegit membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.
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Agraïment a Fuster per part d'Antoni Comas per l'enviament d'uns
exemplars de les obres "La vida de Santa Magdalena en cobles" i un número
de la revista "Estudis". També li fa alguns comentaris sobre l'obra "El procés
de les olives" i li demana l'enviament d'una còpia del seu article "Joan Fuster,
Inquisidor", en el qual fa un comentari a l'obra de Fuster "Heretgies, revoltes
i sermons". Finalment agraeix a Fuster la intervenció en la traducció
castellana de Maragall per a l'Editorial Castalia.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Max Cahner d'uns
exemplars de les obres "El Procés de Montjuïc", "Exploració de l'ombra",
"Desenganys de l'Apocalipsis" i "Títols d'Honor", d'Andreu Bosc. Comentaris
sobre l'obra de Fuster. Comunica el seu interés de col·laborar en l'obra
"Miscel·lània Reglà". Felicita a Fuster pel seu article sobre Josep Pla.
Comunica que la seua dona ha aprovat les oposicions com a bibliotecària del
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Antoni Comas sol·licita a Fuster que li busque a les llibreries valencianes un
exemplar de l'edició facsímil de les "Obres catalanes i castellanes de
Francesc Moner". Comentaris sobre l'enviament d'unes obres sobre
"Maragall", editades per les editorials "Albatros" i "Castalia", i sobre les
obres "In memoriam Carles Riba" i "Maragall i Goethe. Les traduccions del
Faust". També li fa alguns comentaris sobre el seu estat de salut.
Antoni Comas comunica que Manuel Ibáñez Escofet no vol publicar-li a
"Tele-Expres" un article crític a l'obra de Fuster "Heretgies, revoltes i
sermons".
Adjunta una fotocòpia de l'article d'Antoni Comas, titulat "Joan Fuster,
Inquisidor-II".
Contestació per part de Fuster a Antoni Comas de la dificultat de trobar a les
llibreries valencianes cap exemplar de l'edició facsímil de les "Obres
catalanes i castellanes de Francesc Moner", ja que està esgotat. Comentaris
editorials sobre la publicació de les obres "Desenganys de l'Apocalipsis",
"L'Epistolari del Renaixement", de Cahner, i d'una altra obra sobre
"Maragall". Enviament de l'obra "L'agüelo pollastre", de Bernat i Baldoví. Vol
parlar amb ell sobre la col·lecció "Lletra Menuda".
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas de l'enviament d'un exemplar de
l'edició facsímil de l'obra "Rondalla de rondalles", del Pare Galiana, editada a
Sueca.
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COMES, Josep Antoni

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni d'Antoni Comas i
Dolors Lamarca per a l'any 1975.
Al revers del full apareix la reproducció d'unes "Cançons pastorils per cantarse en la Festa de la Nativitat".
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas d'una data per reunir-se amb ell i
parlar sobre la publicació d'una edició facsímil dels "Opúsculos gramáticosatíricos", que editarà Max Cahner sota el finançament de la Caixa d'Estalvis
Laietana-Mataró.
Fuster comunica les dates de la seua estada a Barcelona i els domicilis on pot
trobar-lo a la ciutat.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Comas de la participació en un
diccionari de literatures hispàniques per a l'Editorial Planeta, per al qual vol
que faça els articles sobre el País Valencià. Comentaris sobre la publicació de
l'edició facsímil dels "Opúsculos gramático-satíricos" i "El llibre de Job".
També li comunica l'enviament per part del pare Batllori d'una biografia del
bisbe Climent.
Contestació de Fuster a Antoni Comas proposant-li a Francesc Pérez
Moragón per al diccionari de l'Editorial Planeta. Comentaris sobre la
publicació dels "Opúsculos gramático-satíricos" i sobre Germà Colon. També
li demana l'enviament d'un exemplar de l'obra "El llibre de Job", quan estiga
publicada, i li fa alguns comentaris sobre Aramon.
Comentaris per part de Fuster a Antoni Comas sobre el seu estat de salut,
que li ha obligat a fer llit. Comentaris sobre la publicació de l'"Epistolari" de
Joan Maragall per part de Max Cahner. També li proposa fer una edició de
l'obra "Elogis de Maragall". Li demana l'enviament d'algun exemplar de
l'obra "Opúsculos gramático-satíricos", editada per la Caixa d'Estalvis
Laietana de Mataró.
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Telegrama

Mostra de condolència per part de Fuster a la família d'Antoni Comas per la
mort d'aquest.
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Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Josep Antoni Comes d'un
exemplar de la nova revista de pastoral valenciana "Saó".
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VINALESA
COMISSIÓ FOSSAR DE LES
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COMISSIÓ GESTORA DE LES
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COMISSIÓ INTERNACIONAL
DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA
CATALANA
COMISSIÓ LITERATURA DEL
C.C.C
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Telegrama
Carta

Carta

Carta

Adhesió a un homenatge a Joan Fuster amb motiu de la festivitat del 9
d'octubre.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster de la participació en la revista de les Festes de les
Fogueres de Sant Joan per a l'any 1984.
Sol·licitud a Fuster de la participació en la Comissió Internacional de Difusió
de la Cultura Catalana amb una conferència sobre el tema "Art, Ciència i
Medi Natural".
Invitació a Fuster per part de la Comissió Provisional Promotora de la Secció
de Literatura del Congrés de Cultura Catalana al "I Encontre d'Escriptors dels
Països Catalans"., adjunta convocatòria amb el programa d'actes a dur a
terme i butlleta d'inscripció al l'esmentat congrès.

COMISSIÓ ORGANITZADORA
DE L’HOMENATGE A JOAN
Adhesió
FUSTER

Fulls de signatures amb el nom de les persones que s'adhereixen a
l'Homenatge a Joan Fuster que es farà a València amb motiu de la publicació
del primer volum de les seues "Obres Completes".

Adhesió

Llistat d'adhesions amb el nom de les persones participants de l'Homenatge
a Joan Fuster que es farà a València.

Carta

Carta

Carta

Carta
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Autorització per part del governador civil de València a Joaquín Maldonado
Almenar de la celebració de l'Homenatge a Joan Fuster que es farà al
restaurant La Pepica de València.
Fotocòpia de l'autorització per part del governador civil de València a
Joaquín Maldonado Almenar de la celebració de l'Homenatge a Joan Fuster
que es farà al restaurant La Pepica de València.
Comunicació per part de Jordi Rubió de l'enviament a Vicent Ventura Beltran
d'un escrit per publicar-lo a través de Publipress amb motiu de l'Homenatge
a Joan Fuster.
Comunicació de la data i del programa d'actes de l'Homenatge a Joan Fuster,
on es farà una sessió literària a la sala d'actes de l'Ateneu Mercantil de
València i un sopar al restaurant La Pepica.
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Carta

Carta

Rebut

Enviament a Fuster d'una còpia de la nota de premsa anunciant l'Homenatge
a Joan Fuster a València, enviada als diaris "El Correo Catalán", "El Noticiero
Universal", "La Vanguardia", "Diario de Barcelona", "Periódico de Madrid",
"El Alcázar", "Nuevo Diario", "Información", "Mediterráneo", "Jornada", "Las
Provincias" i "Levante".
Carta a Josep Fibla per part de la Comissió Organitzadora de l'Homenatge a
Joan Fuster demanant-li fer l'Homenatge a Castelló front a les dificultats
perquè es faça a València.
Rebut per la impressió per part de Publipress de 250 cartells anunciant
l'Homenatge a Joan Fuster al restaurant La Pepica de València.
Denúncia policial per a la intervenció judicial a l'agència de publicitat
Publipress d'uns cartells de l'Homenatge a Joan Fuster que es farà a la ciutat
de València.

COMISSIÓ ORGANITZADORA
DE LA COMMEMORACIÓ DEL
CENTENARI DE LA NAIXEÑÇA Carta
DE POMPEU FABRA

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Triadú de la participació en l'acte de
lliurament dels premis del Concurs Literari de Cantonigròs.

Carta

Contestació de Fuster a Joan Triadú comunicant-li que no podrà anar a l'acte
de lliurament dels Premis Literaris de Cantonigròs, organitzats per la
Delegació de Vic d'Òmnium Cultural.
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster, per part del Comité d'Écrivains et d'Éditeurs pour une
Entraide Européenne, que pot sol·licitar a la institució aquells llibres i
revistes que no pot trobar a Espanya, per aquest motiu li demanen que envie
un llistat amb les obres del seu interés.
Anotacions manuscrites de Fuster en la part inferior del full.
Agraïment a Fuster per l'enviament al Comité d'Écrivains et d'Éditeurs pour
une Entraide Européenne d'un llistat amb les obres del seu interés perquè li
les envien.
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Carta

Manifest
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Comunicació a Fuster per part de Pierre Emmanuel de l'enviament d'una
ajuda econòmica per part del Comité d'Écrivains et d'Éditeurs pour une
entraide Européenne per a la publicació de l'obra "Estudios de Historia
Cultural Valenciana".
Adjunta carta de Fuster a Pierre Emmanuel comunicant-li que no ha rebut els
diners del segon pagament de l'ajuda econòmica per a la relització de l'obra.
Carta de Fuster a Pierre Emmanuel demanant-li que faça algunes gestions
per a rebre el segon pagament de l'ajuda per a la publicació de l'obra.
Finalment adjunta rebuts de la Union de Banques Suïses per al pagament a
Fuster de 750 francs per una primera ajuda econòmica i un altre pagament
amb la mateixa quantitat per a una segona part de l'ajuda per a la publicació
de l'obra "Estudios de Historia Cultural Valeciana".
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Felicitació nadalenca a Fuster en nom del curs 2n C de la Facultat de
Geografia i Història de l'Universitat de València.
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Companysanchisjosep
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1970

Comunicacion

5280

Convocatòria a Fuster per part del Comité Olímpic de Barcelona 92 a una
reunió del Senat Olímpic, on es parlarà del que s'ha fet i del que està
projectat fer a 2 anys per a l'Olimpíada.
Adjunta programa de la reunió amb els temes a tractar.
Enviament a Fuster d'un manifest dels Comités de Solidaritat amb els
Patriotes Catalans que serà llegit en l'acte d'Homenatge a Fuster a la Plaça
de Bous de València com a mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part d'Héctor Compaired de la col·laboració en la
nova revista "Bilenio" amb un article per a la seua secció "Apocalipsis de la
vida cotidiana".
Contestació de Fuster a la carta d'Héctor Comapaired comunicant-li que li
agrada la idea de la seua nova revista "Bilenio", però que no sap si podrà
col·laborar-hi per altres compromisos editorials, encara que li diu que es
reunirà amb ell a Barcelona per parlar del tema.

Comunicació a Fuster per part d'Alberto Corazón de l'enviament d'uns
exemplars dels darrers volums editats per "Comunicación". Comentaris
editorials sobre l'editorial.
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COMUNIDAD DE
HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS
COMUNITÀ EUROPEA DEGLI
SCRITTORI

Felicitació
nadalenc

Carta

Carta
CONCA, Maria

Carta

Carta

CONCÈNTRIC, Promotora

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la Superiora de la Comunidad de
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Sueca.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de la Comunità Europea Degli
Scrittori del seu carnet de soci i li demanen carta de confirmació com a que
l'ha rebut.
Convocatòria a Fuster per a la participació en la Assemblée Générale del
Congrès International de la COMES sobre el tema "Les Avant-gardes
européennes d'hier et d'aujourd'hui" que es farà a Roma del 4 al 9 d'octubre
de 1965.
Comunicació a Fuster per part de Maria Conca d'una data per reunir-se amb
ell, tal com quedaren als Premis Literaris de Carlet.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Conca d'una data per reunir-se amb ell
junt a un altre mestre amic seu per parlar sobre Carles Salvador i el seu
corrent pedagògic al País Valencià, de cara a la publicació de l'obra "Escola i
Llengua al País Valencià", presentada als Premis Octubre. També li fa alguns
comentaris sobre un accident de cotxe patit per Josep Guia.
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Carta

Enviament a Fuster per part de la Promotora Concèntric de les seues
novetats discogràfiques.
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns exemplars del disc "Homenatge a
Pompeu Fabra" en el qual Fuster va col·laborar.
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CONCRET, Llibres

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un disc d'Anton Carrera, publicat per
la Promotora Concèntric de Barcelona. També li comunica el posterior
enviament d'alguns articles i fotos d'aquest artista.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Valerià Miralles de la seua intervenció perquè
el professor Jordi Nadal li aprove l'assignatura d'Història Econòmica
d'Espanya.
Enviament a Fuster d'un llistat de llibres del seu interés distribuïts per
Concret Llibres.

Carta

Agraïment a Fuster per la seua col·laboració en els 1s Premis Literaris la
Safor.

Carta
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CONCURS INFANTIL JOANOT
MARTORELL

Carta

1980

Concursinfantiljoanotmartorell
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1980

Concursinfantiljoanotmartorell
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Condecarmen
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Condecarmen
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1974

Condecarmen
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1985

Conferenciaeconomicade
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Congresdhistoriadelpaisvalencia
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Secretaria del I Congrès d'Història del Pais
Valencià de l'adquisició dels llibres de les actes de l'esmentat congrès pel
que li adjunten la butlleta de comanda dels diferens volums amb descompte
per ser congresista.

1974

Congresdhistoriadelpaisvalencia

20160

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una invitació i la butlleta d'inscripció
al II Congrés d'Història del País Valencià, al qual esperen que assistisca.
Anotació manuscrita de Fuster en el sobre postal adjunt [Enviada inscripció i
taló].
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Publicitat
CONDE, Carmen
Carta

Carta

Carta
CONFERÈNCIA ECONÒMICA
DE LA MEDITERRÀNIA
NORD-OCCIDENTAL
CONGRÉS D’HISTÒRIA DEL
PAÍS VALENCIÀ

Enviament a Fuster per part de Manuel Tarin d'una còpia de la carta enviada
a la Caja de Ahorros de Valencia recriminant-li el seu rebuig al patrocini del
Concurs Infantil Joanot Martorell.

Carta

Fullet
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Enviament a Fuster d'una fotocòpia de l'anunci de la col·laboració de la Caja
de Ahorros de Valencia en el patrocini del Concurs Infantil Joanot Martorell,
aparegut a diferents diaris.
Sol·licitud a Fuster per part de Carmen Conde de la seua col·laboració en un
article per a la "Revista de la Universidad Complutense de Madrid" sobre el
tema de "La novela actual en lengua valenciana". Comentaris editorials
sobre l'extensió del treball i sobre els seus honoraris.
Carmen Conde sent que Fuster no haja acceptat col·laborar en la "Revista de
la Universidad Complutense de Madrid" però li agraeix l'enviament dels
noms d'altres autors que poden substituir-lo.
Agraïment a Fuster per part de Carmen Conde per la informació sobre els
escriptors col·laboradors al País Valencià, en uns articles sobre poesia i
novel·la valencianes, per a la "Revista de la Universidad Complutense de
Madrid". Comentaris sobre l'adreça de Josep Iborra a la ciutat de Gandia.
Carta d'invitació a Fuster als actes de la "I Conferència Econòmica de la
Mediterrània Nord-Occidental", que es farà a Barcelona.
Adjunta butlleta d'inscripció a la conferència o programa d'activitats de la
mateixa.
Fullet del Primer Congreso de Historia del País Valenciano, que se celebrarà a
València del 14 al 18 d'abril de 1978, organitzat per la Universitat de València
i amb el programa d'activitats del congrés.
Adjunta butlleta d'inscripció al congrés, sense complimentar.
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Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de l'enviament dels acords que van prendre un grup
d'escriptors catalans per a la participació en el Congrés de Cultura Catalana.
Adjunta programa d'activitats en l'àmbit de creació artística-secció de
creació literària del Congrés.
Carta per part d'un grup d'escriptors convocant als associats al congrés de
cultura catalana a una nova reunió al Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Sol·licitud a Fuster de la participació en una xarrada al Congrés de Cultura
Catalana que es farà al Palacio de Congresos de Madrid. Comentaris sobre
els personatges que intervindran en el congrés.
Contestació de Fuster a Miquel Dolç desestimant la participació en una
xarrada al Congrés de Cultura Catalana, que es farà al Palacio de Congresos
de Madrid. Per aquest motiu li dóna el nom d'Eliseu Climent per si el vol
substituir.
Agraïment a Fuster per la seua participació en el Congrés de Cultura
Catalana, celebrat al Palau de Congressos de Montjuïc a Barcelona.
Comentaris sobre el pagament a través d'Eliseu Climent de les despeses pel
desplaçament a l'acte.
Sol·licitud a Fuster de l'assitència al Congrés de Cultura Catalana que es farà
al Palau de Congressos de Montjuïc, a Barcelona. Comentaris sobre les
activitats que es duran a terme al Congrés.
Convocatòria a Fuster a una reunió al Col·legi d'Advocats de Barcelona, del
Comité Consultiu del Congrés de Cultura Catalana, per parlar de la
"Campanya per les Institucions Autonòmiques" amb l'ordre del dia.
Adjunta fotocòpia d'un informe sobre la "Campanya per les Institucions.
Balanç: Gener 1977".
Comunicació a Fuster de l'enviament del seu carnet de congressista al
Congrés de Cultura Catalana de Barcelona.
Convocatòria a Fuster a una reunió als locals de l'Associació Familiar del
carrer Molí de Sueca, per tal de tractar el tema de la realització d'un acte del
Congrés de Cultura Catalana a la localitat.
Convocatòria a Fuster a una reunió del Congrés de Cultura Catalana que es
farà al Col·legi d'Advocats de Barcelona, per tractar diferents assumptes del
seu interés.
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Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'una fotografia i d'un text, instant a la
gent a que es faça membre del Congrés de Cultura Catalana, per emprar-ho
amb finalitats publicitàries als mitjans de comunicació. També li demanen la
data en què podrà fer una petita entrevista per a la ràdio.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en l'acte de cloenda del Congrés de
Cultura Catalana de Barcelona amb una xarrada sobre "Què és i què ha estat
la cultura catalana".
Comunica a Fuster el seu interés perquè participe en una xarrada a l'acte
d'inauguració i no en el de cloenda del Congrés de Cultura Catalana al
Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Invitació a Fuster per a la participació en el Congrés de Cultura Catalana a un
acte acadèmic que es farà al Palau de Congressos de Montjuïc en honor a
Josep Tarradellas i al sopar al Palau de la Generalitat.
Agraïment a Fuster per la seua participació en els actes de cloenda del
Congrés de Cultura Catalana a Barcelona.
Fullet publicitari del Congrés de Cultura Catalana.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster de la participació en l'acte de presentació dels volums de
les Actes del Congrés de Cultura Catalana que es farà al Col·legi d'Advocats
de Barcelona. Comentaris sobre els participants en l'acte.
Contestació per part de Fuster a Josep Pi-Suñer, dient-li que no podrà
participar en l'acte de presentació dels volums de les Actes del Congrés de
Cultura Catalana, i proposant a Eliseu Climent perquè el substituïsca.
Comunicació a Fuster per part del Congrés de Cultura Catalana de la
rectificació dels "Estatuts" a petició d'ell i de Josep M. Llompart, president de
l'Obra Cultural Balear, perquè hi haja un representant dins la Comissió
Executiva de la institució.
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Comunica a Fuster que s'ha constituït la Fundació del Congrés de Cultura
Catalana a la Notaria del Senyor Manuel Crehuet Julià, per la qual cosa li
demanen que vaja a una reunió de la institució en què s'aprovaran els
estatuts de la institució i que ha de signar-los a la notaria com a membre del
Patronat.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de José Manuel Ricart al sr. Josep
Pi-Súñer front a l'enviament d'un fullet de la Fundació Congrés de Cultura
Catalana en català, demanant-li que no interferisca en el terrotori valencià i
en contra de la llengua catalana.
Sol·licitud a Fuster per part de Gregori Mir i Mayol de la seua col·laboració
en la Fundació del Congrés de Cultura Catalana fent una valoració dels
treballs presentats a les beques de la institució per a l'any 1981/1982.
Adjunta una altra carta de Gregori Mir i Mayol comunicant-li a Fuster que el
guanyador de la beca ha estat l'escriptor Quim Monzó. Enviament dels
honoraris pel treball de valoració.
Contestació de Fuster comunicant-li a Gregori Mir que li pareix bé que Quim
Monzó haja obtingut la beca de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana,
ja que era la opció per la qual va votar.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster per part de Gregori Mir i Mayol, director d'Activitats i
Promoció de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana, d'un document
aprovat pel Consell d'Europa gràcies a la intervenció de Cirici Pellicer.
Adjunta fotocòpia d'un document presentat a l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa, titulat "Rapport sur les problèmes d'éducation et de
culture posés par les langues minoritaires et les dialectes en Europe".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València..
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València..
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per al Butlletí de la
Fundació del Congrés de Cultura Catalana "In Memoriam al Professor
Manuel Sanchis Guarner".

1979

Congresdeculturacatalana

5317

1981

Congresdeculturacatalana

5318

1981

Congresdeculturacatalana

5319

1981

Congresdeculturacatalana

5320

1981

Congresdeculturacatalana

5339

1981

Congresdeculturacatalana

5340

1981

Congresdeculturacatalana

5321

1981

Congresdeculturacatalana

5341

1981

Congresdeculturacatalana

5342

1982

Congresdeculturacatalana

5322

[ 563

CONGRÉS DE CULTURA
CATALANA

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster de l'enviament del seu article per al nº 3 del Butlletí de la
Fundació del Congrés de Cultura Catalana, titulat "In Memoriam al Professor
Manuel Sanchis Guarner".
Comunica a Fuster que encara no han rebut el seu article "In Memoriam al
professor Manuel Sanchis Guarner" per a publicar-lo al Butlletí de la
Fundació del Congrés de Cultura Catalana.
Comunica a Fuster que ja han rebut el seu article "In Memoriam al Professor
Manuel Sanchis Guarner" per a publicar-lo al Butlletí del Congrés de Cultura
Catalana.
Convocatòria a Fuster a una reunió de la Fundació del Congrés de Cultura
Catalana, que es farà al Col·legi d'Advocats de Barcelona, com a membre del
Patronat de la institució. Adjunta l'ordre del dia dels temes a tractar en la
reunió.
Adjunta una còpia de l'acta de la darrera reunió de la institució, [Acta nº 47,
dia 29 de març de 1982].
Invitació a Fuster a formar part de la Taula Presidencial de l'acte de
lliurament del I Premi Internacional Ramon Llull, atorgat per l'Anglo-Catalan
Society, al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Convocatòria a Fuster a una reunió de la Fundació del Congrés de Cultura
Catalana com a membre del Patronat.
Adjunta full amb l'ordre del dia de la reunió.
Disculpa a Fuster per obrir-li la seua correspondència amb la Fundació del
Congrés de Cultura Catalana.
Sol·licitud a Fuster de participació proposant els personatges més destacats
per a uns premis de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana a
personalitats de l'àmbit català.
Adjunta full de notes sense omplir perquè en faça propostes.
Mostra de condol per la mort de Fuster enviada a Eliseu Climent per part del
president de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana.
Convocatòria a Fuster a una reunió de la Fundació del Congrés de Cultura
Catalana com a membre del Patronat.
Adjunta ordre del dia de la reunió i acta de la darrera reunió [Acta 162].
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Contestació de Fuster comunicant-li a Miquel Casals i Colldecarrera i a Josep
Pi-Suñer Cuberta que no prodrà participar en l'acte de colenda del Congrés
de Cultura Catalana, ja que ha d'anar a fer una conferència a la Universitat
de la Sorbona a París, a més de participar en l'acte d'inauguració del
Congrés.

Tarja de
presentació

Targetes de presentació de Gregori Mir i Mayol i de Miquel Casals i
Colldecarrera, director d'Activitats i president de la Fundació Congrés de
Cultura Catalana, desitjant-li bones festes de Nadal.
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Comunicació per part de Fuster de la seua no assitència als actes de cloenda
del Congrés de Cultura Catalana, per la qual cosa presenta la seua disculpa.
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Enviament a Fuster per part del Col·legi de Metges de Barcelona d'un fullet
talonari per a la seua assistència al XIIè Congrès de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana que serà a Castelló de la Plana i Benicàssim, 1 al 4 de
novembre
1984.
Solament falta el talonari del llibre de les actes del congrès, cosa que indica
que Fuster no va anar al mateix.
Invitació a Fuster a la inauguració de l'exposició "Art del poble per al poble"
al Saló Rotonda del Círcol Industrial d'Alcoi, dins del V Congrés Espanyol de
Logopèdia i Foniatria.
Comunica a Fuster que ha estat convidat al I Congreso Internacional de
Escritores de Lengua Española, que es farà a les Illes Canàries. Li demanen la
confirmació d'assitència i l'enviament de la ponència en cas que participe al
congrés.
Anotació manuscrita de Fuster [No cal contestar].
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta d'invitació al Congreso de
Intelectuales y Artistas, 1937-1987 que es farà a València. Comentaris sobre
la seua participació i que Enric Cuñat el recollirà a Sueca.
Comentaris a Fuster sobre el llistat de convidats al Congreso Internacional de
Intelectuales y Artistas, 1937-1987, que es farà a València. Comentaris sobre
el programa d'activitats del congrés.
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'una còpia d'una entrevista a
Fernando Savater apareguda al diari "La Hoja del Lunes". Comentaris sobre
l'enviament de l'adreça de Jorge Wagensberg perquè participe al Congreso
Internacional de Intelectuales y Artistas, 1937-1987 a la taula "Cinència i
Complexitat".
Adjunta fotocòpies d'uns retalls de premsa sobre el Congrés apareguts als
diaris "Levante", "Las Provincias" i "El País".
Sol·licitud a Fuster del nom dels participants en la seua taula redona al
Congreso Internacional de Intelectuales i Artistas, 1937-1987, que es farà a
València i on es parlarà sobre el tema "Cultura y culturas: Intercomunicación
e intercambio cultural".
Comunicació a Fuster de l'enviament de les declaracions fetes per Manuel
Vázquez Montalbán al diari "Hoja del Lunes" sobre una reunió del Congreso
Internacional de Intelectuales y Artistas, 1937-1987.
Adjunta fotocòpia d'una entrevista feta per Jorge García a Manuel Vázquez
Montalbán títulada [Reunión del Comité ejecutivo del Congreso de
Intelectuales. Vázquez Montalbán: "caminamos hacia una nueva conciencia
crítica en Europa"].
Comunicació a Fuster de l'enviament de la correspondència mantinguda per
Ricardo Muñoz Suay amb els escriptors José M. Valverde i Ernesto Cardenal,
sobre la seua participació en el Congreso Internacional de Intelectuales y
Artistas, 1937-1987.
Comunicació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay de l'enviament del
programa definitiu d'actes del Congreso Internacional de Intelectuales y
Artistas, 1937-1987. També li diu que ja ha rebut el discurs d'obertura del
Congrés per part d'Octavio Paz.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'artista suecà Conrado, amb dibuix
manuscrit.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València. Mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
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Comunicació a Fuster, per part del Consell Comarcal de La Noguera, de la
concessió del II Premi Comte Jaume d'Urgell a Acció Cultural del País
Valencià, per la promoció del 500 Aniversari del "Tirant Lo Blanch". Volen
que siga ell el representant d'Acció Cultural que assitisca al lliurament del
guardó.
Sol·licitud a Fuster per part del Consell de la Joventut de València perquè
estiga a una taula redona sobre la "Llibertat d'Expressió", a l'Ateneu
Mercantil de València, als actes de la 1a Setmana de la Joventut.
Anotació manuscrita de Fuster [Data: 22 oct. 81].
Contestació de Fuster a la sol·licitud del Consell de la Joventut de València,
negant-se a participar en una taula redona sobre la "Llibertat d'Expressió"
per motius de salut.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del Consell del País Valencià.
djunta tarja de presentació de Josep-Lluís Albiñana, president del Consell del
País Valencià, i de Santiago Ninet i Casanvas, cap del gabinet de la
Presidència del Consell del País Valencià.
Comunicació a Fuster de la data d'un sopar a l'Hotel Astoria de València
organitzat pel Consell de País Valencià amb motiu de l'aniversari de la Batalla
d'Almansa.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part del Consell Local de la Joventut de Crevillent de
la participació en una conferència sobre "El País Valencià" a Crevillent.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Convocatòria a Fuster a una reunió de la Junta Nacional del Consell Nacional
Català, que tindrà lloc al Café l'Esplanade de Montpeller. També li demana
que si no pot assistir a l'acte envie uns mots de suport.
Adjunta ordre del dia de la darrera reunió [III Sessió. Junta Nacional, 6 de
desembre de 1970].
Convocatòria a Fuster a una reunió del Ple del Consell Valencià de Cultura
per presentar suggerències a la Memòria de l'any 1987 de la institució.
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Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un cicle de conferències
organitzades per Consell Valencià de Cultura amb motiu del 750 Aniversari
del 9 d'Octubre, amb una conferència sobre "La poesia valenciana fins al
Segle d'Or". Comentaris sobre els seus honoraris.
Comunicació a Fuster de l'enviament de les al·legacions presentades a la
Memòria de l'any 1987 del Consell Valencià de Cultura per part de Leopoldo
Peñarroja Torrejón, membre de la institució, sobre l'aplicació de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià.
Sol·licitud a Fuster per part del Ple del Consell que propose candidats a la
Comissió de Govern de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de
València per a un premi.
Enviament a Fuster per part del Consell Valencià de Cultura d'una fotocòpia
de les Bases al Premi Menéndez Pelayo de la Universitat Internacional
Menéndez y Pelayo de València.
Comunicació a Fuster, per part del Consell Valencià de Cultura, de l'ampliació
del termini per atorgar els premis i distincions de la Generalitat Valenciana,
per si es volen presentar al·legacions.
Convocatòria a Fuster a una reunió del Consell Valencià de Cultura amb
l'ordre del dia que tractarà de l'estudi i aprovació de la candidatura de Juan
Gil-Albert com a membre del Consell.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].
Invitació a Fuster, per part de Josep Bevià Pastor, conseller de Cultura del
País Valencià, a la inauguració de l'exposició del "Museu Internacional de la
Resistència Salvador Allende", que tindrà lloc al Museu Històric Municipal de
València.
Comunicació a Fuster per part de la Conselleria de Cultura de la Generalitat
Valenciana de la visita de Josep Bevià a sa casa de Sueca.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en la conferència inaugural de la
Setmana Cultural del País Valencià, organitzada per la Casa d'Espanya a
París. Comentaris sobre els seus honoraris per la seua intervenció.
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Contestació de Fuster a Josep Bevià, conseller de Cultura, declinant la
invitació a participar en una conferència a la Setmana Cultural del País
Valencià, organitzada per la Casa d'Espanya a París, per motius de feina i
salut.
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Sol·licitud a Fuster, per part del director general de Cultura de la Generalitat
Valenciana, de la participació en un cicle de conferències sobre "La repressió
de la literatura valenciana per part de la Inquisició", amb motiu d'una
exposició sobre el tema.
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Agraïment a Fuster per la seua acceptació a formar part del Comité Executiu
del Congrés Internacional d'Escriptors que es farà a València. També el
convida a un dinar a la Conselleria de Cultura junt als altres membres del
comité i el convoca a una reunió del mateix quan acabe el dinar.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Invitació
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ciprià Císcar, conseller de Cultura.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un article per al catàleg d'una
exposició sobre "La Inquisició Espanyola", presentada pel Ministeri de
Cultura a València.
Mostra de suport a Fuster per part de Ciprià Ciscar amb motiu de l'accident
domèstic patit per aquest. Felicitació per l'homenatge que li està fent el
poble de Sueca.
Comunicació a Fuster del trasllat de la seu de la Conselleria de Cultura a uns
nous locals junt a la Ciutat Sanitària de La Fe. Enviament dels nous telèfons
de contacte.
Sol·licitud a Fuster per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de
la Generalitat Valenciana, perquè forme part del Consell Assessor d'una
Exposició i Congrés Internacional sobre "El Misteri d'Elx".
Sol·licitud a Fuster per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de
la Generalitat Valenciana, perquè forme part del Consell Assessor per a la
creació de la Biblioteca Valenciana.
Invitació a Fuster a l'exposició "Tres Grabadores: Álvarez, Ortíz Valiente y
Zamorano", que tindrà lloc al Círculo de Bellas Artes de València.
Felicitació a Fuster per la qualificació en la seua tesi doctoral.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part del director general de Cultura de la Generalitat
Valenciana per la seua participació en el catàleg d'una exposició sobre "La
Inquisició Espanyola".
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un projecte d'edició d'un
facsímil de la "Consueta de 1709" sobre [La Festa d'Elx].
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'una llista de convidats al Congrés
Internacional d'Escriptors que es farà a València, organitzat per la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'unes fotografies dels assitents a una
reunió del Comité Executiu del Congrés Internacional d'Escriptors, que es
farà a València, organitzat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de
la Generalitat Valenciana.
Comunicació a Fuster per part de Ciprià Ciscar, conseller de Cultura, del seu
nomenament com a membre de Patronat Nacional del Misteri d'Elx i li
demana que accepte el càrrec.
Sol·licitud per part de Fuster a Ciprià Ciscar, com a conseller de Cultura, si
pot fer que la Biblioteca Nacional li facilite una fotocòpia del llibre titulat
"Libro llamado instrucción de la muger christiana... traducido ahora
nuevamente del latin en romance por Juan Justiniano...", de Joan Lluís Vives.
Adjunta referència bibliogràfica de l'obra.
Agraïment a Fuster per part del director general de Cultura de la Generalitat
Valenciana, per la seua participació en el catàleg de l'exposició "Món i
Misteri de la Festa d'Elx". També li comunica l'enviament d'alguns exemplars
de l'obra.
Convocatòria a Fuster per part del conseller de Cultura a una reunió al Saló
d'Actes de la Conselleria amb tots els intel·lectuals valencians per fer balanç
de la legislatura política al front de la Conselleria.
Comunicació a Fuster, per part de la Conselleria de Cultura de la Generalitat
Valenciana, de l'enviament d'un rebut pel pagament de la seua col·laboració
en el nº 1 de la publicació "Papeles de Campanar".
Adjunta rebut de la [Caja de Ahorros de Valencia] pel pagament dels
honoraris per transferència bancaria.

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5395
ia

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5396
ia

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5397
ia

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5398
ia

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5399
ia

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5400
ia

1986

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5401
ia

1987

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5402
ia

1987

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5403
ia
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Carta

Saluda

Carta

Convocatòria a Fuster a una reunió del Jurat del Premi de les Lletres de la
Generalitat Valenciana.
Saluda per part del conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana als
escriptors participants en el "IV Encontre d'Escriptors Gallecs, Catalans i
Bascos" a València.
Convocatòria a Fuster a una reunió amb la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana per parlar sobre els nous projectes
culturals de la institució.

1987

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5405
ia

1987

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5404
ia

1988

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5413
ia

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant, per part del conseller de Cultura de la
Generalitat Valenciana.

1989

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5406
ia

Carta

Felicitació a Fuster per la presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, per part del conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana.

1989

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5418
ia

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5408
ia

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5409
ia

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5411
ia

Carta

Comentaris a Fuster per part de la directora general de Patrimoni Cultural de
la Generalitat Valenciana sobre la creació d'una Biblioteca Valenciana.
Comentaris sobre l'adquisició de llibres per a la institució. També li diu que
han de parlar el tema de la donació de la seua biblioteca a la futura
Biblioteca Valenciana.

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5415
ia

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Vicent Raga, assessor de la
Generalitat Valenciana, del text introductori d'un llibre sobre Andreu Alfaro.
També demana a Fuster anar a dinar amb ell junt a Paquita Aleixandre, Jesús
Huguet i Juanjo Estellés per parlar de la futura Biblioteca Valenciana.

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5416
ia

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Convocatòria a Fuster a una reunió del Patronat Lluís Guarner en homenatge
a l'escriptor, amb l'ordre del dia dels temes que es tractaran en la reunió, i a
un dinar oferit per la Caixa d'Estalvis de Sagunt.
Sol·licitud a Fuster de la seua assitència a l'acte de lliurament del Premi Lluís
Guarner. Perquè puga assistir, la Conselleria li enviarà un cotxe per recollirlo.
Invitació a Fuster ,per part de la directora general de Patrimoni Cultural de la
Generalitat Valenciana, a un dinar al Restaurant Comodoro de València amb
motiu del lliurament del Premi Lluís Guarner, atorgat al Pare Batllori.
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Carta

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5417
ia

Felicitació nadalenca a Fuster per part del conseller de Cultura de la
Generalitat Valenciana. Enviament d'un llibre com a obsequi de Nadal.

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5407
ia

Telegrama

Convocatòria a Fuster per part de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana a una reunió del Consell Assesor de
Biblioteques.

1991

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5410
ia

1992

Conselleriadeculturaeducacioicienc
5414
ia

1984

Conselleriadelapresidencia

5420

1985

Conselleriadelapresidencia

5419

1987

Conselleriadelapresidencia

5421

1987

Conselleriadelapresidencia

5422

1978

Consellspopularsdeculturacatalana 5424

1978

Consellspopularsdeculturacatalana 5423

1978

Consellspopularsdeculturacatalana 5425

Carta
Carta

Carta

Carta
CONSELLS POPULARS DE
CULTURA CATALANA

1991

Felicitació
nadalenc

Telegrama
CONSELLERIA DE LA
PRESIDÈNCIA

Convocatòria a Fuster a una reunió del Patronat al Premi Lluís Guarner, amb
l'ordre del dia.
Adjunta una fotocòpia de la convocatòria del premi i una carta de Francisca
Aleixandre Tena, cap del Servei del Llibre Arxius i Biblioteques, en què
comunica a Fuster que, com a membre del Patronat al Premi Lluís Guarner,
està obligat a anar a les reunions.

Acta

Etiqueta
Fullet

Correspondència de Joan Fuster
]

Convocatòria a Fuster per part de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana a una reunió del Consell Assesor de
Biblioteques.
Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a doctor honoris causa, per
part de Rafael Blasco, conseller de la Presidència de la Generalitat
Valenciana.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la "Revista Valenciana
d'Estudis Autonòmics".
Sol·licitud a Fuster per part del Consello da Cultura Galega de la seua
participació en un "Encontro sobre Culturas Minoritarias de Europa". Per
aquest motiu, li demanen l'enviament del text de la seua xarrada i li fan
alguns comentaris sobre els participants en la trobada.
Contestació de Fuster a Antón Santamarina, del Cosello de Cultura Galega,
declinant la seua invitació a participar al "Encontro sobre culturas
minoritarias de Europa", organitzat per la institució.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una [[Acta de la reunió dels Consells
Populars de Cultura Catalana]], en què es va parlar de la legalització de la
institució, de la seua revista i es va fer una proposta de planificació de
l'associació.
Enviament a Fuster d'una etiqueta amb el lema "Una Cultura-Una Nació.
Països Catalans".
Enviament a Fuster d'un fullet amb les bases dels "Segons Premis de Cultura
Popular de la Marina Alta".
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CULTURA CATALANA

Carta

Expedient

Carta

Carta
Telegrama
CONSELLS POPULARS DEL
SEGRIÀ

Telegrama

CONSORCI D’EDITORS
VALENCIANS
Carta

CONSULAT GENERAL DE
FRANCE EN VALENCE
Expedient

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster d'un projecte editorial per a la publicació d'un llibre
sobre la "Nació Catalana", que editaran els Consells Populars de Cultura
Catalana. També li demanen l'assitència a una reunió amb els editors com a
autor d'un capítol del llibre.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un projecte editorial per a la
publicació d'un llibre sobre la "Nació Catalana", editat pels Consells Populars
de Cultura Catalana.
Adjunta carta de Fuster negant-se a col·laborar en el projecte i disculpant-se
per no poder contestar abans, altres cartes demanant-li a Fuster la
col·laboració i diferents índex del llibre (originals i fotocòpies).
Comunicació a Fuster de l'eviament d'un exemplar d'una separata amb el
seu article "Per una cultura majoritària a Catalunya", publicat a la Nadala de
l'any 1980 de la Fundació Jaume I.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part dels Consells
Populars de Cultura Catalana del Segrià.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Agraïment a Fuster per la seua col·laboració en l'obra "Invitació a la
literatura catalana". Comunicació de l'enviament dels 3 vols. De
"L'Enciclopèdia d'Història de l'Art Valencià", editades pel Consorci d'Editors
Valencians.
A la part superior del full apareixen els logotips de [[Mestral, Libros]],
[[Gregal Llibres]] i [BV, Biblioteca Valenciana].
Comunicació a Fuster per part del Consolat General de França a València,
perquè vaja a recollir els seus honoraris per la participació en la inauguració
del Centre d'Études Catalanes a París.
Adjunta carta de Fuster a Fernando Vicente-Arche, demanant-li que vaja a
retirar-li els diners al Consolat de França i li'ls ingresse al seu compte del
Banc Exterior d'Espanya, autorització de Fuster perquè ho faça. Una altra
carta al cònsol general de França a València, informant-li que anirà Fernando
Vicente-Arche a cobrar els diners.

1979

Consellspopularsdeculturacatalana 5426

1979

Consellspopularsdeculturacatalana 5428

1980

Consellspopularsdeculturacatalana 5427

1981

Consellspopularsdeculturacatalana 5429

1981

Consellspopularsdeculturacatalana 5430

1981

Consellspopularsdelsegria

5431

1988

Consorcideditorsvalencians

5432

1978

Consulatgeneraldefranceavalence

5433
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CONTE PELLICER, José
CONTIJOCH PRATDESALBA,
Josepa

Carta
Carta

CONTRERAS, Ernesto
Carta

Expedient

CONVENCIÓN REPUBLICANA
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
COORDINADORA DE JOVES
DEL JARDÍ BOTÀNIC
COORDINADORA PROSUPRESSIÓ PASSO S A
NIVELL

Carta
Carta
Carta
Adhesió

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'un lector de com s'escriu la paraula "València".
Sol·licitud a Fuster per part de Josepa Contijoch que li faça el pròleg al seu
llibre "La corda de l'arpa i el coll de l'artista", premiat al Premi Marisa Picó,
que es publicarà a la col·lecció Turmeda de la Llibreria Tous de Mallorca.
Comentaris a Fuster sobre un article d'Ernesto Contreras al diari
"Información", arran de certa polèmica amb Fuster apareguda a la premsa
escrita sobre "El País Valenciano".
Sol·licitud a Fuster per part d'Ernesto Contreras que l'informe sobre el
lliurament d'un llibre sobre "Alicante" que li està fent. També li demana la
referència bibliogràfica d'una obra d'Antoni Josep Cabanilles i si li pot buscar
algú que li publique un llibret de poemes.
Adjunta contestació de Fuster dient-li que el llibre sobre "Alicante" tenen
pensat publicar-lo a final de l'any, que l'obra de Cabanilles es titula
"Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y
frutos del Reino de Valencia. (Madrid, 1795-1797)", i li demana la
col·laboració en un article sobre "Dissidència d'Alacant" per a la revista
"Serra
d'Or".
Adjunta contestació d'Ernesto Contreras a Fuster acceptant la col·laboració
en un article per a la revista "Serra d'Or". Comentaris al voltant de la
publicació de l'article i d'uns llibres seus per part d'Eliseu Climent.
Adjunta una altra carta d'Ernesto Contreras comunicant a Fuster l'enviament
del seu article per a "Serra d'Or" i demanant-li que li'n faça algunes
correccions abans de publicar-lo. També li demana que vaja a Alacant a fer
una conferència al Club de Amigos de la UNESCO.
Enviament per part de Fuster d'un text a favor de "La República", enviat a la
[[Convención Republicana]] de Madrid, al no poder acudir-hi.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1969

Contepellicerjose

5434

1972

Contijochpratdesalbajosepa

5435

1963

Contrerasernesto

5436

1967

Contrerasernesto

5437

1978

Convencionrepublicana

5438

1981

Convergenciaiunio

5439

1981

Coordinadoradejovesdelbarribotan
5440
ic

1981

Coordinadoraprosupressiopassosanivell

5441
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CORAL ILLICITANA

CORELLA, Joan

CORIHUELA, Angels
CORNEJO, Ricardo
CORNET I BARDIA, Familia
COROMINAS I RIBUFENT,
Josep
COROMINES, Joan

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antonio Bru de la Coral Ilicitana de la
suspensió de l'activitat cultural d'homenatge a Pompeu Fabra.
Adjunta díptic publicitari d'un homenatge a Pompeu Fabra i d'una
conferència de Sanchis Guarner sobre "Pompeu Fabra i la Normalització del
Nostre Idioma".

1969

Coralillicitana

20162

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Corella d'uns aclariments sobre la família
Roís de Corella, arran de la lectura de la seua obra "Nosaltres els valencians".

1982

Corellajoan

5442

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Corella aclarint els seus dubtes sobre
el cognom "Roís de Corella" i la seua família, fent-li referència a l'obra
"Història de la literatura Catalana" de Martí de Riquer.

1982

Corellajoan

5443

1976

Corihuelaangels

5444

6

Cornejoricardo

5445

1981

Cornetibardiafamilia

5446

1969

Corominasiribufentjosep

5447

1907

Corominesjoan

5464

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines arran de la lectura d'uns
articles que ha publicat a la revista "Pont Blau" sobre Eugeni d'Ors, amb els
quals està totalment d'acord. Comentaris sobre la figura de l'escriptor.
També li fa certa crítica a les afirmacions fetes per Josep Roure sobre Eugeni
d'Ors i felicita Fuster per la seua obra "El descrèdit de la realitat".

1955

Corominesjoan

5448

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Coromines de la seua participació en el
"Onomasticon Ibericum", demanant-li ajuda per entrevistar-se amb
persones valencianes i analitzar la seua parla. Comentaris sobre una reunió
amb ell a València per parlar de l'assumpte.

1958

Corominesjoan

5449

Carta

Contestació de Fuster a Joan Coromines oferint-li la seua col·laboració
durant la visita a València per a recollir dades per a l'"Onomasticon
Ibericum". Comentaris dient-li que la data proposada per reunir-se amb ell
no serà possible, ja que ha d'estar a Barcelona a un homenatge a ell i a Blai
Bonet, però que en tornar a València estarà a la seua disposició.

1958

Corominesjoan

5450

Tarja de
presentació

Records a Fuster des de Gran Canària, per part de la nòvia de Josep Franco,
que està de viatge per les illes Canàries.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster en el sobre postal [Contestat].

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Postal

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'un lector d'un aclariment lingüístic sobre la
procedència del català respecte el valencià.
Enviament per part de Joan Coromines a Fuster d'unes còpies d'unes cartes
de Gabriel Alomar i de Josep S. Pons a Pere Coromines, i d'unes notes
crítiques d'aquest a una obra seua, titulades "Una interpretació de Tomàs de
Bajalta".
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines sobre una reunió amb ell a
València o a Barcelona per parlar dels seus treballs toponímics.

1960

Corominesjoan

5451

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Coromines de la seua col·laboració
durant una visita a València, presentant-li a persones de l'Horta i la Ribera
per analitzar el seu parlar i la toponímia emprada per aquests per als seus
treballs lingüístics.

1962

Corominesjoan

5452

Telegrama

Joan Coromines comunica que que ha ajornat el seu viatge lingüístic per
terres valencianes.

1962

Corominesjoan

5453

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines sobre les seues publicacions
d'història literària. Comentaris sobre la publicació d'alguns textos inèdits de
Pere Coromines per a una edició de les seues "Obres Completes". També li
comunica l'enviament d'una obra poètica de Pere Coromines, titulada "Les
Termes de Meleagros" i d'una altra raresa bibliogràfica, titulada "L'elegia de
València".
Adjunta 15 poemes inèdits de Pere Coromines enviats pel seu fill Joan
Coromines a Fuster per al seu estudi i edició.

1964

Corominesjoan

5455

1964

Corominesjoan

5456

1964

Corominesjoan

5454

1964

Corominesjoan

5457

1967

Corominesjoan

5459

COROMINES, Joan

Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Joan Coromines d'unes
notes biogràfiques i altres notes sobre l'opinió que Jaume Brossa i B.
Rodríguez Serra tenien de Pere Coromines tretes de la seua correspondència
amb ell, perquè Fuster faça un article sobre la correspondència CorominesUnamuno.
Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines sobre l'enviament d'un
treball seu "Toponomàstic". Comentaris sobre l'enviament d'una
correspondència "Unamuno-Coromines, Pere", perquè en faça un article.
Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns exemplars de les obres "Jardins
de St. Pol", "Les gràcies de l'Empordà" i "Putxinellis".
Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines sobre l'obra de Robert
Ignatius Burns, "The Crusader Kingdom of Valencia", que li ha enviat.

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Joan Coromines de
l'epistolari Josep Costa-Pere Coromines i d'uns exemplars de les obres "Les
Termes de Meleagros", d'un llibre de toponímia catalana i d'una monografia
sobre "Quatretonda".

1967

Corominesjoan

5458

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Joan Coromines per l'enviament d'una
publicació seua. També li dóna records per a Fermí Cortés i per a un tal Oltra.
Li fa alguns comentaris sobre l'origen mossàrab del pare sant Bernat, patró
d'Alzira.

1968

Corominesjoan

5460

Correspondència de Joan Fuster
]
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COROMINES, Joan
Carta

Agraïment per part de Joan Coromines a Sanchis Guarner per l'enviament
d'uns llibres seus sobre etnografia valenciana. Comentaris sobre els clàssics
italians i sobre l'erotisme valencià a la literatura.

1971

Corominesjoan

5461

1971

Corominesjoan

5462

1972

Corominesjoan

5463

1973

Corominesjoan

20163

1974

Corominesjoan

5465

1975

Corominesjoan

5466

1975

Corominesjoan

5467

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Coromines, d'uns articles filològics
seus per al "Diccionari etimològic català" i comentaris sobre els seus estudis
per a la publicació de l'obra "Vides de Sants Rosselloneses".
Adjunta còpies d'uns articles seus com a documentació de treball per als
seus estudis filològics.

1976

Corominesjoan

5468

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Coromines, d'un article aparegut al
diari "Avui", en el qual declara que vol que el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes siga concedit a Josep M. de Casacuberta.
Adjunta retall de premsa amb una entrevista de Narcís Ramió a Joan
Coromines, titulada "El primer volum del Diccionari etimològic, passat
l'estiu", [Avui, 22 abril 1979 - Pàgina 13].

1979

Corominesjoan

5469

Carta

Carta

Carta

Carta
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Agraïment per part de Fuster a Joan Coromines per l'enviament d'una còpia
d'una carta seua a Sanchis Guarner. Comentaris sobre l'obra de Guarner i
sobre l'erotisme a la literatura valenciana.
Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines de la seua visita a la casa
familiar a Sant Pol de Mar, on podrà identificar alguns paratges de la novel·la
del seu pare Pere Coromines "Els Jardins de Sant Pol". També li diu que li
comunique a Fermí Cortés l'enviament d'un exemplar de la "Toponímia del
terme de Sueca".
Enviament a Fuster de còpia d'una carta a Antonio Tovar per part de Joan
Coromines en la que refusa un homenatge que se li vol tributar a una
universitat castellana per l'ultratge dut a terme a la llengua catalana.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Joan Coromines als membres
de la Fundació Vives i Casajuana, en què els fa alguns comentaris sobre la
seua presidència al Jurat del Premi Gumersind Bisbal sobre lingüística i
filologia valenciana. Comentaris sobre els temes dels treballs presentats al
premi.
Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi. Comentaris sobre Josep Pla i
Josep M. de Casacuberta.
Enviament a Fuster per part de Joan Coromines d'una còpia d'uns articles
filològics seus per al "Diccionari etimològic català".
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COROMINES, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Coromines per la publicació d'un article
seu a "La Vanguardia". Comentaris sobre la llengua catalana. També li fa
alguns comentaris sobre política catalana.
Mostra de suport a Fuster, possiblement amb motiu de l'atemptat.
Comunicació de l'aparició d'un nou volum del "Diccionari etimològic català".
Sol·licitud a Joan Coromines per part d'Antoni Ferrando que li aclarisca la
relació entre Pompeu Fabra i Casacuberta amb Sanchis Guarner durant una
visita d'aquests a València, ja que vol fer una obra homenatge a Manuel
Sanchis Guarner, titulada "De Pompeu Fabra a Sanchis Guarrner: dues
perspectives convergents sobre el valencià". També li comunica l'enviament
del seu llibre "Consciència idiomàtica i nacional dels valencians".
Adjunta contestació a la carta d'Antoni Ferrando per part de Joan
Croromines on li explica els detalls de la seua visita a València junt a Fabra i
Casacuberta. També li fa alguns comentaris sobre el valencianisme i el
convida a dinar a sa casa de Barcelona per parlar del tema.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Coromines perquè el visite a Barcelona ja
que necessita parlar amb ell.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].
Rebuig per part de Joan Coromines a la casa reial espanyola d'una distinció
concedida per no estar d'acord amb el govern per la discriminació que es fa
als territoris de parla catalana.
notació manuscrita de Fuster al final del full [Enviat certificat el 27-IX-82
(com ja suposava) no n'han acusat recepció].
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Coromines i sol·licitud de la
seua visita a Barcelona o a Tossa de mar, per parlar amb ell d'un projecte
"d'interés general català". També li fa alguns comentaris sobre la seua
Càtedra a la Universitat de València.

1981

Corominesjoan

5471

1981

Corominesjoan

5472

1982

Corominesjoan

5473

1982

Corominesjoan

5474

1982

Corominesjoan

5475

1982

Corominesjoan

5476

Carta

Contestació de Fuster a la sol·licitud de Joan Coromines perquè el visite,
comunicant-li les dates en què estarà a Barcelona i que aprofitaran per
reunir-se.

1983

Corominesjoan

5477

Postal

Felicitació a Fuster per part de Josep Mascaró Pasarius i Joan Coromines pel
seu nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de
Barcelona. Comentaris sobre la seua estada al pirineu on estan fent un
estudi sobre toponomàstica mossàrab.

1984

Corominesjoan

5478
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Carta

CORREDOR, Jose Maria
Carta

Carta

Carta
CORREDOR-MATHEOS, José
Carta
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Disculpa per part de Joan Coromines a Fuster per haver estat a València a
una conferència i no anar a saludar-lo. També li fa alguns comentaris sobre
el darrer volum del "Diccionari etimològic català" i el felicita pel seu discurs
d'investidura com a professor universitari sobre el "Tirant lo Blanch", sobre
el qual li fa alguns comentaris.
Comentaris a Fuster per part de Joan Coromines sobre la seua assitència a
l'acte de presentació del seu "Onomasticon".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat 2-1-91].

1985

Corominesjoan

5479

1990

Corominesjoan

5480

Corominesjoan

5470

1972

Correafederico

5481

1961

Corredorjosemaria

5482

1967

Corredorjosemaria

5483

1967

Corredorjosemaria

5484

1973

Corredor-matheosjose

5485

Pere Coromines comunica a Max Cahner que comunique a Fuster la data
d'una reunió amb ells i amb Joseph Gulsoy abans que aquest se'n vaja
d'Espanya.
Sol·licitud a Fuster per part de l'arquitecte Federico Correa de la seua
participació en una conferència per a un Symposium a València organitzat
pel [Consorcio de Fibras Artificiales]. Comentaris sobre els participants a
l'acte.
Adjunta carta del mateix corresponsal acceptant les disculpes de Fuster per
no poder participar a l'acte. També li demana poder visitar-lo quan estiga a
València.
Sol·licitud a Fuster per part de José M. Corredor de l'enviament d'una còpia
del seu article aparegut a "Destino" en què fa una crítica literària a l'obra de
Puig i Ferrater, "El pelegrí apassionat".
Contestació a Fuster per part de José M. Corredor, com a exiliat polític, a
unes paraules pronunciades per Fuster durant la Festa del Llibre a Barcelona
i a un article seu a "Destino" en què es referia als exiliats com a "la jauría del
exilio". També li fa alguns comentaris sobre el seu exili a França i de com va
viure l'ocupació hitleriana.
Contestació de Fuster a José M. Corredor demanant-li disculpes per la seua
definició dels exiliats com a "la jauría del exilio", i explicant-li què volia dir
quan va fer l'afirmació.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per al llibre "La
destrucción de los lenguajes en la literatura y el arte contemporáneos", on
es recolliran les ponències presentades a un seminari organitzat per la
Comissió de Cultura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears.
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Comunicació a Fuster per part d'Andreu Roselló Pàmies, director del diari "El
Correo Catalán", de les noves condicions editorials i econòmiques com a
col·laborador al diari.
Comunicació a Fuster, per part del consell de redacció del diari "El Correo
Catalan", del motiu pel qual li han sigut retinguts dos articles seus per causes
editorials.
Enviament a Fuster d'una carta al director del diari "El Correo Catalan",
enviada per un lector, arran de l'article de Fuster publicat al mateix diari
sobre les diferències entre el valencià i el català.
Adjunta retall de premsa de l'article "Nombres para el idioma" publicat per
Fuster a [El Correo Catalán, 4 de junio de 1967. Pág. 7].
Felicitació a Fuster pel seu article al diari "El pueblo Español-El pueblo
Vasco", titulat "Centrales nucleares", per part d'un lector i treballador de la
fàbrica Pradera Hermanos S.A. Comentaris sobre les centrals nuclears
espanyoles. També li comunica l'enviament d'un estudi sobre el mateix
tema, fet pel Govern de la URSS i publicat a la revista "Energía".
Adjunta fotocòpia d'un llistat de les "Centrales nucleares en España" i
fotocòpia d'un exemplar d'un article de la revista "Energía", [nº3.
Noviembre-Diciembre 1975].
Sol·licitud a Fuster, per part de l'equip de redacció del diari [[El Correo
Español-El Pueblo Vasco]], de les seues dades bibliogràfiques per publicar-les
a un suplement de la publicació en què es fa menció als col·laboradors.
Contestació a Fuster a una reclamació, feta a l'oficina de Correus de Sueca,
sobre la fallida en el lliurament d'un certificat amb destí a [[Casa
Joana/Edicions 62]], de Barcelona, comunicant-li que, segons el llibre de
lliuraments, aquest va ser lliurat a una tal "Pilar" pel carter Sr. Zamora.
Felicitació a Fuster per part del director dels grans magatzems d'El Corte
Inglés a Barcelona per la concessió del premi de periodisme Godó Lallana
1976-77.
Comunicació a Fuster per part d'Àngel Cortés de l'enviament d'un exemplar
de la revista "Cultura y Folklore". Comentaris sobre la publicació d'uns
poemes seus i d'una entrevista a ell a la revista. També li demana que li
envie algun treball nou per a publicar-lo.

1963

Correocatalanel
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1963

Correocatalanel

5487

1967

Correocatalanel

5488

1977

Correoespanolel

5489

1982

Correoespanolel

5490

1964

Correosserviciode

5491

1977

Corteinglesel

5492

1954

Cortesidejuanangel

5493
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CORTÉS I DEJUAN, Àngel
Carta

Agraïment per part de Fuster a Àngel Cortés per l'enviament d'un exemplar
de la revista "Folklore y Cultura", i per la presentació que Joan Barat va fer
dels seus poemes publicats a la revista. També li diu que en breu li enviarà
algun treball perquè li'l publique i li demana que li done records a Joan
Crusellas.

1954

Cortesidejuanangel

5494

1954

Cortesidejuanangel

5495

1952

Cortesimunozfermi

5497

Comunicació a Fuster per part de Fermí Cortés de la data d'un dinar amb
Eliseu Climent.

1967

Cortesimunozfermi

5499

Nota

Comunica a Fuster que Eliseu Climent no podrà anar a per ell a sa casa de
Sueca a causa d'estar malalt.

1969

Cortesimunozfermi

5498

Nota

Fermí Cortés comunica que li han telefonat dient-li que Ventura està malalt
de grip.
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1969

Cortesimunozfermi

5502

1970

Cortesimunozfermi

5503

1972

Cortesimunozfermi

5514

1975

Cortesimunozfermi
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Carta

CORTÉS I MUÑOZ, Fermí
Carta

Tarja de
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Nota
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Felicitació a Fuster per part d'Àngel Cortés per la publicació d'uns poemes
seus a les revistes de Mèxic "La Nostra Revista" i "Pont Blau". Comunicació
de l'enviament d'un exemplar de la revista "Cultura i Folklore". També li
envia salutacions de Joan Crusellas i li demana l'enviament d'algun poema
seu per publicar-li'l a la darrera revista.
Còpia d'una carta al director del diari "Las Provincias" enviada per Miquel
Baldoví i Badia, arran de la seua lectura d'un article de Rafael Calvo i Serer al
mateix diari, tiítulat "España es mas ancha que Castilla".
S'adjunta el retall de premsa del [4 maig 52].

Comunicació a Fuster de la data d'una missa a la Capella de la Universitat o
al Patriarca pels companys d'universitat que han faltat, i després un dinar de
germanor a la platja.
Comunicació a Fuster per part de Fermí Cortés dient-li que li ha telefonat
Jordi Sarsanedas i que vol parlar amb ell.
Fermí Cortés comunica que li ha telefonat Joan Coromines demanant-li que li
diga a Fuster si anirà a l'acte de presentació de les "Obres Completes" del
seu pare, Pere Coromines. Li demana la confirmació via telefònica.
Fotocòpia d'una carta de Fermí Cortés al senyor José Ombuena i Ortiño i
Manuel Sanchis Guarner, fent alguns comentaris sobre el valencià i el parlar
de Sueca, buscant el seus orígens mossàrabs.
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Nota
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Carta

CORTÉS, Santi

Enviament a Fuster per part de Fermí Cortes de la còpia d'una carta a José
Ombuena Ontiñolo i a Manuel Sanchis Guarner criticant certs articles seus
sobre la llengua valenciana, i defensant la seua condició de mossàrab de
Sueca.
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Cortesimunozfermi

20165

1975

Cortesimunozfermi
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1977

Cortesimunozfermi

20164

1981

Cortesimunozfermi

5513

Cortesimunozfermi

5500

Cortesimunozfermi

5504

Fermí Cortés comunica que li ha telefonat Ventura, dient-li el lloc on es
trobaran per anar a un sopar.

Cortesimunozfermi

5505

Comunicació a Fuster per part de Fermí Cortés del lloc on es farà un judici a
Barcelona, per temes de premsa.

Cortesimunozfermi

5506

1971

Cortescristian

5496

1966

Cortesjoan

5509

Enhorabona a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Fermí Cortés de que Pere Mª Orts li
portarà unes còpies d'un document sobre Pere El Cerimoniòs sobre La
Senyera.
Fermí Cortés comunica que li ha telefonat Joan Coromines donant-li suport
amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster per part de Fermí Cortés, a petició de Max Cahner, de
la visita a València de Max Cahner i la seua muller, per la qual cosa li demana
que llogue unes habitacions d'hotel.
Comunicació a Fuster per part de Fermí Cortés dient-li que li ha telefonat
Huguet i que anirà a dinar amb ell junt al matrimoni Safont, ceramista
d'Onda.

Agraïment a Fuster per part de Cristian Cortés, exiliat republicà a Mèxic,
retornat a Barcelona, per citar-lo a un article seu aparegut a "Tele-Exprés".
També li diu que li agradaria conéixer-lo personalment, ja que l'admira molt.
Felicitació a Fuster per part d'un lector pel seu article "Los otros turistas",
aparegut al diari "El Correo Catalán", arran de la seua lectura.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Santi Cortés, de l'enviament d'uns números
de la revista "Pont Blau" que li falten per a un estudi d'investigació sobre
l'exili valencià.

1990

Cortessanti

5510

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Santi Cortés de la renovació d'una beca
d'investigació per part de l'I.V.E.I.

1991

Cortessanti

5511
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CORTÉS, Santi
Carta
CORTEY, Maria Dolors

Adhesió

CORTINA MARTÍ, Josep
Carta

Carta
CORTS VALENCIANES
COSTA CATALÀCosta Català,
Tomàs

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Mostra d'admiració a Fuster per part de Josep Cortina pel seu treball en la
recuperació lingüística en l'àmbit català. Comentaris sobre la subscripció a la
revista "El Temps".
Mostra d'admiració a Fuster per part de Josep Cortina pel treball en la
recuperació lingüística en l'àmbit català, arran de la lectura de l'obra
"Història de la crida a la solidaritat", d'Edicions la Campana. Felicitació
nadalenca a Fuster.

Carta

Comunicació a Fuster per part de les Corts Valencianes de la seua elecció
com a membre del Consell Valencià de Cultura.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un estudiant de Gandia. També li
demana que compte amb ell a l'hora d'organitzar el V Aplec de la Joventut
Valenciana.

COSTA COSTA, Josep Maria
Expedient

COSTA I ROCA, Jordi
Carta
COSTA, Josep Maria

Contestació de Fuster a Santi Cortés comunicant-li que no troba cap
inconvenient en què l'I.V.E.I li renove la beca per acabar el seu treball "Vida
literària i cultural al País Valencià (1939-1951)", aleshores escriurà a Josep
Picó fent-li-ho saber.

Telegrama

COSTA, Llibreria
Carta
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Petició a Josep Maria Costa Costa del Ministeri d'Educació i Ciència perquè
intercedisca front a la Direcció General de Personal del MEC, Secció de
Provisió de Places d'EGB, assignant-li una plaça més pròxima a Sueca al
mestre Antoni Domingo Escrivà, qui va ser mal valorat en un Concurs de
Trasllats, i al qual presentà recurs.
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Costa de la seua participació en una
conferència sobre "Llengua catalana" a Perpinyà, organitzada pel Grup
Rossellonés d'Estudis Catalans, aprofitant la seua estada a Barcelona a un
homenatge que li faran per la publicació de les seues "Obres Completes".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster, per part de la Llibreria Costa de Barcelona, que l'obra
"El Virgo de la Visenteta", del seu interés, ja l'ha venuda a la Biblioteca de
l'Ateneu Mercantil de València.
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1984
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Cortsvalencianes
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1968
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1971
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Factura enviada a Fuster per la Llibreria Costa de Barcelona per la compra
d'uns exemplars dels llibres: "Las Damas d'Aragó", "La Predescoberta",
"Congrés d'Història de la Corona d'Aragó" i "Anuari de Catalunya". On
s'especifica el número d'exemplars adquirits i el seu import econòmic.
Comentaris per part de Fuster a un tal Costa sobre un article que li ha enviat
perquè li'l publique a un diari. Comentaris sobre la data de la seua visita a
Barcelona per la festivitat de Sant Jordi.
Mostra d'admiració i de suport a Fuster, possiblement enviada amb motiu de
l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comentaris per part d'Andreu Costillejos a Fuster demanant-li si ha parlat
amb Climent per a la participació de tots dos en unes conferències sobre "El
Misteri".
Presentació per part de Fuster a Doménec Cot del setmanari "El Temps", per
a la subscripció.
Carta retornada a Fuster per correus, com s'indica segellat al sobre postal.
Agraïment a Fuster per part d'Arturo Cot per les seues informacions sobre
l'obra "La vida de santa Magdalena", de Jaume Gaçull. També li demana on
pot adquirir la reproducció facsímil que s'ha fet de l'obra.
Jordi Cots sol·licita a Fuster que li faça una crítica literària a "Destino" de la
seua obra poètica "D'allà on ve la veu". Comentaris sobre la seua obra
poètica anterior, "Fidelitat", de la qual en va fer una crítica.
Agraïment a Fuster per part de Jordi Cots per la seua crítica literària
apareguda a "Destino", de la seua obra poètica "D'allà on ve la veu" i altres
comentaris sobre una crítica de Jordi Cots a una obra de Vergés per a la
revista "Germanabit". També li fa alguns comentaris sobre una "Antologia
poètica universitària" i altres elogis a la poesia de Fuster.
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1981

Costapepita
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1981

Costerallibreriala
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CÓZAR SIEVERT, Rafael de
Carta

CREMA, Quaderns
CREMADES I ARLANDIS,
Ferran

1976

Cozarsievertrafaelde

20167

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i reconeixement de la
seua tasca de recuperació lingüística i cultural del País Valencià.

1981

Cremaquaderns

5532

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Cremades de la visita a sa casa de
Sueca per parlar de les seues darreres novel·les i treballs literaris.

1977

Cremadesiarlandisferran

5533

1977

Cremadesiarlandisferran

5535

1977

Cremadesiarlandisferran

5536

1977

Cremadesiarlandisferran

5534

1979

Cremadesiarlandisferran

5537

Cremadesiarlandisferran
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Crespoalberto

5541

Carta

Carta

Telegrama

Carta

Nota
CRESPO, Alberto

Sol·licitud a Fuster per part del professor Rafael de Cozár Sievert de la seua
col·laboració a un número d'una revista de l'Universitat de Sevilla
d'homenatge al poeta Juan Gil-Albert, i comentaris sobre els demés
col·laboradors en la publicació. També li agraeix les seues informacions per a
la seua tesi doctoral que trobà en el seu temps a la revista "Verbo".

Postal
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Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Cremades d'una reunió a sa casa de
Sueca per parlar de la seua novel·la "Maria d'Anemons" i altres treballs
literaris.
Comunicació a Fuster de la data de la seua visita a sa casa de Sueca per part
de Ferran Cremades, on li portarà la seua darrera novel·la "Coll de Serps".
També li pregunta què li ha paregut la novel·la "Maria d'Anemons" i li fa
alguns comentaris sobre la seua estada a París, on ha treballat en unes fotos
publicitàries d'edificis.
Ferran Cremades comunica que la data en què havien quedat a sa casa de
Sueca no li va bé, per la qual cosa li demana l'ajornament.
Comunicació a Fuster per part de Ferran Cremades d'un exemplar de la seua
darrera novel·la "Canelobres daurats". Comentaris a la novel·la "La regina de
la Pobla...", que ha presentat al Premi Josep Pla. També li fa alguns
comentaris sobre el món editorial català.
Adjunta article amb una ressenya literària titulada "Gent de poble que
escriu. Fragment inèdit d'una novel·la de 277 pàgines titulada ara per ara
"Coll de Serps".
Comunciació a Fuster per part de Ferran Cremades i Arlandis de la seua visita
a sa casa de Sueca, però com no hi era ja tronarà.
Felicitació nadalenca a Fuster des d'Alemanya.

[ 585

CRESPO, Angel
Carta

Carta
CRESPO, Angel
Carta
CREU I RATLLA, Llibreria

Adhesió

CREUS, Teresa
Carta

Nota

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'Ángel Crespo de la seua col·laboració amb
algun article o poema per a la revista "Deucalión". També li comunica que fa
temps que no li arriba la revista "Verbo", per la qual cosa li dóna la seua
adreça a Madrid.
Agraïment a Fuster per part d'Ángel Crespo per l'enviament d'uns articles
seus per publicar-los a la revista "Deucalión", per als quals ha triat el títol
"Los juicios". També li demana l'opinió sobre la publicació "Premier Bilan de
l'Art Actuel", editat a Paris, i altres comentaris sobre José Albi.
Agraïment a Fuster per part d'Ángel Crespo per l'enviament d'una crítica
apareguda a "Jornada" sobre "La pintura". També li demana que li publique
a "Verbo" algun article sobre un estudi que està fent dels pintors
portuguesos.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre unes correccions per a
l'edició d'un "Diccionari". També li agraeix el seus elogis als articles i li
demana que li envie una còpia del "Quadern gris".
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus, dient que va rebre la seua
carta i el seu gir postal pel pagament dels honoraris editorials.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un paquet
amb l'original del "Quadern gris". Altres comentaris editorials sobre l'edició i
la correcció de textos.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre el seu paper de corrector
literari a l"'Editorial AC". Altres comentaris editorials.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus al voltant de les correccions a
les proves d'impremta de l'obra de Josep Pla, titulada "Campanaret", i a un
"Diccionari". Altres comentaris editorials.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre una fotografia en què
apareixen ell, Pla, Maluquer i Ibáñez. També li fa alguns comentaris sobre el
pròleg que està fent per a l'obra de Carner, "Bestiari". Comentaris sobre la
publicació d'algunes obres de Pla a l'"Editorial AC".
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un llibre i un
document del seu interés. Comentaris sobre la posada en marxa de
l'"Editorial AC" i els seus problemes amb la censura. Finalment li fa alguns
aclariments etimològics sobre la paraula "coent".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre les publicacions que
podrien editar a l'"Editorial AC", proposant-li l'edició d'una obra inèdita de
Vicens Vives, o l'obra "Història de la Cultura Catalana", d'Alexandre Galí.
També li proposa l'edició d'una obra sobre les "33 famílies" o d'una obra
històrica feta per Ferran Soldevila, al qual considera un gran historiador.
Finalment, li proposa l'edició d'una "Gramàtica", de Badia i Margarit; una
reedició de les obres de Josep Pla, "Els pagesos", "El carrer estret", o
"Sempre han tingut bec les oques", de Joaquim Miret i Sans.
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre les discrepàncies amb
alguns editors de l"'Editorial AC". També li fa alguns comentaris sobre les
propostes d'edició de llibres a l'editorial i li comunica la devolució de
l'original de l'obra "Agenda pública".
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Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus del seu viatge a Barcelona per
a tractar alguns temes de l'"Editorial AC" i parlar amb alguns autors. Li diu
que li tornarà el material de Pla que li va deixar per a editar-lo. Li agraeix
l'enviament d'uns retalls de premsa sobre Raimon. Finalment, li fa alguns
comentaris sobre la seua biografia de Raimon publicada per l'"Editorial
Alcides".
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Comentaris de Fuster a Teresa Creus sobre com li va anar en un viatge per
terres d'Aragó al poble de l'Almúnia de Godina. Comentaris sobre el viatge
de Fuster amb Raimon i Pla per terres de Figueres, Roses, Cadaqués i Pals.
També li diu que va parlar amb alguns autors per a l'edició d'algunes obres a
l'"Editorial AC", i estan en disposició d'editar la "Correspondència MaragallPijoan" i "Les Bonhomies" de Carner. Comentaris editorials sobre les gestions
per a l'edició d'uns llibres de Riba i d'Espriu. Finalment li agraeix l'enviament
d'uns retalls de premsa dels diaris de Barcelona i li demana que li'n envie
més.
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Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Teresa Creus d'uns apunts
que completen l'original de la seua obra "Causar-se d'esperar", per a l'edició.
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus donant-li el seu parer sobre la
primera obra editada per l"'Editorial AC", el seu "Diccionari per a ociosos"
del que no està massa content i altres comentaris editorials sobre l'edició de
"Les Bonhomies" de Carner, i la "Correspondència Maragall-Pijoan". També li
agraeix l'enviament d'uns retalls de premsa de diaris de Barcelona i li fa
alguns comentaris sobre els contactes d'alguns editors de l'"Editorial AC"
amb la censura, i sobre les correccions per a l'edició de la seua obra "Causarse d'esperar".
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Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'un exemplar de
la seua obra "Diccionari per a ociosos", publicada per l'"Editorial AC".
Comentaris sobre la seua traducció de l'obra "Les originalitats", per a
l'"Editorial Cruz y Raya".
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Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre la publicació
de l"'Editorial AC", de les obres "Les bonhomies", de Carner i d'un llibre de
Rostand, per al qual han de demanar permís a la censura. També li fa
comentaris crítics sobre el Sr. Miraveitlles, editor d'"AC".

1964

Creusteresa

5563

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus perquè el primer exemplar que
isca de la impremta de l'obra "Les bonhomies", publicada per l'"Editorial AC",
li l'envie a Carner a Brusel·les. Agraïment per l'enviament d'uns llibres que li
han agradat molt. També li envia Fuster una relació de les errades que ha
trobat en l'edició de la seua obra "Diccionari per a ociosos".
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Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'un
exemplar d'una obra seua sobre "Ausiàs March". Comentaris sobre la seua
visita a Barcelona per a tractar alguns temes de l'"Editorial AC". També li fa
alguns comentaris sobre les gestions del contracte editorial amb Josep
Carner, per a publicar-li en l'editorial l'obra "Les bonhomies". Comentaris
sobre l'abandonament del seu càrrec en el [[Ministerio de Información y
Turismo]] del censor Sr. Delgado.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre algunes errades en
l'edició de la seua obra "Diccionari per a ociosos". Observacions del mateix
caire sobre "Nosaltres, els valencians". També li fa alguns comentaris sobre
la seua traducció de "La Pesta", i li comunica la data de la seua visita a
Barcelona per a parlar de com van les gestions dels llibres a publicar per
l'"Editorial AC".
Contestació per part de Fuster a una certa polèmica amb Teresa Creus, per
les col·laboracions amb la denominada [[Prensa del movimiento]], pel que
Fuster li diu que si volia publicar a València havia de fer-ho en eixos mitjans
per ser els únics al seu abast. Comentaris sobre la premsa catalana i
espanyola en general.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la publicació d'un pròleg
del Sr. Planas al llibre "Les Bonhomies", de Carner, qui no ha autoritzat que
aquest li'l prologue. Comentaris sobre l'enviament d'un altre pròleg de
Fuster per a l'obra.

[ 588

CREUS, Teresa
Carta

Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre "Les Bonhomies", de
Carner. Comentaris sobre els crítics literaris i escriptors a qui ha d'enviar un
exemplar de l'obra per a la seua crítica. També li fa alguns comentaris sobre
les pròximes obres a publicar per part de l'"Editorial AC", i al seu pas per la
censura, com ara : "La pàtria llatina", "La Població" i "Causar-se d'esperar".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre les obres pendents de
publicar per part de l'"Editorial AC", i dels problemes que aquestes
presenten per la censura. Fa referència a les obres "Causar-se d'esperar", de
Fuster; "Població i Societat", de Joaquim Maluquer; "El Bandolerisme
català", i "Orientación".
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Carta

Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre l'enviament de la
traducció de l'obra "L'home" per a publicar-la a l'"Editorial AC", demanant-li
que si no li ha arribat, pose una reclamació a l'Oficina de Correus.
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Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus al voltant de
l'"Editorial AC", en què li fa alguns comentaris sobre les correccions i la
traducció de l'obra "L'home".Comentari sobre l'enviament d'honoraris
editorials als autors, i sobre la seua crítica a l'obra "Les Bonhomies",
publicada a "Destino". També li pregunta com van les gestions amb la
censura i si ja han enviat Nadal i Pla els pròlegs per a unes obres que
publicarà l'"Editorial AC".
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Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre la línia
editorial de les publicacions d'"AC", proposant-li que per Sant Jordi haurien
de sortir els llibres "Població i societat", de Maluquer, i el seu llibre "Causarse d'Esperar", sobre el qual li fa alguns comentaris de les correccions i
mutilacions a l'obra fetes per la censura.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'aclariment d'un dubte i
altres comentaris editorials.
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre les gestions
amb la censura per part de Gallimard per a la publicació d'una traducció
d'una obra de Jean Rostand per part de l"'Editorial AC". Comentaris sobre
l'aprovació per part de la censura de la publicació de "Quadern gris", "La
Població" i "Causar-se d'esperar".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la sortida de Josep Pla de
l'"Editorial AC". Observacions sobre la crisi d'aquesta. Li proposa que seria
millor tancar malgrat que únicament tinguen publicats dos llibres.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un xec amb
els honoraris editorials per la traducció d'un text de Palàcios. Comentaris
comparant les edicions del seu "Diccionari per a ociosos" amb "Les
Bonhomies". També li fa alguns comentaris respecte als projectes editorials
per a l'"Editorial AC", desestimant la publicació de "Catalans a Grècia", de
Rubió i Lluch, i proposant-li editar "Cartes dels Bòrgia" del P. Batllori.
Finalment, li demana que li pregunte a Carabén referències respecte a
Gabino-Alejandro Carriedo.
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre la publicació
de la seua obra "Causar-se d'esperar" i enviament d'algunes correccions
lingüístiques. També li comunica que Gabino-Alejandro Carriedo, director de
la revista "España económica", li demana un corresponsal per a València, i
notícies sobre el llibre "Recull de textos catalans antichs".
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus fent-li algunes
correccions lingüístiques per a la publicació d'algunes obres de l'"Editorial
AC". Comentaris sobre la seua línia editorial i sobre les gestions en l'edició de
llibres.
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'uns textos
per a les solapes dels llibres a publicar per l"'Editorial AC". També li fa alguns
comentaris sobre la crítica de Maluquer a una obra de Bertolt Brecht per al
diari "El Correo Catalán", i li comunica l'enviament d'una petita nota
informativa de l'editorial per a publicar-la als diaris.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre les dificultats a València
en la distribució editorial de la seua obra "Causar-se d'Esperar", publicada
per l'"Editorial AC". Comentaris sobre el seu viatge a Barcelona i les seues
gestions per a l'edició de llibres per part de l'editorial.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus respecte al seu estat de salut.
Comentaris sobre la visita a Sueca per part d'alguns membres del "SECEA".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre com es va desenvolupar
la mort de sa mare. Comentaris al sobre els pròxims llibres que pot publicar
l'"Editorial AC", en la seua col·lecció "Cara i Creu".
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Comentaris de Fuster a Teresa Creus sobre la línia editorial de les
publicacions de l"'Editorial AC", que seguiran el següent ordre d'aparició:
"Població i societat", de Maluquer; "Cafè, copa i puro", de Sagarra, i "Una
mort molt dolça". Comentaris sobre les gestions editorials i sobre la crítica
literària a llibres de l'editorial.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre els exemplars que li han
enviat de l"'Editorial AC" de la seua obra "Causar-se d'esperar". Comentaris
sobre la seua proposta de traducció de llibres al català perquè els publique
l'editorial. També li fa alguns comentaris sobre la crítica literària als llibres
publicats per "AC" i sobre els contractes editorials signats.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre com són les visites
d'amics i coneguts a sa casa de Sueca. Comentaris editorials al voltant de la
publicació de l'obra de Sagarra "Cafè, copa i puro", per l'"Editorial AC".
També li diu que va ser una errada titular "Causar-se d'esperar" el seu llibre.
Comentaris sobre les edicions pendents de publicar per l'editorial.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre les vendes editorials
d'"AC". Comentaris editorials sobre la gestió de noves obres per a editar-les
a l'editorial.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la seua subscripció a "Le
Figaro Littéraire". Agraïment per l'enviament d'uns retalls de premsa.
Comentaris editorials sobre la publicació d'una traducció d'un obra de
Malraux per part de l'"Editorial AC". Finalment, li fa alguns comentaris sobre
com han anat a València les vendes de les seues obres "Diccionari per a
ociosos" i "Causar-se d'esperar".
Comunicació de l'enviament per part de Fuster a Teresa Creus del text d'un
anunci publicitari de l'"Editorial AC".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la preparació d'un pròleg
per a les "Obres completes" de Josep Pla. Comentaris sobre la seua visita a
Barcelona i sobre l'edició de l'obra de Sagarra "Cafè, copa i puro" per part de
l'"Editorial AC", i altres llibres que ha previst publicar l'editorial.
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament del text de la
solapa per a una llibre de Maluquer publicat per l'"Editorial AC". Li proposa
editar-li un llibre sobre aforismes que pot titular-se "Judicis finals".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la sel·lecció d'articles per
a la publicació, per part de l"'Editorial AC", de l'obra de Sagarra "Cafè, copa i
puro". Comentaris sobre l'enviament d'un article a Ibàñez fent una crítica
literària a l'obra "L'home". També li fa algunes observacions sobre les vendes
a València de la seua obra "Causar-se d'Esperar", i al voltant de la marxa de
l'"Editorial AC".
Comunicació de l'enviament per part de Fuster a Teresa Creus d'uns
exemplars d'un calendari editat a València, perquè li'n faça arribar un
exemplar a Maluquer, Carabén i a Ibáñez.
Fuster comunica a Teresa Creus que ha rebut el text de l'obra de Sagarra
"Cafè, copa i puro", que publicarà l'"Editorial AC". També li diu que ha rebut
els exemplars de l'obra de Maluquer "Població i societat", publicada per la
mateixa
editorial.
Adjunta telegrama fent-li alguns comentaris a l'obra de Sagarra, esmentada
anteriorment, i d'altres comentaris sobre la data d'entrega del pròleg de
Fuster a la mateixa obra.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la sel·lecció d'articles per
a l'obra de Sagarra "Cafè, copa i puro". Observacions sobre el pròleg a la
mateixa obra. També li fa alguns comentaris al voltant d' una crítica literària
a "El Correo Catalàn", a una obra de Rostand publicada per "Edicions AC".
Comentaris editorials i sobre els problemes amb la censura per a reeditar
"Nosaltres, els valencians".
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre les gestions i
correccions proposades per a la publicació de l'"Editorial AC", de l'obra de
Sagarra "Cafè, copa i puro".
En nota al final de la carta escrita al dia següent de la data principal li fa
alguns comentaris sobre el text de la solapa del llibre.
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre la marxa de
l"'Editorial AC", i de la qualitat i preu de les seues publicacions a la col·lecció
"Cara i Creu". També li fa alguns comentaris sobre les propostes d'alguns
títols editorials que pensa publicar a l'editorial.
Al principi de la carta li diu que li envia un paper adjunt per al Sr. Pujol sobre
un tema amb la Banca Catalana.
Teresa Creus comunica a Fuster que li han arribat els llibres que li envià.
Pregunta per l'estat de salut.

1965

Creusteresa

5589

1965

Creusteresa

5590

1965

Creusteresa

5591

1965

Creusteresa

5592

1965

Creusteresa

5593

1965

Creusteresa

5594

1965

Creusteresa

5577

[ 592

CREUS, Teresa
Postal

Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus que no li ha arriblat el paquet
amb els llibres que li demanà. Comentaris sobre l'absència d'originals del
Pare Batllori i de Pere Calders per a publicar-los a l'"Editorial AC".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre el delicat estat de salut
del seu pare. Observacions sobre la venda de la col·lecció "Cara i creu", a
causa de l'estat dels comptes de l'"Editorial AC". També li fa alguns
comentaris sobre la publicació dels llibres que tenen entre mans abans de
tancar, i sobre la censura.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per les seues atencions amb
motiu de la mort del seu pare. Comentaris sobre l'enviament per part
d'aquesta, d'uns retalls de premsa de l'interés de Fuster. També li diu que
Jaume Pla vol editar una obra sobre "L'Albufera".
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Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre la publicació a
l"'Editorial AC", de l'obra de Sagarra "Cafè, copa i puro". També li fa alguns
comentaris sobre les propostes editorials per a l'editora "AC", i del seu
interés a publicar un llibre sobre "L'Albufera".
Comentaris de Fuster a Teresa Creus sobre la seua reunió amb Martí Torrent
i la proposta d'edició d'una obra de Foix amb pròleg d'Albert Manent, per
part d'"Edicions AC".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la ingerència d'"Edicions
62", en la publicació d'un llibre de Foix, per part d'"Edicions AC" en la seua
col·lecció "Cara i creu".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre certs problemes amb
l'"Editorial AC" per la manca d'originals a publicar. Comentaris sobre la seua
edició de l'obra "Discursos sobre la dignitat humana".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la reunió del Consell
Editorial d'"Edicions AC", a sa casa de Sueca, on parlaren dels problemes de
l'editorial i les decisions que varen prendre per a millorar-la. Comentaris
sobre els seus projectes editorials amb l'empresa.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre els comptes de
l'"Editorial AC". Observacions sobre la publicació d'un llibre de Joan Crexells
a la mateixa editorial. També li proposa que a partir d'ara no passen els
llibres per censura. Comentaris sobre la publicació de l'obra "Destinat a
valencians", i al voltant de l'edició d'altres llibres per part d'"AC".
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Enviament per part de Fuster a Teresa Creus d'algunes correccions per a la
publicació de l'obra "Destinat a valencians", que publicarà l'"Editorial AC".
Comentaris sobre la compra de la "Miscel·lànea Barcelonensis" per part de la
mateixa editorial, i sobre la seua propera visita a Barcelona.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre com va anar el seu
viatge de retorn a València amb Pla, després d'una viatge a Barcelona.
Observacions editorials sobre les seues gestions en la publicació de llibres
per part de l'"Editorial AC".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre una certa polèmica amb
la línia editorial del diari "El Correo Catalán". Comentaris sobre la publicació
d'una obra del professor Reglà per part de l'"Editorial AC".
Comunicació de l'enviament d'un paper a Teresa Creus per part de Fuster.
Fuster comunica a Teresa Creus que no ha pogut escriure-li per motius de
treball, però que ho farà pròximament.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament de l'estat dels
comptes de l'"Editorial AC". Comentaris sobre l'edició de l'obra, "Destinat a
valencians".
Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'un retall de
premsa del diari "ABC", sobre una crítica de Fernández de la Mora a una
obra de Julián Marías.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un balanç
amb l'estat dels comptes de la col·lecció "Cara i creu". Comentaris sobre
l'enviament d'algunes revistes i diaris del seu interés, com ara: "La nostra
revista", "La revista de Catalunya", "La publicitat" i "La Veu".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre un article de J. R. Alonso,
amb el qual es mostra en desacord. També li fa alguns comentaris sobre la
seua visita a Barcelona per a parlar amb ella de temes editorials.
Fuster sol·licita a Teresa Creus que l'informe de la tornada d'un viatge per
Europa de Maluquer, per tal de programar un altre a Barcelona per a parlar
d'alguns temes editorials. També li comunica que Reglà ja els ha acabat el
llibre per a publicar-lo a la col·lecció "Cara i Creu" de l'"Editorial AC".
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Fuster comunica a Teresa Creus que no podrà viatjar a Barcelona.
Comentaris editorials sobre la correcció de l'edició de l'obra de Joan Reglà a
la col·lecció "Cara i Creu" de l'"Editorial AC".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la grossa de Nadal que
ha caigut a Sueca, però no li tocà res a ell. Agraïment per l'enviament d'uns
articles de premsa del seu interés. També li fa alguns comentaris editorials
sobre la publicació d'una obra de Reglà per l'Editorial AC. Comentaris sobre
la pèrdua del manuscrit d'una obra de Cruells. Finalment li fa aguns
comentaris al voltant de la seua crítica literària als diaris "El Correo Catalán" i
"Destino".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre l'enviament del text de
la solapa per a la publicació d'un llibre de Reglà a l'"Editorial
AC".Observacions sobre algunes correccions a l'obra abans de publicar-la.
També li fa alguns comentaris sobre la venda de la col·lecció "Cara i Creu" i
de l'"Editorial AC", al Sr. Cendrós per motius econòmics. Valoracions al
voltant del funcionament de la "Revista de Catalunya".
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de la seua visita a Madrid
amb el Srs. Ortínez. A la seua tornada passarà per Barcelona per a reunir-se
amb ella i Maluquer, i parlar d'alguns temes editorials d'"AC".
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns diaris i
d'altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona. També li diu que anirà
amb un representant de "Brot" i de "Central del Llibre Valencià". Comentaris
sobre l'enviament d'un autògraf de Reglà.
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'un llistat
amb el nom de les persones, a les quals ha d'enviar l'"Editorial AC", un
exemplar de l'obra de Reglà, "Comprendre el món". Comentaris sobre el
contracte editorial de l'obra i sobre les vendes d'aquesta a València.
Fuster comunica a Teresa Creus que ha rebut les seues cartes, retalls de
premsa i llibres, però que no li pot escriure ja que té molta feina pendent.
També li demana que felicite al senyor Maluquer de la seua part pel "Premi
de l'Institut d'Estudis Catalans".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre com van els tràmits
editorials de l'obra de Reglà "Comprendre el món". Observacions sobre el
fracàs en la venda de l'"Editorial AC", al Sr. Cendrós. També li diu que han de
seguir publicant mentre es busca una solució a l'editorial per la qual cosa li
proposa editar una obra de Crexells. Comentaris sobre la publicació de la
seua obra "Combustible per a Falles". Finalment, li fa alguns comentaris
sobre la "Revista de Catalunya" i li comunica l'enviament d'un exemplar
signat per Joan Reglà de la seua obra "Comprendre el món".
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa del seu interés. Comentaris sobre la gestió editorial de la col·lecció
"Cara i Creu" d'"Edicions AC".
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'unes
correccions a un llibre per a publicar-lo a l"'Editorial AC". Comentaris sobre
els seues darrers treballs editorials per a la col·lecció "Cara i Creu" de la
publicació d'una obra sobre "L'Albufera".
Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Teresa Creus d'unes
publicacions. Comentaris sobre una entrevista amb el Sr.Robres Piquer i
sobre l'estat de salut de la mare d'aquesta.
Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus de si pot fer-li arribar al Sr. Josep
Espar i Tico, una carta sobre l'absència de Raimon a un concert. També li
comunica la data de la seua visita a Barcelona, on li farà arribar l'obra
"Consells, proverbis i insolències".
Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus de si pot mirar si "El Correo
Catalán" li ha publicat un article titulat "Cultura, dinero y otras cosas".
També li demana si li ha arribat un llibre per a publicar-lo a l'"Editorial AC", i
li comunica l'enviament del llibre "Fontamara".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre un article d'ell publicat a
"El Correo Catalán". Observacions sobre l'autorització per part del Sr. Moll
de la publicació per l'"Editorial AC", de la seua obra "Judicis finals".
Comentaris editorials sobre la publicació d'una "Antologia catalana" amb
articles de Creixells. També li comunica l'enviament d'un exemplar de la
novel·la italiana "Fontamara", i li fa alguns comentaris sobre com van les
vendes de la versió castellana de "Nosaltres, els valencians".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre l'enviament en què li
dóna la seua opinió sobre uns pròlegs de Palau i de Jaume Pla a unes obres
que publicarà l'"Editorial AC", a la col·lecció "Cara i Creu".
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de la data de la seua visita a
Barcelona per a parlar de l'edició d'una obra d'En Crexells, de l"'Editorial AC"
i de la "Revista de Catalunya".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre uns retalls i correccions a
un pròleg del Sr. Palau i Fabre en què hi fa uns comentaris sobre En Plà i
l'ateisme, que no són del grat dels editors d'"AC".
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre el pròleg d'En
Palau i Fabre a una obra d'En Crexells, en què hi fa certs comentaris sobre
l'ateisme i d'En Plà que no agraden al consell editor de l'"Editorial AC".
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre un llibre d'En
Crexells que publicarà l'"Editorial AC", i que considera que no deuria passar
per censura.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'unes revistes i
retalls de premsa del seu interés. També li fa alguns comentaris sobre les
seues col·laboracions i crítica literària en els diaris "El Correo Catalán",
"Tele/Estel" i "El Noticiero".
Comentaris per part de Fuster de l'enviament a Teresa Creus de les proves
d'impremta corregides, de la seua obra "Consells, proverbis i insolències" per
a la publicació en l'"Editorial AC", i d'altres comentaris editorials al respecte.
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre les correccions
a la seua obra "Consells, proverbis i insolències" abans de publicar-la
l'"Editorial AC".
Comentaris editorials per part de Fuster a Teresa Creus sobre la marxa
editorial de la col·lecció "Cara i Creu", i d'altres comentaris sobre el pròleg i
les proves d'impremta a una obra seua abans de la seua publicació. També li
fa alguns comentaris sobre la publicació de l'"Editorial AC", d'una obra d'En
Crexells, i li comunica els motius pels que no va anar a Barcelona a un
concert de Raimon.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament de 200
exemplars de la seua obra "Consells, proverbis i insolències", que li seràn
abonats a l'"Editorial AC", i d'altres comentaris sobre un acte a la llibreria
dels Climent, a Valencia, organitzat per "Edicions 62", en què han consagrat
Fuster com a "Clàssic Català del segle XX", i d'altres comentaris sobre la data
de la seua propera visita a Barcelona.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre algunes adquisicions
editorials del seu interés, i d'altres comentaris al voltant d'un article seu
aparegut al diari "El Correo Catalán". També li fa altres observacions sobre
els integrants de la nova cançò, i demés comentaris editorials.
Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus de l'enviament d'un retall de
premsa a "Tele/Exprés", en què Raimon anuncia la seua ruptura amb la
discogràfica "Edigsa".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus perquè li compre el "Llibre de
tres". Agraïment per l'enviament d'uns retalls de premsa sobre un cartell de
Miró, i sobre l'afer Massiel-Serrat. També li fa uns altres comentaris sobre un
homenatge que li volen fer a Castelló, i sobre la "Fira del Llibre" a València.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa del seu interés, i d'altres comentaris sobre un homenatge a Fuster, a
València. També li comunica que la censura ha negat la publicació d'un
número de "Serra d'Or", i l'emissió de propaganda als discos d'"Edigsa", i
altres observacions sobre un article seu per a "El Correo Catalán".
Finalment, li demana que li envie una "Guía de la Biblioteca Central" de la
Biblioteca de Catalunya i un catàleg de les seues publicacions a la venda.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la seua visita a l'illa de
Mallorca, i altres observacions sobre la festa de Cantonigrós. També li
agraeix l'enviament d'uns articles, d'entre els quals li interessa molt un de
Dolç.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un llibre de
l'Humanista Valdés, i altres comentaris sobre l'empresonament d'En
Ventura. També li fa d'altres al respecte d'una certa polèmica amb el règim
franquista i els diaris que publiquen en català, i li diu que li comunique a
Maluquer la data de la seua visita a Barcelona.
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Carta enviada per Teresa Creus a Vicent Ventura sobre l'enviament d'unes
targes d'adhesió a unes activitats culturals i artístiques de diferents
personalitats de la cultura.
Carta enviada per Teresa Creus a Vicent Ventura sobre l'enviament d'unes
targes d'adhesió a un homenatge a Fuster a Barcelona, i demés comentaris
sobre les activitats i participants al mateix.
Carta enviada per Teresa Creus a Vicent Ventura sobre l'enviament d'unes
targes d'adhesió a un homenatge a Fuster a Barcelona, i demanant-li una
foto de l'homenatge.
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Carta enviada per Teresa Creus a Vicent Ventura fent-li alguns comentaris
sobre un projecte de Disseny Industrial que porten entre mans.
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Telegrama

Autorització per part de Fuster a Teresa Creus per a la publicació d'un text
per a la solapa d'un llibre seu.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa dels diaris catalans, i uns altres comentaris sobre la seua
col·laboracions periodístiques a la premsa de Barcelona.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre el seu treball periodístic
en diferents diaris. També li demana per la seua feina com a ajundant del
professor Coromines al seu "Onomàsticon", i d'altres comentaris sobre un
estudi que el mateix professor vol fer sobre Ausiàs March. Finalment, li
demana que l'informe sobre certes desavenències internes a "l'Enciclopèdia
catalana", i li fa alguns comentaris sobre l'institució suecana "Unión
Cristiana".
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre un treball que està fent
el professor Coromines sobre Ausiàs March.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'una fotocòpia
d'un article del professor Coromines sobre la prodecència del nom Ausiàs
March, i d'altres comentaris al respecte de les diferents teories oposades a
les d'aquest, entre les que destaca les d'Aramon. També li fa alguns
comentaris sobre l'estat de salut de la mare de Maluquer i sobre la represa
en l'edició de la "Gran Enciclopèdia Catalana".
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Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus perquè li fotocopie un llibre de
Mossèn Juan Bta. Anyés, i d'altres comentaris lingüístics sobre la
procedència del nom Ausiàs arran de la lectura de l'estudi del professor
Coromines al respecte. També li fa alguns comentaris sobre unes
declaracions d'Espriu al diari "Pueblo".
Comentaris bibliogràfics per part de Fuster a Teresa Creus sobre un catàleg
d'Orellana que no troben a la "Biblioteca de Catalunya", i demés comentaris
al respecte.
Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus perquè li faça una consulta
bibliogràfica a la "Biblioteca de Catalunya", demanant-li unes fotocòpies del
llibre "Libro tercero de la Chrónyca de la ínclita y coronada diudad de
Valencia y su reino", de Martí de Viciana. També li fa alguns comentaris
sobre la consulta de Maluquer de l'obra "Vocabulario del humanista", de
Lorenzo de Palmireno. Finalment, li demana que no li envie més retalls de
premsa de "La Vanguardia" ja que rep l'esmentat diari.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre l'enquadernació d'unes
fotocòpies d'un llibre que li ha demanar, i d'altres comentaris sobre la
persona de Felip Mateu i Llopis. També li diu que està fent un article per a
"La Vanguardia" i li desitja bones vacances d'estiu.
Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de la data d'una visita de
Ventura a Barcelona, amb qui li pot fer arribar uns llibres del seu interés, i
d'altres comentaris sobre la seua visita a Elx al "Misteri" que li recomana a
Teresa anar a veure'l.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un article de
premsa titulat "L'Españolito", i d'altres comentaris sobre una traducció d'un
llibre per part de Ventura, per a publicar-lo a l'"Editorial AC" , i comunicació
de la data de la seua visita a Barcelona.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre un accident de cotxe
patit amb l'Eliseu Climent, i d'altres comentaris sobre unes traduccions d'uns
estudis econòmics per a publicar-los a l'"Editorial AC".
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Comentaris polítics per part de Fuster a Teresa Creus sobre el nomenament
d'un nou governador civil a València, i d'altres comentaris sobre el règim
franquista.
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Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Teresa Creus del text d'una
traducció, i li diu que si hi ha qualsevol problema li ho faça saber a Ventura.
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Fuster comunica a Teresa Creus que no li demane una còpia al professor
Coromines.
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Disculpa per part de Fuster a Teresa Creus per no passar pel seu despatx tal
com varen quedar, i comunicació de la data d'un article de l'interés d'ella.
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Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Creus que li busque a la "Biblioteca de
Catalunya" un llibre sobre gastronomia de Robert de Nola, titulat "Libre del
coc", i li fotocòpie unes receptes culinaries per al llibre que prepara Fuster
junt a Jaume Pla, titulat "A la taula i al llit".
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un llibre antic
sobre gastronomia, i d'altres comentaris sobre els menjars i els costums
culinaris monacals. També li fa alguns comentaris sobre un article seu
publicat a "Serra d'or", en què fa referència al tancament d'"Edicions 62", i li
comunica el tancament de la revista "Tele/estel". Finalment li fa alguns
comentaris sobre la mort de Carner.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns articles
del seu interés i d'un llibre de Núria Sales. Observacions sobre un article de
rèplica de Fuster a Terenci Moix. També li fa alguns comentaris de la mala
qualitat d'algunes traduccions i correccions lingüístiques aparegudes a
alguns mitjans de comunicació escrits catalans. Finalment, li demana si li pot
aconseguir un retall de premsa del setmanari "Fuerza Nueva",en què s'ha fet
una crítica sobre Fuster al número del 18 de juliol.

1970

Creusteresa

5665

Carta

Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre el Centenari del "Misteri
d'Elx".
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Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la data d'una
representació extraordinària del "Misteri d'Elx". També li fa alguns
comentaris sobre un text còmic que li envià.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa del seu interés, i d'altres comentaris sobre la visita d'alguns
intel·lectuals catalans a una representació del "Misteri d'Elx". També li fa
algunes valoracions lingüístiques sobre el seu desacord amb certs traductors
i filòlegs catalans de renom, i amb l"'Institut d'Estudis Catalans".
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'un obsequi, i
d'altres comentaris sobre la data de la seua visita a Barcelona que ha hagut
de retardar, motiu pel qual no podrà anar a la representació de l'obra "Una
cosa rara", de Montserrat Albet.
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Nota

Comunicació per part de Fuster de l'enviament d'un joc de postals de l'equip
crònica, i d'altres comentaris al respecte.
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Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa del seu interés, i d'altres comentaris sobre la data de la seua visita a
Barcelona. També li diu que no ha rebut els "Diccionaris de sinònims", i li fa
alguns comentaris sobre el Sr. Pòrcel.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa. També li demana que com ha deixat de rebre "El Correo Catalán" li
arreplegue algún article que considere d'interés, i li comunica la data de la
seua darrera visita a Barcelona. Finalment, li diu que està fent una obra per a
la col·lecció "Alianza Editorial" sobre la "Crònica de Muntaner".
Agraïment per part de Fuster a Teresa Creus per l'enviament d'uns retalls de
premsa del seu interés.
Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la visita d'alguns
intel·lectuals catalans a una representació del "Misteri d'Elx", i d'altres
comentaris sobre la visita de Fuster a Tarragona, on ha vist el "Monestir de
Santes Creus". També li fa alguns comenatris sobre la mort del Sr. Artells tot
just quant havia escrit un article per a "Serra d'Or" criticant-lo, cosa que farà
un efecte irrespectuòs.
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5673

1967

Criterion

5674

1968

Criterion

5676

Criterion

5675

Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre el calendari editorial per
a la publicació d'un llibre sobre "Els Almogàvers" i la visita de Jaume Pla i
Nanina a l'Albufera i a Sueca.
Fuster comunica a Teresa Creus que li ha escrit a Pòrcel perquè li faça algun
original per a l'"Editorial AC", i també li comunica que l'ha visitat Jaume Pla.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Mostra de condol per la mort de Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Criterión" de l'enviament d'un
article seu sobre "Anticlerecalisme i incredulitat", que acompanyarà al de
Josep Desumbila "Fe i clericalisme", per al darrer número de l'esmentada
revista.
Comentaris a Fuster per part de la revista "Criterión" sobre les correccions a
fer en un text seu, abans de publicar-lo en la mateixa revista.
Comunicació a Fuster de l'enviament de les galerades d'un text seu per a la
revista "Criterión", per a corregir-lo abans de la publicació.
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CRÍTICA, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part del "Grup Editorial Crítica" sobre el
tiratge de la revista "Arreu". També li demana l'enviament del seu pròleg per
a l'obra "Contra el noucentisme", i li fa altres comentaris sobre l'enviament a
Cahner de l'obra "El bandolerisme català".
Contestació per part de Fuster a Xavier Folch sobre l'enviament d'un pròleg
seu a l'obra "Contra el noucentisme" que publicarà l"'Editorial Crítica", i
altres comentaris al respecte de les correccions que ha fet en el mateix
pròleg.
Comentaris editorials a Fuster sobre la publicació del seu llibre "Contra el
noucentisme", per part de l'"Editorial Crítica", del què li demana la seua
opinió. També li comunica l'enviament d'altres llibres editats per la mateixa
editorial entre els que està "Memòria personal", d'Antoni Tàpies, i li envia el
contracte editorial de la mateixa obra i un avanç dels seus honoraris
editorials.
Adjunta contracte editorial signat entre Xavier Foch de l'"Editorial Crítica", i
Joan Fuster com a autor de l'obra "Contra el noucentisme", per a la seua
publicació.
Comentaris editorials a Fuster sobre l'enviament de la segona part del
pagament dels seus honoraris editorials per la publicació de l'obra "Contra el
noucentisme", per l'"Editorial Crítica". També li fa algunes observacions
sobre la publicació a la mateixa editorial dels seus textos polítics, i al voltant
de la "Poesia completa", de Vinyoli.
Adjunta rebut pel pagament dels seus honoraris editorials per la publicació
de l'obra "Contra el noucentisme".

1976

Criticaeditorial

5677

1977

Criticaeditorial

5678

1978

Criticaeditorial

5679

1978

Criticaeditorial

5680

Carta

Enviament a Fuster per part de Xavier Folch d'una fotocòpia del text de
presentació de l'"Editorial Crítica" per part de Joan Oliver, en què es fa
referència a les publicacions d'obres de Fuster, Tàpies i Josep Benet.

1978

Criticaeditorial

5681

Carta

Comentaris editorials per part de Xavier Folch a Fuster sobre les vendes de la
seua obra "Contra el noucentisme", i altres comentaris sobre les obres
d'Antoni Tàpies i Josep Benet publicades per l"Editorial Crítica". També el
felicita per la seua intervenció a l'homenatge a Renau i a Estellés, i li parla de
la col·laboració en el darrer número de la revista "Nous horitzons".
Finalment, li proposa l'edició d' alguns dels seus escrits polítics, com ara: "El
blau de la senyera", "Qüestió de noms", etc.
Adjunta balanç de la liquidació dels drets d'autor per la publicació de la seua
obra "Contra el noucentisme".

1978

Criticaeditorial

5682

Correspondència de Joan Fuster
]
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CRÍTICA, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació per part de Fuster a Xavier Folch al respecte de les vendes de la
seua obra "Contra el noucentisme". També li demana l'enviament d'alguns
exemplars de la mateixa, i de l'obra de Josep Benet editada per l'"Editorial
Crítica". Finalment, li diu que li agrada la idea d'editar els seus escrits polítics.
Comunicació per part de Xavier Folch de l'enviament dels seus honoraris
editorials per la publicació "Contra el noucentisme", a l'"Editorial Crítica", i
uns altres comentaris sobre una reunió per a publicar-li els seus escrits
polítics. També li comunica que finalment editarani a Vinyoli les seues
"Obres completes", en què apareixeran els texts "Vent d'aram", "Llibre
d'amic" i "El griu", per la qual cosa li demana que hi faça el pròleg a la
mateixa obra.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Folch de la seua col·laboració amb
l"'Editorial Crítica", amb l'elaboració del pròleg a l'obra "Poesia completa",
de Joan Vinyoli. També li demana la seua contestació al projecte d'edició,
per part de la mateixa editorial, dels seus escrits polítics, on publicarà les
obres: "Qüestiò de noms" i "El blau de la Senyera".
Contestació per part de Fuster a Xavier Folch diguent-li que refusa fer el
pròleg a l'obra poètica de Vinyoli, ja que implica molta feina i per a fer un
pròleg de circumstàncies millor no el fà. Altres comentaris sobre la data de la
seua visita a Barcelona, on parlaran de l'edició dels seus escrits polítics.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Xavier Folch del contracte
editorial i d'un exemplar del seu llibre "Contra el noucentisme". També li
demana que vaja a Barcelona a la presentació de la col·lecció catalana de
l'"Editorial Crítica", on es presentarà el seu llibre, el de Tàpies i el de Josep
Benet titulat: "Desfeta i redreçament de Catalunya".
Adjunta contracte editorial signat entre Xavier Folch de l'Editorial Crítica i
Fuster com autor de l'obra "Contra el noucentisme" per a la seua publicació.
Anotació manuscrita de Fuster al final de la carta [Contestada 30-III-78].
Comentaris editorials a Fuster per part de Xavier Folch sobre l'edició de la
seua obra "Contra el Noucentisme". També li demana que si està d'acord
amb el contracte editorial li l'envie signat, i li comunica l'enviament d'un
dibuix de Tàpies com a obsequi de l"'Editorial Crítica".

1978

Criticaeditorial

5683

1978

Criticaeditorial

5684

1978

Criticaeditorial

5686

1978

Criticaeditorial

5687

1978

Criticaeditorial

5692

1978

Criticaeditorial

5694
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Invitació

Nota

Rebut

Carta

Carta

Carta

CRÍTICA, Premi de la
Saluda
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]

Contestació per part de Fuster a Xavier Folch demanant-li que li envie altra
còpia del contracte editorial per la publicació del seu llibre "Contra el
Noucentisme", i agraïment pel dibuix de Tàpies que li enviarà com a obsequi
editorial. També li comunica la data de la seua visita a Barcelona per a estar
en la presentació de la col·lecció catalana "Sarrià".
Tarja d'invitació a l'acte de presentació dels tres primers llibres de la
col·lecció catalana"Sarrià", publicats per l'"Editorial Crítica": "Contra el
Noucentisme" de Fuster, "Memòria personal" d'Antoni Tàpies i "Desfeta i
redreçament de Catalunya" de Josep Benet, que hi tindrà lloc a la Llibreria
"Cinc d'Oros", a Barcelona,a càrrec de Joan Oliver.
Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Xavier Folch d'uns talons
pels seus honoraris editorials, enviats dues vegades.
Enviament a Fuster d'un rebut pel pagament dels seus honoraris editorials
per la publicació a l'"Editorial Crítica", de la seua obra "Contra el
noucentisme".
Comunicació per part de Joaquim Sempere de l'enviament a Fuster d'uns
exemplars del darrer número de la revista "Nous horitzons", dedicada als
Països Catalans, i en la que ha col·laborat. Altres comentaris sobre la
presentació a València de la mateixa revista, als locals del [[PCPV]] on espera
veure'l.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Folch d'una reunió amb ell per a parlar
de la publicació dels seus escrits polítics, per part de l'"Editorial Crítica".
Anotació de Fuster a la part superior del full [Constestat].
Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament d'uns
exemplars dels llibres de poemes, publicats per l'"Editorial Crítica", de Joan
Vinyoli i Segimon Serrallonga, dels que li demana la realització d'alguna
crítica literària per a algun diari. Altres comentaris sobre l'edició dels seus
escrits polítics.
Invitació a Fuster per part de l'Alcalde de Zaragoza a un sopar oferit al
restaurant "Flor", de la mateixa ciutat, als membres del Jurat dels [Premios
de la Crítica].
Adjunta tarja amb el menú del sopar.

1978

Criticaeditorial

5695

1978

Criticaeditorial

5693

1978

Criticaeditorial

5691

1978

Criticaeditorial

5685

1979

Criticaeditorial

5688

1979

Criticaeditorial

5689

1979

Criticaeditorial

5690

1959

Criticapremidela

5696
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CRUSELLAS I GUASC, Josep
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Enviament a Fuster del programa d'activitats per part del President de la
"Compañía Aragonesa de Radiodifución" als membres del "IV Premio de la
Crítica".
Adjunta invitació a Fuster a un dinar al "Restaurante Savoy", oferit per Radio
Saragossa als membres del Jurat del "Premi de la Crítica".
Invitació a Fuster per part de la "Diputació Provincial de Saragossa", a un vi
d'honors al Palau Provincial de la ciutat com a membre del jurat de [Los
Premios de la Crítica].
Felicitació a Fuster per part del Cronista Oficial de Cullera per la concessió de
la "Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca", i el seu nomenament com a fill
predilecte de la seua ciutat.

1959

Criticapremidela

5697

1959

Criticapremidela

5698

1984

Cronistadecullera

5699

Crotalonel

5700

1981

Cruanesasuncion

5701

1966

Cruellsmanuel

5702

Cruellsmanuel

20169

Cruillaeditorial

5704

Cruillaeditorial

5703

Crusellasiguascjoseplluis

5727

Enviament a Fuster d'un catàleg editorial de [El Crotalón].
Adhesió per part de la diputada per Alacant, A. Cruanes, a l'Homenatge a
Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Felcitació a Fuster per part de Manuel Cruells i Pifarré per l'obtenció d'un
Premi.
Sol·licitud a Fuster de la seua autorització per a reproduïr un text seu
aparegut al llibre de text "Català I", publicat per l'"Editorial Casals", per a
publicar-lo en un altre llibre de text que farà l'"Editorial Cruïlla".
Adjunta un petit fragment del text que volen reproduir.

1985

Agraïment a Fuster per la seua autorització per a publicar alguns fragments
de l'obra del seu pare a l'"Editorial Cruïlla", i enviament d'uns llibres on
apareixen publicats els esmentats texts.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981
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CRUSELLAS, Joan
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Crusellas de l'enviament d'un text per a
publicar-lo en un llibre que estan fent tots dos, que es titularà "Els Autors de
l'Ocell de paper".
Adjunta una altra carta de Joan Crusellas comunicant-li que ja ha rebut el
text de Fuster per a l'esmentada obra, i amb alguns comentaris sobre la
publicació.
Contestació de Fuster a Joan Crusellas manifestant que li envia el seu article
perquè el publique, i altres comentaris sobre les correccions a un article seu.
També li fa algunes observacions sobre l'edició dels esmentats texts.

1954

Crusellasjoan

5705

1955

Crusellasjoan

5707

Carta

Comentaris editorials per part de Joan Crusellas a Fuster sobre la publicació
d'una nova col·lecció literària, en què ja té enllestits els tres primers volums.
També li demana que busque nous col·laboradors a València, i felicita a
Fuster per la seua obra "El descrèdit de la realitat".

1955

Crusellasjoan

5710

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Crusellas, que la censura no li ha
retallat gaire el seu assaig que apareixerà al segon volum de la col·lecció
"Ocell de paper", i altres comentaris al respecte de que li busque
col·laboradors a València per a publicar a la mateixa col·lecció, de la qual
l'interessa un assaig d'Agustí Alamán. També li fa alguns comentaris sobre el
su interés per aconseguir un exemplar del "Diccionari de la Rima".

1955

Crusellasjoan

5711

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Crusellas proposant-li alguns
col·laboradors per a publicar a la col·lecció "Ocell de Paper", i altres
comentaris sobre l'obra d'Agustí Alamán. També li diu que li farà arribar el
"Diccionari de la Rima", obra del seu interés.

1955

Crusellasjoan

5712

Carta

Comentaris per part de Joan Crusellas a Fuster sobre una crítica literària
d'Albert del Castillo, sobre la seua obra "El descrèdit de la realitat",
apareguda al "Diari de Barcelona". També li comunica l'enviament d'un
catàleg de "Els Autors de l'Ocell de Paper", i altres comentaris sobre la
manca d'originals de col·laboradors valencians a la mateixa publicació.

1955

Crusellasjoan

5715

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Crusellas sobre la crítica literària
d'Albert del Castillo a la seua obra "El descrèdit de la realitat". També li diu
que té alguns originals d'autors valencians per a enviar-los i que els publique
a la col·lecció "Ocell de paper", i li demana que li envie alguns catàlegs de la
mateixa col·lecció i li comunica la seua subscripció a aquesta. Finalment, li
dóna l'adreça de Casp perquè li demane col·laboració i li comunica
l'enviament d'una obra seua sobre "Sant Vicent Ferrer", publicada per
l'"Editorial Barcino".

1955

Crusellasjoan

5716

CRUSELLAS, Joan
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Expedient

Comunicació a Fuster per part de Joan Crusellas de l'aparició del segon
volum de la col·lecció "L'Ocell de paper", i altres comentaris sobre les
subscripcions i de les col·laboracions d'autors valencians en la mateixa
col·lecció.

1955

Crusellasjoan

5717

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Crusellas d'allò que li deu per
l'enviament del "Diccionari de la Rima", i uns altres comentaris editorials
sobre l'enviament d'uns textos.

1955

Crusellasjoan

5714

1955

Crusellasjoan

5708

1955

Crusellasjoan

5713

1955

Crusellasjoan

5706

1955

Crusellasjoan

5709

1956

Crusellasjoan

5718

1956

Crusellasjoan

5719

1956

Crusellasjoan

5720

CRUSELLAS, Joan

Postal
Postal
Telegrama
Telegrama

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Salutacions a Fuster des de Londres on es troba de viatge.
Salutacions a Fuster per part de Joan Crusellas des de la cala Aigua Blava, a
Begur (Costa Brava), on està d'estiueig.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un treball seu per a la dur a terme la
corresponent publicació.
Comunicació a Fuster, per part de Joan Crusellas, que ha obtingut el permís
de la censura per a editar uns textos.
Contestació de Fuster a Joan Crusellas excusant-se per no escriure-li abans,
per motius de feina, pel fet d'estar treballant en una "Antologia de la poesia
valenciana" per a l'"Editorial Selecta", i en "La poesia catalana" per a la
col·lecció "Raixa". També li comunica l'enviament d'un exemplar de "Les
originalitats", editat per "La Revista", i altres comentaris sobre les
subscripcions a València en la col·lecció "L'Ocell de paper", i a les
col·laboracions d'autors valencians en la mateixa col·lecció, pel que li envia
un poema de Maria Beneyto.
Adjunta poema de Maria Benyto titulat "Recerca".
Agraïment a Fuster per part de Joan Crusellas per l'enviament d'un poema
de Maria Beneyto per a publicar-lo a la col·lecció "L'Ocell de paper". També li
demana una ressenya biogràfica de l'autora per a publicar-la junt al poema, i
li fa altres comentaris editorials sobre la mateixa col·lecció i de l'enviament
de col·laboracions d'autors valencians per a "L'Ocell de paper".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Crusellas de l'enviament d'originals
valencians per a la col·lecció "L'Ocell de paper", i altres comentaris sobre la
seua col·laboració en altra col·lecció editorial que vol encetar. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la bona marxa de "L'Ocell de paper", i li
comunica que a Mallorca ha sortit altra col·lecció semblant anomenada "La
Font de les Tortugues".
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Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Crusellas de la seua gestió per a la compra
d'un terreny a Benidorm on fer-se una caseta d'estiueig. També li demana
l'enviament d'originals valencians per a la col·lecció "L'ocell de paper", i li fa
alguns comentaris sobre la seua col·laboració en una nova col·lecció d'assaig
que pensa encetar.
Felicitació a Fuster pel seu sant de part de Joan Crusellas, i comunicació de
l'enviament d'un article aparegut a "Destino". També li fa alguns comentaris
de la seua visita a València per a parlar amb Fuster, i uns altres sobre la
compra d'un terreny a Benidorm.
Felicitació nadalenca a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Joan Crusellas sobre l'enviament d'un article
aparegut a "Destino", i de l'obra "Els Pobles Joves". També li demana la seua
col·laboració amb un llibre per a "Nova Europa", i d'altres comentaris
editorials.
Comentaris a Fuster per part de Joan Crusellas d'un llibre seu sobre Europa,
per a publicar-lo a "Nova Europa", i d'altres comentaris sobre l'idea d'Europa
i l'entrada d'Espanya al Mercat Comú. També li demana a Fuster que li faça
un poema sobre el mateix tema: "Europa".
Adhesió per part de Joan Crusellas a un homenatge a Fuster que es farà a
València.
Comentaris a Fuster per part de Miguel Cruz Hernández arran de la lectura
d'un article seu, al diari "Informaciones", titulat "Una gran estafa", en què fa
referència a la censura de l'obra "Rojo y Negro", per part del règim
franquista, però que després de les investigacions a l'arxiu del Ministeri
d'Informació i Turisme aquesta va ser aprovada; foren les pròpies editorials
en què s'anava a publicar, les encarregades de censurar-la.
Contestació de Fuster a Miguel Hernández Cruz sobre la censura a l'obra
"Rojo y Negro" arran d'un article publicat per ell al diari "Informaciones", en
què li diu que no es creu les seus afirmacions, ja que a l'edició de "Nauta", hi
va haver censura i ho sap de primera mà ja que ell va ser el prologuista.
Comunicació a Fuster per part del cap de redacció de la revista "Cuadernos
de Arquitectura y Urbanismo", que ha sigut obsequiat amb un any de
subscripció en la revista.

1956

Crusellasjoan

5721

1956

Crusellasjoan

5722

1956

Crusellasjoan

5723

1959

Crusellasjoan

5724

1959

Crusellasjoan

5725

1968

Crusellasjoan

5726

1976

Cruzhernandezmiguel

5728

1976

Cruzhernandezmiguel

5729

1973

Cuadernosdearquitecturayurbanis
mo

5733
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Carta
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Sol·licitud per part de Fuster al director de la revista "Cuadernos del
Congreso por la Libertad de la Cultura", de com pot subscriure's a la mateixa
i si li poden enviar darrers números des de París.
Contestació a Fuster per part del secretari de redacció de la revista
"Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura", de com pot
subscriure's a la mateixa, i comunicació de l'enviament de publicitat, i dels
números 9 i 10 de la revista a Fuster.

1954

Cuadernosdelcongresoporlaliberta
ddelacultura

5730

1954

Cuadernosdelcongresoporlaliberta
ddelacultura

5731

Cuadernosdelcongresoporlaliberta
ddelacultura

5732

1964

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5734

1965

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5735

1965

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5736

1967

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5737

1967

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5738

Comunicació a Fuster per part de la revista "Cuadernos del Congreso por la
Libertad de la Cultura", que amb el número 86 acaba la seua subscripció a la
mateixa, i que si vol seguir envie una altra butlleta de subscripció adjuntada
a peu de carta.
Sol·licitud a Fuster per part del director de la revista "Cuadernos para el
Diálogo" de la seua col·laboració en un article sobre el tema "Impresiones
sobre la cultura valenciana de hoy", per a publicar-lo en la revista.
Sol·licitud a Fuster per part del secretari de redacció de la revista "Cuadernos
para el Diálogo", de la seua col·laboració amb un article sobre València, per a
la revista, i felicitació per la seua obra "Nosaltres, els valencians".
Agraïment a Fuster per part del secretari de redacció de la revista
"Cuadernos para el Diálogo", per la seua acceptació a col·laborar en un
article sobre València per a la revista.
Comunicació a Fuster per part de Pedro Altares, secretari de redacció de la
revista "Cuadernos para el Diálogo", que estan arribant moltes cartes a la
revista queixant-se de la manca d'articles de temàrica valenciana, per la qual
cosa li demana la seua col·laboració amb un escrit sobre el tema.
Adjunta cartes de Carmen Bonet i d'Isabel Corredor, lectores de la revista,
demanant la publicació de més articles de temàtica valenciana en la mateixa
(amb les dates: València, 27 de juny i 25 d'agost de 1967).
Comunicació a Fuster per part del director de la revista "Cuadernos para el
Diálogo", que volen dedicar un número especial a la situació econòmica
d'Espanya per la qual cosa li demanen la seua col·laboració en un article
sobre "La economía valenciana".
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CUADERNOS PARA EL
DIÁLOGO, Editorial
Carta

Expedient

Expedient

Carta

Carta

Carta

Comunicació per part del Servei de Premsa de l'"Editorial Cuadernos para el
Diálogo", de l'enviament d'un exemplar de les darreres obres publicades per
l'editorial, titulades: "The Kanck", "V de Vietnam" i "Occidente Ficciones Yo".
Adjunta ressenyes editorials amb dades biogràfiques dels autors i un resum
de cadascuna de les obres esmentades.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència d'uns col·loquis
sobre "Diàlogo de las culturas", organitzat per l'"Editorial Cuadernos para el
Diálogo".
Adjunta una còpia del programa d'activitats del col·loqui i la bibliografia.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un full amb els temes que podrà
tractar en la seua conferència en un col·loqui a Montserrat ,sobre "Diàlogo
de
las
culturas".
Adjunta tarja de visita de l'advocat José Mª Riaza Ballesteros donant-li
records, i full amb el programa d'actes titulat "Notas sobre la reunión de
estudio en Montserrat".
Comentaris editorials a Fuster per part del director de [[Ediciones Cuadernos
Para el Diálogo]] sobre l'enviament d'un original seu per a publicar-li'l.
Comentaris editorials a Fuster per part del director de [[Ediciones Cuadernos
Para el Diálogo]] sobre l'enviament d'uns llibres i separates d'altres editorials
per a l'edició d'un llibre.
Comentaris a Fuster per part de Pedro Altares sobre un canvi ideològic en la
revista "Cuadernos para el Diálogo", la qual passa de ser menys política a
més cultural, ja que està en el punt de mira de la Censura, motiu pel qual li
demanen la seua col·laboració en un article per a un número especial de la
revista.
Adjunta full amb un "Proyecto de Sumario de un Número Extraordinario
sobre la Literatura Española de Postguerra".

1968

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5741

1968

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5739

1968

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5740

1969

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5742

1969

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5743

1969

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5744

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Fabre en nom del Comité Executiu de
la revista "Cuadernos para el Diálogo", en què li demana la seua col·laboració
amb un article sobre "La Cultura Catalana", per a la mateixa .

1969

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5746

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per a un número
extraordinari de la revista "Cuadernos para el diálogo", dedicat a "España en
el Umbral de los años 70".

1969

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5747

Correspondència de Joan Fuster
]
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CUADERNOS PARA EL
DIÁLOGO, Editorial

Telegrama

Carta

Carta

Carta
CUADRADO, Justo
CUARTERO IBORRA, J.F

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

CUBELLS, Fernando
Carta

Carta

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Pedro Altares de l'enviament del seu article
sobre "Literatura catalana", per a un número extraordinari de la revista
"Cuadernos para el Diálogo".
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu per a un número
extraordinari de la revista "Cuadernos para el diálogo", dedicat a "España en
el Umbral de los años 70".
Comunicació a Fuster per part de Francisco Gómez Torreblanca, de l'Editorial
Cuadernos Para el Diálogo, del pagament dels seus honoraris editorials per la
seua col·laboració amb l'article "Valencia: una singularidad amarga" per al nº
37 de la revista editorial.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article per a la revista
"Cuadernos para el diálogo", sobre les llengües vernacles, arran de l'aparició
d'un Decret-Llei al respecte.
Felicitació a Fuster per la concessió del "Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes".
Sol·licitud a Fuster per part d'En Francesc J. Cuartero Iborra, d'una reunió
amb ell, i felicitació per la seua tasca de recuperació lingüística.
Comunicació a Fuster per part de Fernando Cubells de que li està fent unes
gestions que li va prometre, on parlarà amb Huguet de cert tema quant
torne de vacances i sobre certa persona que'l pot asessorar sobre
paleografia.
Adjunta nota amb l'adreça de [José Roig Moreno, Internado PP. Escolapios].
Comunicació a Fuster per part de Fernando Cubells de l'enviament per mitjà
de Ferri Chulió d'uns exemplars de "Anales del Seminario de Valencia", i
demés comentaris sobre les seues publicacions filosòfiques.
Comunicació a Fuster per part de Fernando Cubells que no podrà reunir-se
amb ell a sa casa de Sueca. Adjunta carta en què explica els motius pels quals
no anirà a l'esmentada reunió, com a conseqüència de l'incendi del Cine
Reyno d'Alzira, i pel fet que la germana viu al mateix edifici, el qual ha patit
molts desperfectes i ha d'acompanyar-la en eixos moments.

1969

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5745

1970

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5748

1973

Cuadernosparaeldialogoeditorial

20170

1975

Cuadernosparaeldialogoeditorial

5749

1975

Cuadradojusto

5750

1963

Cuarteroiborrajf

5751

1971

Cubellsfernando

20171

1971

Cubellsfernando

20172

1971

Cubellsfernando

5752
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CUCÓ, Alfons

CUCÓ, Alfons

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó, que ni ell ni Blasco el podran
acompanyar en un viatge a Catalunya per motius acadèmics ja que han
suspés economia i grec, i s'han de quedar a València per a estudiar.

1960

Cucoalfons

5753

Postal

Recordatori a Fuster des de Santander on està de vacances Alfons Cucó amb
una tal Fina.

1964

Cucoalfons

5754

Postal

Recordatori a Fuster des d'Atenes (Grècia), on està de vacances Alfons Cucó
junt a una tal Fina.

1964

Cucoalfons

5757

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Cucò sobre un treball enviat als "Jocs
Florals", de [[Lo Rat-Penat]], titulat "Lo darrer esforç", que tracta el tema de
"Els Furs i Les Germanies", i d'altres comentaris sobre els cursos de Valencià
de la mateixa institució.

1965

Cucoalfons

5759

1965

Cucoalfons

5758

Postal

Records a Fuster per part d'Alfons Cucó ,des de Cadis, on està fent el servei
militar, i enviament de la seua adreça a San Fernando per si li vol escriure.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'enviament del seu original de
l'obra "Combustible per a falles", per a publicar-la, i altres comentaris sobre
la seua reunió al restaurant Casa Dàvila.

1966

Cucoalfons

5762

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'enviament d'un
pròleg per a l'obra "Combustible per a falles", i del seu assaig "Reflexions
d'un ninot de falla", per a publicar-los junt a la mateixa obra per part de
"Concret Llibres".

1966

Cucoalfons

5763

1966

Cucoalfons

5764

1966

Cucoalfons

5760

Carta

Postal

Consulta a Fuster per part d'Alfons Cucó, sobre alguns esdeveniments
polítics històrics a València, protagonitzats per Azzatti. També li demana
l'adreça de Rafael Tasis per a fer-li algunes consultes al respecte.
Salutacions a Fuster des de Ceuta per part d'Alfons Cucó i altres comentaris
sobre el seu estat d'ànim i sobre alguns projectes comuns.

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster del canvi de la data de la boda d'Alfons Cucó amb Fina
Alberola, per la mort de la mare d'aquesta.
Adjunta invitació a Fuster a la boda enviada per part de Fina Alberola.

1967

Cucoalfons

5765

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Cucó que li deixe un llibre d'Amalio
Gimeno, de la seua biblioteca, per a un treball que està fent, i li demana que
li'l porte a la "Llibreria Concret".

1968

Cucoalfons

5766

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó que ha rebut els textos que li ha
enviat, i de l'enviament d'uns catàlegs de vell que li ha donat per a ell Ricard
Blasco. També li demana que li faça un pròleg a l'obra "Tècniques sexuals",
autoritzada per la Censura.

1968

Cucoalfons

5767

Correspondència de Joan Fuster
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CUCÓ, Alfons
Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Cucó de la seua visita junt amb Giralt a
sa casa de Sueca per a parlar d'un congrés, i altres comentaris sobre la seua
tesi a la qual desitja que li'n faça algunes correccions.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'enviament d'uns treballs
per a l"'Enciclopèdia", i d'altres comentaris sobre una visita a sa casa de
Sueca per a parlar amb ell.

1970

Cucoalfons

5768

1970

Cucoalfons

5774

Postal

Records a Fuster des d'Avignon (França), durant un viatge per part d'Alfons
Cucó i la seua dona Fina Alberola.

1970

Cucoalfons

5773

Postal

Records a Fuster per part d'Afons Cucó i la seua dona Fina Alberola, durant
un viatge a Coimbra (Portugal).

1970

Cucoalfons

5775

1971

Cucoalfons

5776

1971

Cucoalfons

5778

1971

Cucoalfons

5777

1973

Cucoalfons

20174

1974

Cucoalfons

5779

1977

Cucoalfons

5783

1981

Cucoalfons

5780

1982

Cucoalfons

5781

Carta

Nota

Postal

Postal

Nota
Nota
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó d'una visita a sa casa de Sueca
on li presentarà a un xicot de l'Universitat de València, que vol fer un treball
sobre Història Social de la Llengua.
Comentaris a Fuster per part d'Alfons Cucó sobre una telefonada de la
Delegació d'Informació i Turisme del Ministeri, preguntant-li a López Piñero
si forma part del Jurat del "Premi Joan Fuster".
Records a Fuster des de la Seu d'Urgell (Lleida), on està de viatge el
matrimoni d'Alfons Cucó i la seua dona Fina.
Salutacions a Fuster per part d'Alfons i de Fina des de Verona (Itàlia) on
estàn de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista exterior de la
[Basilica di S. Zeno].
Alfons Cucó comunica a Fuster que està dinant al restaurant Casa Salvador,
al Brosquill de Cullera.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó de la data d'una visita a sa casa
de Sueca perquè li signe un autògraf i per a parlar de política.
Comentaris a Fuster per part d'Alfons Cucó sobre els esdeveniments del 23F.
Alfons Cucó comunica a Fuster que per mitjà d'Ernest Lluch ha aconseguit
estar en contacte amb José Maria Maravall, Ministre d'Educació, i altres
comentaris al respecte.
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CUCÓ, Alfons

Carta

Carta

1992

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Cucó de la recomanació de Mª Dolores
Jover, antiga alumna seua per a una vacant a "Enciclopedia de la Región
Valenciana".

Cucoalfons

5784

Cucoalfons

20173

Nota

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'enviament del llibre "Premsa
Valenciana", de Navarro Cabanes.

Cucoalfons

5755

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'ajornament de la data
d'inauguració de la llibreria "Concret Llibres".

Cucoalfons

5756

Cucoalfons

5761

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'enviament d'un exemplar
d'un llibre dedicat per Dalmau. També li diu que vol parlar amb ell de la seua
col·laboració en l'obra "Història del País Valencià".

Nota

Alfons Cucó recorda a Fuster que li porte unes notes del seu interés, de
l'"Arxiu Municipal", i que li les porte a València el dia que han quedat per
anar al teatre.

Cucoalfons

5770

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Alfons, de l'enviament d'uns papers del seu
interés.
Al revers del full apareix una adreça de València.

Cucoalfons

5771

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó de l'enviament d'una crònica
econòmica de Valerià Miralles perquè faça algunes correccions.

Cucoalfons

5772

Postal

Records a Fuster per part d'Alfons Cucó i la seua dona Fina Alberola, durant
un viatge a Santiago de Compostel·la.

Cucoalfons

5769

Cucoalfons

5782

1956

Cucurullfelix

5785

1960

Cucurullfelix

5786

Telegrama
CUCURULL, Fèlix

Alfons Cucó comunica a Fuster que el diputat autonòmic Joaquin Calomarde,
del PP, vol que estiga present en la presentació dels seus "Textos d'exili".

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Felicitació a Fuster per part de Fèlix Cucurull pels seus darrers treballs "El
descrèdit de la realitat" i "La poesia catalana", arran de la seua lectura.
Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Cucurull de la seua participació com a
membre del Jurat del "Premi Internacional de Novel·la", de l'Ateneo
Arenyense.
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CUCURULL, Fèlix

Carta

Carta

Fullet

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part de Fèlix Cucurull per par seua acceptació de
formar part de Jurat del Premi de Novel·la de l'Ateneo Arenyense, i alguns
altres al respecte del premi. També li demana la seua col·laboració amb un
article per a la publicació "Thesis", i li fa algunes observacions sobre les
dificultats d'edició de la seua obra "El silenci i la por", que finalment ha sigut
editada en portugués, tal i com es fa referència al llibre d'Antonio de
Macedo "Fèlix Cucurull e a ascéncia da libertaçao".
Comentaris a Fuster per part de Fèlix Cucurull sobre com està la seua agenda
a Barcelona per a quedar amb ell, per això li dóna la seua adreça d'Arenys de
Mar per a quedar a sa casa.
Fullets amb les bases del "Premi Internacional de Novel·la", de l'Ateneo
Arenyense.
Comentaris a Fuster per part de Fèlix Cucurull de l'enviament de les novel·les
presentades al "Premi Internacional de Novel·la", de l'Ateneo Arenyense,
perquè les valore com a jurat, i d'altres comentaris sobre el nombre de
novel·les enviades al concurs literari.
Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Cucurull de la seua visita a Arenys de
Mar per a reunir-se els membres del jurat del "Premi Internacional de
Novel·la", de l'Ateneo Arenyense, i així dictaminar un veredicte.
Comunicació a Fuster per part de Fèlix Cucurull de l'enviament d'un
exemplar dedicat per Antonio de Macedo del seu llibre "A essencia da
libertaçao", que li va donar per a Fuster en una conferència a l'Ateneu
Barcelonès.
Comunicació a Fuster per part de Fèlix Cucurull de l'enviament d'uns
exemplars de les obres presentades al "Premi de Novel·la de l'Ateneu",
perquè les valore com a membre del jurat.
Comunicació a Fuster per part de Fèlix Cucurull de l'enviament d'uns
exemplars de les obres presentades al "Premi de Novel·la", de l'Ateneo
Arenyense, i sobre la devolució d'altres ja enviades. També li fa alguns
comentaris sobre la seua darrera visita a Barcelona.

1960

Cucurullfelix

5787

1960

Cucurullfelix

5788

1960

Cucurullfelix

5789

1961

Cucurullfelix

5790

1962

Cucurullfelix

5791

1962

Cucurullfelix

5792

1962

Cucurullfelix

5793

1962

Cucurullfelix

5794

[ 616

CUCURULL, Fèlix
Carta

Carta

Invitació

Postal

Carta

Carta
Telegrama
Carta
CUESTA GARCÍA DE
LEONARDO, María José

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Fèlix Cucurull sobre l'enviament d'uns
exemplars de les obres presentades al "Premi Internacional de Novel·la", de
l'Ateneo Arenyense, per a la seua valoració com a membre del jurat, i
d'altres comentaris sobre la seua darrera visita a Barcelona i a Arenys de Mar
per tal d'estar a l'acte d'entrega del mateix premi.
Comentaris a Fuster per part de Fèlix Cucurull sobre la seua valoració dels
exemplars de les obres presentades al "Premi Internacional de Novel·la", de
l'Ateneo Arenyense, i sobre les obres que li falta per llegir, com a membre
del jurat. També li demana quin dia pot anar a Arenys de Mar per a reunir-se
el jurat i prendre una decisió sobre l'obra guanyadora.
Enviament a Fuster com a membre del Jurat d'una tarja d'invitació a l'acte
d'entrega del "II Premi Internacional de Novel·la Ateneu Arenyenc", que es
celebrarà amb un sopar i l'actuació del grup de dansa "Esbart Maragall", a
Arenys de Mar.
Salutacions a Fuster des de Lisboa per part de Fèlix Cucurull qui està de
viatge d'estudis, i altres comentaris sobre l'enviament d'unes fotografies i
retalls de premsa en portugués sobre el "Premi de Novel·la", de l'Ateneo
Arenyense.
Mostra de condol a Fuster per part de Fèlix Cucurull per la mort dels seus
pares.
Fèlix Cucurull comunica a Fuster que no podrà anar a una reunió de
l"'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana" que hi tindrà lloc al País
Valencià, en què s'homenatjarà a Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1962

Cucurullfelix

5795

1962

Cucurullfelix

5796

1962

Cucurullfelix

5797

1963

Cucurullfelix

5798

1966

Cucurullfelix

5799

1981

Cucurullfelix

5801

1981

Cucurullfelix

5802

Cucurullfelix

5800

Cuestagarciadeleonardomariajose

5803

Comentaris a Fuster per part de Fèlix Cucurull disculpant-se per no anar a un
sopar amb la seua muller.
Mostra d'admiració a Fuster per la seua obra, de part d'una estudiant
universitària, i sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la seua tesi
doctoral sobre la societat del País Valencià als anys 1940/60.

1977
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CUEVAS DE CANALOBRE

Expedient

CUEVAS MIR, Francesc

Nota

CUITO, Amadeu
Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

El director de la Cova de Canelobre a Busot (Alacant)comunica a Fuster, que
a la seua guia d'Alacant, publicada per l'"Editorial Planeta", no va fer
referència a l'esmentada cova, per la qual cosa li adjunta un fullet publicitari
de la mateixa.
Contestació de Fuster a Juan Arenillas López diguent-li que a la página 45 de
la mateixa obra apareix referenciada la Cova de Canelobre, que seria el
topònim correcte i no l'emprat per l'empresa que explota la cova.

1966

Comunicació a Fuster del canvi en la data d'una conferència seua.
Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Cuito, de l'enviament d'uns
exemplars de la revista "Livros", en la qual volen que col·labore en un
número dedicat a Josep Pla, i altres comentaris sobre una reunió a Barcelona
per a parlar amb ell.
Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Cuito, de la posada en marxa de la
revista "Mirador" i li demana la seua col·laboració amb un article sobre el
País Valencià. També li fa un resum dels articles i dels col·laboradors que
apareixeran al primer número de la revista, i li fa altres comentaris sobre la
seua visita a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Cuito, de la data en què deu
entregar el seu article per a la col·laboració en la revista "Mirador", i altres
comentaris sobre algunes actuacions de Raimon a França.
Sol·licitud a Fuster per part d'Amadeu Cuito de l'enviament del seu article
sobre el País Valencià per a la revista "Mirador".
Agraïment a Fuster per part d'Amadeu Cuito per l'enviament del seu article
per a la revista "Mirador" i altres comentaris sobre l'enviament d'un
exemplar de la revista quan aparega i dels seus honoraris editorials.
Comunicació a Fuster per part d'Amadeu Cuito de l'enviament dels seus
honoraris editorials per la seua col·laboració en un article per a la revista
"Mirador". També li diu que aquesta està a la impremta i que quan aparega li
n'enviarà un exemplar.

1983

Cuevasdecanalobre

5805

Cuevasmirfrancesc

5804

Cuitoamadeu

5811

Cuitoamadeu

5806

Cuitoamadeu

5807

Cuitoamadeu

5808

Cuitoamadeu

5809

Cuitoamadeu

5810
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CUITO, Ferran
Carta
CUITO, Ferran
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

CUIXART, Modest
CULLELL, Josep Maria
CULLERA, Ajuntament

Carta
Carta
Carta
Saluda
Telegrama
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Comunicació a Fuster per part de Ferran Cuito de les dates en què estarà a
Barcelona per parlar amb ell sobre l'elaboració d'unes biografies curtes que
vol publicar. També el felicita per la seua obra "Nosaltres, els valencians", i li
envia la seua adreça de Barcelona.
Ferran Cuito demana disculpes a Fuster per no poder estar a Barcelona en la
data que havien acordat per a parlar sobre l'elaboració d'unes biografies
curtes que vol publicar.
Comentaris a Fuster per part de Ferran Cuito sobre com vol que enfoque les
biografies dels presidents catalans que vol publicar, i altres comentaris sobre
la situació política actual a Europa, per aquest motiu li adjunta un retall de
premsa.
Adjunta retall de premsa en francès, titulat "Divers clubs et syndicats
souhaitent que l'élection présidentielle soit l'occasion d'un renouveau
politique",[ Le Monde, 17 décembre 1963. page 9].
Comentaris a Fuster, per part de Ferran Cuito, que no es farà la publicació de
les biografies del presidents catalans, de les quals volia que en fera el pròleg.
També li demana que faça una columna al diari contestant els articles de
Julián Marías a "El Noticiero" de Barcelona.
Contestació de Fuster a Ferran Cuito, diguent-li que li agradaria poder
contestar a Julián Marías, però que la censura ho impedeix, ja que ho ha fet
replicant-li alguns articles seus apareguts a "El Noticiero", però no ha
obtingut el permís de la censura per a publicar-los.
Comentaris a Fuster per part de Ferran Cuito sobre la manca de publicacions
catalanes a les bibliografies sobre la guerra civil, arran de la lectura d'un
article de Fuster sobre el mateix tema, aparegut a "Destino". Presentació
d'una institució creada per exiliats polítics a París, que s'encarrega de recollir
textos sobre el tema en qualsevol idioma.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una revista per part de Modest
Cuixart, i sol·licitud de l'enviament d'un original d'Ory.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Felicitació oficial a Fuster, en nom de l'Ajuntament de Cullera, per la
concessió del Premi de les Lletres del País Valencià.
Felicitació a Fuster per part del regidor de Turisme i Platges de l'Ajuntament
de Cullera per la concessió de la "XV edició del Premi Jaume I".
Mostra de condol a la família de Fuster per la mort d'aquest.

1962

Cuitoferran

5812

1963

Cuitoferran

5813

1963

Cuitoferran

5814

1965

Cuitoferran

5815

1966

Cuitoferran

5816

1966

Cuitoferran

5817

1952

Cuixartmodest

5818

1981

Cullelljosepmaria

5819

1981

Culleraajuntament

5820

1991

Culleraajuntament

5821

1992

Culleraajuntament

5822
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CUMBRE, Ediciones

CUMELLA I SERRET, Antoni

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Edicions Cumbre, dels seus
honoraris editorials per la seua col·laboració amb uns articles per a la revista
"Por Favor".

1977

Cumbreediciones

5823

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions Cumbre dels seus
honoraris editorials per la seua col·laboració amb uns articles per a la revista
"Por Favor".

1977

Cumbreediciones

5824

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions Cumbre dels seus
honoraris editorials per la seua col·laboració amb uns articles per a la revista
"Por Favor".

1977

Cumbreediciones

5825

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Rossich d'Ediciones Cumbre, d'un taló
pel pagament dels seus honoraris editorials pels seus articles a la revista "Por
Favor".

1977

Cumbreediciones

20190

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Ilario, d'Edicions Cumbre, del
tancament de la revista "Por Favor", ja que ha entrat en pèrdues
econòmiques, i agraïment per la seua col·laboració en la mateixa.

1978

Cumbreediciones

5826

Invitació

Invitació a Fuster, per part del ceramista Antoni Cumella i Serret i la seua
família, a la boda del seu fill, a l'església de Sant Quirze de Pedret (Berga).

1975

Cumellaiserretantoni

5827

1959

Cuquerellarafael

5828

1973

Curialedicions

5830

Carta

Enviament a Fuster per part de Curial Edicions de les liquidacions per la
venda de llibres d'una obra seua.
Adjunta una nota manuscrita amb els honoraris pel contracte editorial amb
[Editora Nacional].

1974

Curialedicions

5831

Expedient

Enviament a Fuster per part d'Edicions Catalanes Curial d'uns extranctes
comtpables dels guanys en concepte de vendes de llibres editats per
l'esmentada editorial.

1975

Curialedicions

20176

CUQUERELLA, Rafael
Carta
CURIAL, Edicions

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster, per part de Rafael Cuquerella, pels seus èxits literaris, i
altres comentaris sobre per què no va anar a la reunió anual d'excompanys
d'estudis, ja que està treballant com a secretari a l'Ajuntament de Redondela
(Pontevedra).
Comunicació a Fuster per part de Max Cahner, de Curial Edicions, sobre
l'autorització a [[Editora Nacional]] de la publicació en castellà de la seua
obra "Literatura catalana contemporánea", i altres comentaris sobre la
publicació d'un premi literari que ha guanyat Francesc Trabal. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la venda de llibres per part de Curial.
Adjunta fotocòpia d'una carta d'Amado Giménez, d'[Editora Nacional], a
Curial Edicions, sobre la publicació de l'obra "Literatura catalana
contemporánea".

[ 620

CURIAL, Edicions
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part de Curial Edicions de les liquidacions per les
vendes dels llibres "La decadència al País Valencià" i "Literatura catalana
contemporània".
Enviament a Fuster per part d'Edicions Catalanes Curial d'un taló amb els
seus honoraris per drets d'autor amb l'esmentada editorial.
Enviament a Fuster per part de Curial Edicions de les liquidacions per les
vendes dels llibres "La decadència al País Valencià" i "Literatura catalana
contemporània".
Comunicació a Fuster per part de Curial Edicions de la compra dels llibres del
seu interés "Saggi di Letteratura Catalana" i "Studi di Filologia Catalana", a
l'editorial [Adriatica Editrice de Bari].
Enviament a Fuster, per part del director de Curial Edicions, d'una carta del
poeta Francesc Riart demanant-li a Fuster que en la segona edició de la seua
obra "Literatura catalana contemporània" faça referència a la seua obra, per
aquest motiu li envia alguns poemes seus.
Adjunta 4 poemes de Francesc Riart títolats: "Nova pagania", "Ingenuitat",
"La ninfa i el faune" i "A Maria".
Enviament a Fuster per part de Curial Edicions de les liquidacions per les
vendes dels llibres "La decadència al País Valencià" i "Literatura catalana
contemporània", amb els descomptes deduïts per la compra dels llibres del
seu interés: "Auzias March", "Saggi di Letteratura Catalana", "Visionarios,
Beguinos..." i "Printing in Spain".
Comunicació a Fuster, per part de Jordi Castellanos, que a la revista "Els
Marges" li poden publicar un text denunciant la pèssima política cultural i
lingüística a Catalunya.
Comunicació a Fuster per part de Curial Edicions de l'enviament de les
proves d'impremta de l'obra de Xavier Arbós, "Franco i l'espanyolisme",
perquè les revise abans de publicar-les. També li demanen que faça el pròleg
a la mateixa obra.
Fulls de liquidació enviats a Fuster per part de Curial Edicions per les vendes
dels llibres "La decadència al País Valencià" i "Literatura catalana
contemporània", durant l'any 1980.

1977

Curialedicions

5832

1977

Curialedicions

20175

1978

Curialedicions

5833

1978

Curialedicions

5834

1979

Curialedicions

5835

1979

Curialedicions

5836

1979

Curialedicions

5837

1980

Curialedicions

5838

1981

Curialedicions

5839
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CURIAL, Edicions

Telegrama

Carta

Comentaris polítics a Fuster sobre l'espera d'un referèndum.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].
Comunicació a Fuster, per part de Curial Edicions, de l'enviament d'uns fulls
amb els detalls de les liquidacions que rebrà per la venda dels seus llibres
mitjançant un taló bancari.
Adjunta fulls de liquidació per les vendes dels llibres "La decadència al País
Valencià" i "Literatura catalana contemporània", durant l'any 1983.

1983

Curialedicions

5840

1984

Curialedicions

5841

Carta

Enviament a Fuster per part de Curial Edicions de les liquidacions per la
venda del seu llibre "Literatura catalana contemporània", durant l'any 1984.

1985

Curialedicions

5842

Carta

Felicitació a Fuster per part de Max Cahner pel seu doctorat, i sol·licitud de la
seua visita a sa casa de Barcelona per passar uns dies.

1985

Curialedicions

5844

1986

Curialedicions

5845

1986

Curialedicions

5846

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part de Curial Edicions de les liquidacions per les
vendes dels llibres "La decadència al País Valencià" i "Literatura catalana
contemporània". També li demanen en una nota a banda les seues dades
personals a fi de fer efectiu el pagament de les esmentades liquidacions per
transferència bancària.
Comunicació a Fuster, per part de Curial Edicions, de l'enviament d'unes
fitxes de treball de Fuster.
Adjunta fotocòpia del rebut per l'enviament de l'esmentat paquet de la
Central de Recaders Casanova.

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Curial Edicions, de l'enviament d'uns
exemplars de l'obra "Castiglione y Boscán: el ideal cortesano en el
Renacimiento español", de Margherita Morreale.

1987

Curialedicions

5847

Expedient

Comunicació a Fuster ,per part de Curial, que a l'obra "El Noucentisme:
selecció de textos literaris crítics", publicada per Columna Edicions, s'ha fet
un plagi del seu text publicat a l'obra "Literatura catalana contemporània",
per aquest motiu, li demana si vol denunciar l'esmentada editorial.
Adjunta una carta d'Edicions Columna a Cahner, d'Edicions Curial, demanantli disculpes pel plagi esmentat, i una fotocòpia de les primeres pàgines de
l'obra "El Noucentisme".

1987

Curialedicions

5848

Expedient

Comunicació a Fuster, per part de Curial Edicions, de l'enviament d'un
exemplar de l'obra de Joan Luis Vives "Wolfenbütteler Abhandlungen zur
Renaissanceforchung"

1987

Curialedicions

5849

Correspondència de Joan Fuster
]
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CURIAL, Edicions
Carta
Telegrama
Carta

Expedient

Tarja de
presentació
CURIAL, Edicions Catalanes

Mostra de condol per part de Fuster a Cahner per la mort d'un familiar seu.
Resguard per l'enviament d'un fax de caire editorial, per part de Curial
Edicions, a la impremta de Josep Palàcios.

1989

Curialedicions

5850

1989

Curialedicions

5851

1993

Curialedicions

5852

Curialedicions

5843

Curialedicions

5829

Comunicació a Fuster, per part de Curial Edicions, de la reedició de la seua
obra "La decadència al País Valencià" i li proposen algunes rectificacions a
l'edició anterior i al seu text biogràfic de la solapa del nou llibre.
Adjunta el text biogràfic de Fuster per a la solapa de la mateixa obra amb
algunes correccions en roig, i una carta de Fuster contestant a Curial Edicions
que està d'acord amb el text de la solapa i les correccions proposades per a
l'esmentada reedició i, a més, proposa una altra correcció.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Curial d'unes proves
d'impremta a casa de Palàcios perquè les corregisca.

Carta

Comunicació del pagament a Fuster per part d'Edicions Curial de la liquidació
pels drets d'autor per la publicació d'un llibre seu.

1972

Curialedicionscatalanes

3505

Carta

Comunicació del pagament a Fuster per part d'Edicions Curial de la liquidació
pels drets d'autor per la publicació d'un llibre seu.

1973

Curialedicionscatalanes

3518

1975

Curialedicionscatalanes

3531

1977

Cusachsmanuel

5855

1982

Cusachsmanuel

5853

Carta
CUSACHS, Manuel

Enviament a Fuster, per part de Curial Edicions, de les liquidacions per les
vendes dels llibres "La decadència al País Valencià" i "Literatura catalana
contemporània", per a l'any 1988.

Fullet

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament dels seus honoraris editorials per les
vendes de les seues obres publicades a la col·lecció "Lletra menuda",
d'"Edicions Curial".
Fullets, postals i invitacions a algunes exposicions d'escultura de Manuel
Cusachs entre els anys 1977-1981.
Comunicació de l'enviament per part de Fuster d'un text per a una exposició
d'art de Manuel Cusachs. També li demana que li envie algunes imatges de
les seues obres per a fer-li alguns comentaris.

[ 623

CUSACHS, Manuel
Carta

Contestació a Fuster, per part de l'escultor Manuel Cusachs, diguent-li que el
seu text introductori per a una exposició seua li ha agradat molt, i altres
comentaris sobre la seua manera de veure la realitat i sobre la seua
escultura. També li anuncia l'enviament de les fotos d'unes obres seues que
li havia demanat Fuster.

1982

Cusachsmanuel

5854

1982

Cusachsmanuel

5858

1982

Cusachsmanuel

5859

Carta

Contestació de Fuster a Manuel Cusachs, diguent-li que ha estat de viatge a
Londres, per això no ha pogut treballar en el seu text per al catàleg de la
seua obra escultòrica "Dotze Senyes de Catalunya", i que li pareixen
correctes les seues correccions proposades sobre l'Abat Oliva, demanant-li
que li les torne a enviar per començar a treballar en el text.

1982

Cusachsmanuel

5860

Expedient

Comunicació per part de Fuster a l'escultor Manuel Cusachs de l'enviament
del text d'un catàleg de l'exposició "Dotze Senyes de Catalunya", i altres
comentaris sobre les mateixes escultures. També li demana Fuster que es
quede amb dos escultures com a pagament dels seus honoraris editorials per
l'esmentat catàleg, demanant-li les títulades "Nº 8. Els segadors" i "Nº 4.
Catalunya. Nació".

1982

Cusachsmanuel

5857

Expedient

Comentaris a Fuster per part de Manuel Cusachs, proposant-li algunes
correccions al seu text per a un catàleg d'art de l'esmentat escultor, titulat
"Dotze Senyes de Catalunya". Li fa altres comentaris sobre la introducció a la
publicació d'una biografia de tots dos i més comentaris sobre l'edició de
l'obra.
Adjunta la resposta de Fuster mostrant-li el seu consentiment pequè faça
amb el text les correccions desitjades, i altres comentaris sobre les
escultures que apareixen referenciades en l'obra i que li regala a Fuster.
També s'adjunta un esborrany del mateix text del llibre-catàleg "Dotze
Senyes de Catalunya".

1983

Cusachsmanuel

5861

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació a Fuster per part de Manuel Cusachs, fent-li algunes correccions
al catàleg de la seua exposició "Dotze Senyes de Catalunya", i altres
comentaris editorials al respecte de la publicació de l'esmentat catàleg d'art.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Cusachs proposant-li fer algunes
correccions sobre l'Abat Oliva al text del catàleg que li està preparant sobre
la seua obra escultòrica "Dotze Senyes de Catalunya". També li comunica
que ja ha trobat editor per a la mateixa obra: el Sr. Pi Caparrós, de la llibrería
Època. Li demana que tinga prompte enllestit el text definitiu, i li diu que
passarà a recollir les escultures que Fuster no vulga mantenir en propietat.
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CUSACHS, Manuel
Invitació

Postal

Postal

Carta

Carta

Article de
premsa
Tarja de
presentació

Invitació a Fuster per part de Manuel Gusachs a una exposició seua
d'escultura i dibuix, que es farà l'Hotel Levante de Llafranc.
Carta escrita al revers de la invitació, on li diu que mostrarà a l'exposició
algunes de les obres de "Dotze Senyes de Catalunya".
Comentaris a Fuster, per part de Manuel Cusachs, sobre com va la publicació
de l'obra "Dotze senyes de Catalunya" i felicitació a Fuster per la Medalla
d'Or que li ha sigut concedida. També li diu que, a causa d'estar malalt, no
anirà a la seua conferència al Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Felicitació i reconeixement a Fuster per la seua obra, de part de Manuel
Gusachs.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Manuel Cusachs d'unes
traduccions a l'anglès i al francès de la seua obra comuna "Dotze Senyes de
Catalunya". També li demana si vol fer la traducció al castellà d'aqusta, ja
que la generalitat s'ha quedat alguns exemplars i el president vol regalar-ne
alguns durant un viatge per sud-amèrica.
Contestació de Fuster a Manuel Cusachs que no pot fer la traducció al
castellà de l'obra "Dotze Senyes de Catalunya", per aquest motiu l'autoritza
perquè la faça una altra persona sempre i quan li envie un exemplar de la
traducció.

1983

Cusachsmanuel

5863

1983

Cusachsmanuel

5862

1984

Cusachsmanuel

5864

1986

Cusachsmanuel

5865

1986

Cusachsmanuel

5866

Cusachsmanuel

5856

Cusachsmanuel

5867

Daimonediciones

5869

Fotocòpies enviades a Fuster d'un retall de premsa sobre l'obra escultòrica
de Manuel Cusachs, titulat "Notes del capvesprol", aparegut a [[J.P. 35. Josep
Pla: Obra Completa]] ,d'Edicions Destino.
Esborrany d'una tarja de presentació del matrimoni entre Manuel Cusachs
Xivillé i de Mª Teresa Colomé.

D ↑
DAIMON, Ediciones
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, de la seua
col·laboració editorial fent-los el pròleg per a l'obra de Voltaire "Diccionario
filosófico".

1976
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DALFÓ, Xavier
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Dalfó, de la seua col·laboració en el nº
200 de la revista "Canigó". També li demana que vaja per Figueres per a
celebrar-ho i el felicita per la creació del Premi d'Assaig Joan Fuster.

1970

Dalfoxavier

5870

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de "Canigó" d'una fotocòpia
d'un títol de metge de l'any 1827. També li demanen la seua col·laboració
amb un article per a l'esmentada revista, i altres comentaris editorials.

1974

Dalfoxavier

5871

1975

Dalfoxavier

5872

1976

Dalianamaria

5873

1961

Dalmauijoverediciones

5881

1961

Dalmaurafael

5874

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Rafael Dalmau, de la seua col·laboració amb
alguna obra per a les seues col·leccions "Episodis de la Història" i "Panorama
Actual de les Idees".
Adjunta fullet publicitari de "Dalmau, Editor" on es referencien les obres
publicades a les esmentades col·leccions (amb anotacions manuscrites).

1963

Dalmaurafael

5875

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Rafael Dalmau, del segon cognom i la direcció
d'Alfons Cucó, per tal de tramitar l'expedient de censura per a la publicació
de la seua obra "Aspectes de la política valenciana en el segle XIX" a la
col·lecció "Episodis de la Història", de Dalmau Editor.

1964

Dalmaurafael

5876

1966

Dalmaurafael

5877

1967

Dalmaurafael

5878

1968

Dalmaurafael

5880

1981

Dalmaurafael

5879

Carta
DALÍ, Ana Maria
Tarja de
presentació
DALMAU I JOVER, Ediciones
Postal
DALMAU, Rafael

Carta

Carta
Carta
Carta
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part de "Canigó: Setmanari Català d'Informació
General" per l'enviament d'un article seu per a l'esmentada revista, el qual
consideren molt bo.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Ana Maria Dalí d'una
fotocòpia d'un article, arran de la lectura d'un altre article de Fuster, titulat
"y los sueños, sueños son", aparegut a [Tele exprés, 2-2-76].
Adjunta fotocòpia de l'esmentat article sobre Luis Buñuel i la seua idea del
surrealisme, aparegut a la revista la [Gaceta ilustrada, 16-5-1976].
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Dalmau i Jover Edicions, de
les obres de C. Martinell, "Costa avall" i "Costa amunt", perquè faça una
crítica literària a la revista "Destino".
Comunicació a Fuster, per part de Dalmau, de l'enviament d'un exemplar de
l'obra de Walda Pla, "Salt d'Euga", perquè en faça una crítica literaria.

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Dalmau.
Agraïment a Fuster, per part de Rafael Dalmau, per l'enviament d'un treball
seu sobre la divisió territorial del País Valencià per a publicar-lo a l'obra "Els
Castells Catalans".
Adhesió per part de Dalmau, enviada al president de l'Ateneu Mercantil de
València, a l'homenatge a Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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DAMIANS, Carme
Carta
DAMPIERRE, Carlos R. de
Carta

Carta

Telegrama
DAU AL SET, Galeria
Carta
DÀVILA, Paco
Carta

Telegrama
DAVÓ MARTÍ, Francisco
Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster, per part de Carme Damians, de l'enviament d'una
obra del seu fill, títulada "Constitució, paquet d'esmenes", arran de la lectura
d'un article de Fuster sobre el tema al setmanari "El Món" (8-X-82).
Sol·licitud a Fuster, per part de Carlos Ramírez de Dampierre, de l'enviament
del material de treball per a una traducció de l'obra de Montaigne, per a
l'Editorial Alfaguara, enviada per Claudio Guillén perquè aquest se'n faça
càrrec de la traducció, ja que Fuster no la pot fer per motius de salut.
Comentaris a Fuster per part de Carlos Ramírez de Dampierre sobre la
traducció de l'obra de Montaigne per a l'Editorial Alfaguara.
Adjunta tarja de presentació de Carlos R. de Dampierre amb la seua adreça
de Benidorm
Comunicació a Fuster per part de Carlos Ramírez Dampierre de la seua visita
a sa casa de Sueca per parlar del tema de la traducció de l'obra de
Montaigne.

1982

Damianscarme

5882

1978

Dampierrecarlosrde

5883

1978

Dampierrecarlosrde

5884

1979

Dampierrecarlosrde

5885

Daualsetgaleria

5886

1977

Davilapaco

20179

1982

Davilapaco

5887

1978

Davomartifrancisco

5888

1978

Davomartifrancisco

5889

1981

Davomartifrancisco

5890

Comunicació a Fuster, per part de la galeria d'art Dau al Set, de la data de
l'exposició de dibuixos i del catàleg "L'exploració de l'ombra", a la qual volen
que Fuster vaja a signar exemplars.
Sol·licitud a Fuster per part de Manolo G. de l'enviament d'uns documents
de la seua biblioteca personal per a una exposició sobre Renau a la Llibrería
Dàvila de València.
Mostra de condol per part de Fuster a Paco Dàvila per la mort del propietari
del Quiosc Dàvila de València.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de l'advocat
Francesc Davó Martí, i li aconsella que ho denuncie al jutjat, com a advocat
del cas per l'atemptat a Sanchis Guarner.
Agraïment per part de Fuster a l'advocat Francesc Davó pels seus ànims amb
motiu de l'atemptat i comunicació que la denúncia i representació al jutjat li
la portarà el seu amic Fermí Cortés.
Mostra de suport a Fuster per part de Francisco Davó.
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DELEGACIÓN DE HACIENDA
DELEGADO DEL GOBIERNO
EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA VALENCIANA

DELGADO, Agustín

DELIBES, Miguel
DENIS, Publicitat
DEPARTAMENT DE
CULTURA, GENERALITAT DE
CATALUNYA

Carta

Carta de la delegació d'Hisenda a Fuster, demanant-li que actualitze les
seues dades fiscals

1989

Delegaciondehacienda

5891

Invitació

Invitació a Fuster a la recepció que farà el delegat del govern a València, al
Palau del Temple, amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució.

1984

Delegadodelgobiernoenlacom

5892

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster, de part del delegat de govern a
València, als seus hereus.

1992

Delegadodelgobiernoenlacom

5893

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un lector, i felicitació per la seua
obra "El descrèdit de la realitat". També li diu que li agradaria conéixer-lo
personalment.

1967

Delgadoagustin

5894

1968

Delibesmiguel

5895

1960

Denispublicitat

5896

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5898

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5899

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en el cicle de conferències
"Reflexions Crítiques sobre la Cultura Catalana", que es farà a la Sala d'Actes
del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i altres comentaris sobre les dates de
les xarrades i sobre els conferenciants.

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5900

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eudald Solà, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, de les bases d'un premi organitzat per la mateixa
institució perquè les difonga entre els seus col·laboradors i amics.
Adjunta una fotocòpia amb les bases del "Premi Josep Pla d'Assaig sobre
Literatura Catalana".

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5901

Carta

Comunicació i felicitació a Fuster per part de Max Cahner, conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la concessió de la Medalla d'Or de
la Generalitat.

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5902

Telegrama
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Adhesió a un homenatge a Fuster per part dels escriptors Miguel Delibes i
Emilio Salcedo.
Agraïment a Fuster per la seua participació en un article per a la revista
fallera "Foc i Flama" de Gandia, editada per Publicidad Denis.
Sol·licitud a Fuster, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, de si vol acompanyar a Max Cahner, conseller de Cultura, a una
reunió de la [28th Annual Conference] de l'Anglo-Catalan Society, amb totes
les despeses pagades.
Adjunta fotocòpia del programa d'activitats de l'esmentada reunió.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns exemplars de les darreres
publicacions editades pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
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DEPARTAMENT DE
CULTURA, GENERALITAT DE
CATALUNYA
Expedient

Sol·licitud a Fuster, per part d'Albert Manent i Segimon, director general
d'Activitats Artístiques i Literàries del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, de si vol fer de jurat dels Premis de Literatura,
organitzats per l'esmentada entitat.
Adjunta convocatòria a una reunió del jurat, comunicació de l'ajornament de
l'esmentada reunió i enviament d'una carta, demanant-li que òmpliga un
imprès amb les seues dades, per tal de pagar-li els seus honoraris com a jurat
per transferència bancària.

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5897

Fullet

Enviament a Fuster d'un exemplar del "Butlletí del Llibre Català: Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana", [Nº12 gener-març, 82].

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5917

Fullet

Enviament a Fuster d'un exemplar del "Butlletí del Llibre Català: Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana", [Nº13 abril-juny, 82].

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5918

Fullet

Enviament a Fuster d'un exemplar del "Butlletí del Llibre Català: Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana", [Nº14 juliol-setembre, 82].

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5919

Fullet

Enviament a Fuster d'un exemplar del "Butlletí del Llibre Català: Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana", [Nº15 octubre-desembre, 82].

1982

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5920

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5903

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5904

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5905

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5906

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster, per part d'Eudald Solà, de la data i prolegòmens de
l'acte d'entrega de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a d'ell i al
Sr. Moll, i altres comentaris sobre el pagament de les despeses del viatge a
Barcelona per a recollir l'esmentat premi.
Comunicació a Fuster de la creació d'un Institut de Sociolingüística Catalana
per part de la Generalitat de Catalunya, i sol·licitud d'inscripció al mateix per
tal de fer-li arribar les fitxes de treball.
Adjunta fiotocòpia d'una fitxa per a inscriure's al mateix.
Comunicació a Fuster per part de la Generalitat de Catalunya de la creació
d'unes beques d'estada professional a l'estranger a nivell postdoctoral
perquè les faça arribar a col·laboradors i amics interessats.
Adjunta fotocòpia del full del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on
s'anuncien les beques [Núm. 310 - 9 març 1983].
Invitació a Fuster de part d'Aina Moll, directora general de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya a una sessió científica amb el
professor W.F. Mackey a Barcelona.
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Comunicació a Fuster per part de l'Institut de Sociolingüística Catalana de la
Generalitat de Catalunya de l'enviament d'unes fitxes dels treballs de recerca
en sociolingüística que s'estan portant a terme.
Adjunta fotocòpies de les esmentades fitxes de treball.

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5907

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5908

1983

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5916

1984

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5909

1984

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5910

1985

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5911

Invitació

Invitació a Fuster a la sessió inaugural de l'Onzé Centenari del Monestir de
Sant Joan de les Abadeses (887-1987), que tindrà lloc a l'Institut d'Estudis
Catalans.
djunta fullet informatiu de l'esmentat acte.

1987

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5912

Carta

Comunicació a Fuster per part del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya que van rebre una carta seua i desitjant-li sort en la seua
presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

1989

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5913

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster d'un plec de cartes que han aplegat al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè les signe.
Sol·licitud a Fuster, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, de la seua participació com a jurat dels "II Premis de Literatura
Catalana", organitzats per l'esmentada institució. També li comuniquen la
data i el lloc de la reunió del jurat per a donar un veredicto
Adjunta fotocòpia del full del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya on
s'anuncien les bases [Núm. 311 - 11 març 1983].
Sol·licitud a Fuster per part del cap del Servei de Normalització de l'Ús de la
Llengua Catalana de la seua participació en dos articles per a dos diaris, l'un
en català i l'altre en castellà, editats per la mateixa institució, amb els títols
"Reflexions sobre la recuperació del català" i "Diálogo sobre la recuperación
de la lengua catalana".
mb l'anotació manuscrita de Fuster [Contestat : No].
Agraïment a Fuster per la seua participació en el cicle de conferències
"Reflexions Crítiques sobre la Cultura Catalana", organitzat pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i altres comentaris sobre la
tornada d'Agustí Pons a la secció de Cultura i Espectacles del diari "Avui".
Sol·licitud a Fuster, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, de la seua participació en una conferència sobre "La literatura
contemporània al País Valencià" a la Casa de la Cultura Tomàs Lorenzana de
Girona.
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Carta

Expedient

DESANTES GUANTER, José
María

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta
Nota

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster, per part del Parlament de Catalunya i la Fundació
Congrés de Cultura Catalana, de la seua assitència a una conferència de la
doctora Marie Claire Zimmermann a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans de
Barcelona.
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de la delegada del Llibre de la
Generalitat de Catalunya, de certa documentació perquè revise l'ISBN dels
seus llibres publicats, per tal d'introduïr-los a la separata "Llibres en català
1992", que publicarà el Departament de Cultura de la Generalitat.
Material enviat per duplicat a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de José Mª Desantes Guanter del seu interés a
fer-li una entrevista per al diari [[Madrid]], que li farà el periodista Juan
Pérez Benlloch, i enviament d'una entrevista feta a Maurice Duverger al
mateix diari.
Agraïment a Fuster, per part de José Mª Desantes Guanter, per l'entrevista
que li ha fet Juan Pérez Benlloch, i altres comentaris sobre la seua publicació
per problemes amb la censura del diari [Madrid].
Agraïment per part de Fuster a José Mª Desantes Guanter per l'enviament
d'unes fotocòpies d'un manuscrit del Pare Simó, i altres comentaris sobre
l'esglèsia valenciana i la Història de València.
Contestació per part de José Mª Desantes Guanter a Fuster sobre els seus
comentaris a la lectura del Manuscrit del Pare Simó, i comunicació de
l'enviament d'un facsímil publicat per la [[Caja de Ahorros Municipal de
Vitoria]].
Enviament a Fuster, per part de José Mª Desantes Guanter, d'una fotocòpia
de la introducció d'un facsímil d'un llibre de viatges d'uns estudiants
alemanys per Espanya, publicat per la [Caja de Ahorros Municipal de Vitoria].
Comunicació a Fuster, per part de José Mª Desantes Guanter, que ha
comprat un pis al Mareny Blau del qual li dóna l'adreça per si de cas vol
visitar-lo.
Comunicació a Fuster per part de José Mª Desantes Guanter, que un llibre
del qual vol fer un facsímil, no està protegit per drets d'autor. Per aquest
motiu, no pot tenir cap reclamació dels senyors Rivadeneyra.
Mostra de suport a Fuster per part de José Mª Desantes Guanter amb motiu
del primer atemptat

1992

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5915

1992

Departamentdecuturageneralitatd
ecatalunya

5914

1967

Desantesguanterjosemaria

5921

1967

Desantesguanterjosemaria

5922

1973

Desantesguanterjosemaria

5923

1973

Desantesguanterjosemaria

5924

1973

Desantesguanterjosemaria

5925

1975

Desantesguanterjosemaria

5926

1976

Desantesguanterjosemaria

5927

1978

Desantesguanterjosemaria

5928
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DESANTES GUANTER, José
María

Adhesió
Tarja de
presentació

DESFILS GENOVÉS, Soledad
DESPHILO, Paul

Mostra de suport a Fuster amb motiu del segon atemptat, per part de José
Mª Desantes Guanter.

Sol·licitud a Fuster per part de Soledad Desfilis que li faça un text sobre la
trajectòria musical del Grup Al Tall després de 3 anys en la música.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Paul Despilho al respecte de la lectura de la
seua obra "Rebeldes y heterodoxos".

Postal

Desantesguanterjosemaria

5929

Desantesguanterjosemaria

5930

Desfilsgenovessoledad

5931

1973

Desphilopaul

5932

1975

Desphilopaul

20181

1975

Desphilopaul

20182

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Mª Desantes Guanter.

Carta

Carta

1981

Enviament a Fuster per part de Paul Despilho d'una carta que li envià Albert
Troux agraïnt-li l'enviament d'un treball fusterià sobre la "Revolució de les
Germanies" pel que li demana faça una crítica literària a la "Information
Historique" i demés treballs històrics al respecte per publicar-lo a
l'esmentada revista, pel que li don demanats a Fuster.
Salutacions en francés a Fuster per part de Paul Despilho.
Al revers del full apareix una foto a color de [Le Marais Poitevin (DeuxSèvres)].

Postal

Comentaris a Jean Portet per part de Paul Despilho sobre Catalunya i sobre
els intel·lectuals catalans.

1977

Desphilopaul

5934

Nota

Felicitació de Paul Depilho a Fuster pel seu nomenament com a doctor
honoris causa per la Universitat de València.

1984

Desphilopaul

5933

1957

Destinoediciones

5936

1958

Destinoediciones

5937

1959

Destinoediciones

5938

DESTINO, Ediciones
Expedient

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Correspondència entre Fuster i Joan Teixidor sobre la seua opinió pel que fa
a la publicació d'una guia del Regne de València d'Ediciones Destino, per José
Ombuena, i altres comentaris editorials i contestacions de Fuster al respecte.
També li anuncia Joan Teixidor a Fuster l'enviament d'alguns exemplars
d'altres guies de comunitats autònomes espanyoles.
Comentaris editorials a Fuster per part d'Edicions Destino sobre la publicació
d'una obra seua.
Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Destino", a instància de Josep Pla,
del seu interés en què col·labore en la mateixa publicació, fent una crítica
literària setmanal i una "Postal de València" mensual.
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DESTINO, Ediciones
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster, per part de la revista "Destino", sobre la seua
col·laboració en aquesta, fent una crítica literària i una "Postal de València", i
altres comentaris editorials sobre l'extensió dels seus escrits.
Comentaris a Fuster per part de la revista "Destino" sobre la seua primera
crítica literària, publicada a la mateixa revista, i altres comentaris sobre
l'extensió del seu text.
Comentaris editorials a Fuster, per part d'Ediciones Destino, sobre com vol
que aparega el seu nom, en català o en castellà, a la seua obra "El País
Valencià", abans d'imprimir-la.
Comentaris a Fuster per part de Joan Teixidor sobre la seua visita a
Barcelona per tal de parlar sobre la publicació d'una guia del País Valencià
per part d'Edicions Destino.
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Edicions Destino, de les
proves d'impremta i de les fotos per a la seua guia sobre València perquè les
corregisca i incloga els peus de foto per tal d'il·lustrar-la.
Comentaris a Fuster, per part de la direcció d'Edicions Destino, sobre un
article seu sobre les "Falles" que no ha causat massa bona impressió a
València ni a la censura.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Vergés, de l'enviament d'una carta
d'un escriptor valencià donant-li suport a Fuster arran de la publicació de la
seua obra "El Pais Valenciano", i altres comentaris sobre les dificultats
d'Edicions Destino amb la censura per publicar l'esmentada obra.
Adjunta una còpia de la carta d'Enrique Nàcher a Josep Vergés d'Edicions
Destino, donant-li suport a Fuster per a la publicació de "El País Valenciano".
Sol·licitud a Fuster per part d'Edicions Destino de l'enviament d'un altre
article per publicar-lo a la seua revista, ja que el que va enviar està retingut
per la censura.
Comunicació a Fuster, per part del director de la revista "Destino",
comunicant-li que han substituït per malaltia a Lluís Sales com a
col·laborador de l'esmentada revista per Joaquim Marco. També li demana
reunir-se amb ell i amb Marco per parlar de la crítica literària.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Néstor Luján

1959

Destinoediciones

5939

1959

Destinoediciones

5940

1962

Destinoediciones

5935

1962

Destinoediciones

5941

1962

Destinoediciones

5942

1962

Destinoediciones

5943

1962

Destinoediciones

5944

1963

Destinoediciones

5945

1966

Destinoediciones

5946

1966

Destinoediciones

5947
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DESTINO, Ediciones
Carta

Carta
Rebut
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster, per part d'Edicions Destino, per l'enviament d'un article
per a la revista i comunicació de l'enviament d'un exemplar d'una obra de
Josep Pla perquè en faça una crítica literària. També li parla de la marxa de la
corresponsalia de València a mans de Pérez Benlloch.
Comunicació a Fuster per part d'Edicions Destino de l'enviament d'algunes
convocatòries al Premi Josep Pla 1969, perquè li done difusió als diaris
valencians.
Rebut per l'enviament d'un telegrama a Barcelona.
Comunicació a Fuster per part d'Edicions Destino que a partir del següent
exemplar rebrà el seu Setmanari de manera gratuïta.
Sol·licitud a Fuster per part de Baltasar Porcel, director-editor de "Destino:
Publicaciones y Revistas", de la seua col·laboració setmanal en la mateixa
publicació, i altres comentaris sobre el contingut i extensió dels seus articles.
També el felicita per l'obtenció del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Sol·licitud a Fuster per part d'Edicions Destino de l'enviament d'unes noves
respostes a una enquesta que estan fent sobre literatura catalana per tal de
publicar-la a la revista.
Sol·licitud a Fuster, per part de Patrícia Gabancho, d'Edicions Destino, de la
seua resposta a una enquesta sobre quins han sigut els tres millors llibres
catalans per a cada gènere literari (poesia, assaig, etc), per tal de publicar-ho
a un número especial de la revista "Destino", titulat "Catalunya sota el
franquisme".
Contestació de Fuster a Patricia Gabancho, d'Edicions Destino, disculpant-se
per no haver-li contestat abans i comunicació que no pot respondre al que li
demana per falta de criteri.
Sol·licitud a Fuster, per part del director de la revista "Destino", que li envie
les seues col·laboracions en una periodicitat setmanal, i altres comentaris
sobre la col·laboració de Vicent Ventura en la mateixa revista.
Contestació per part de Fuster al director de la revista "Destino" sobre la
col·laboració de Vicent Ventura en la mateixa revista i sobre l'enviament
d'alguns articles seus.

1968

Destinoediciones

5948

1969

Destinoediciones

5949

1969

Destinoediciones

5950

1972

Destinoediciones

5952

1975

Destinoediciones

5953

1976

Destinoediciones

5954

1976

Destinoediciones

5955

1976

Destinoediciones

5956

1978

Destinoediciones

5957

1978

Destinoediciones

5958
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DESTINO, Ediciones
Carta

Comentaris a Fuster, per part del director de la revista "Destino", sobre la
periodicitat en l'enviament de les seues col·laboracions, els honoraris que
rebrà i l'extensió dels seus articles per a l'esmentada revista.

1978

Destinoediciones

5959

Carta

Comunicació a Fuster, per part del director de la revista "Destino", de la data
de publicació del seu article "Cuestiones de Tolerancia" a la revista. També li
demanen que done el títol de la secció de la revista on apareixeran els seus
articles i li demanen el seu compte bancari per tal de pagar-li els seus
honoraris editorials per les seues col·laboracions.

1978

Destinoediciones

5960

Carta

Contestació de Fuster al director de la revista "Destino", donant-li el títol de
la secció de la revista on apareixeran els seus articles i el número de compte
bancari on poden fer-li l'ingrés dels seus honoraris editorials. També li
anuncia l'enviament de nous articles per a la seua publicació.

1978

Destinoediciones

5961

Carta

Comunicació, per part de Fuster, de l'enviament a Jordi Doménech, director
de la revista "Destino", d'uns articles seus per a la seua publicació, i d'altres
consideracions sobre l'extensió i la tematica dels mateixos.

1978

Destinoediciones

5962

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jordi Doménech i Mateu, director
de la revista "Destino".
Adjunta fullet amb poemes traduïts al català de Bernardino Graña, del seu
llibre "Non vexo Vigo nin Cangas".

1978

Destinoediciones

5964

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Jordi Doménech, director de la revista
"Destino" del pagament dels seus honoraris editorials pels articles que li ha
publicat a la revista.

1979

Destinoediciones

5963

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part d'Edicions Destino d'un autògraf a nom d'Aurora.

1979

Destinoediciones

5965

1981

Destinoediciones

5966

1982

Destinoediciones

5967

1982

Destinoediciones

5968

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat de part de Joan Teixidor,
i sol·licitud de la seua col·laboració en un llibre per a la col·lecció "Veure
Catalunya", d'Edicions Destino, que es titularà "Veure el País Valencià".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vergés, d'Edicions Destino, de la seua
col·laboració en un article per a la "Revista de Girona", que li dedicarà un
número homenatge a Josep Plà.
Sol·licitud a Fuster, per part de Joan Teixidor, del seu text per a l'obra "Veure
el País Valencià" a fi de publicar-lo a [Ediciones Destino]. Comentaris sobre la
visita a València del fotògraf Raimon Camprubí, que farà les fotos que
il·lustraran l'obra. També li demana la seua participació a València en la
presentació d'un llibre de Josep Piera, guanyador del Premi Josep Pla.
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DESTINO, Ediciones
Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Teixidor sobre la publicació de l'obra
"Veure el País Valencià", per part de [[Ediciones Destino]], on li diu que, a
causa de la manca de temps, deurà esperar l'enviament del text original i les
fotos il·lustratives. També li diu que, per motius personals, no farà la
presentació del llibre de Josep Piera, guanyador del Premi Josep Pla.

1982

Destinoediciones

5969

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Edicions Destino, que la traducció
castellana de la seua obra "Veure el País Valencià", ja està enllestida, però li
demana consell al respecte de la traducció d'alguns topònims al castellà.

1983

Destinoediciones

5970

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ediciones Destino sobre les traduccions
d'alguns topònims de ciutats amb tradició de parla castellana, a la traducció
al castellà de la seua obra "Veure el País Valencià". També li demana
l'enviament de les proves d'impremta per a revisar-les abans de la seua
publicació.

1983

Destinoediciones

5971

Carta

Enviament a Fuster de les proves d'impremta, per part d'Edicions Destino, de
la seua obra "Veure el País Valencià" per a la seua correcció abans de
publicar-la.

1983

Destinoediciones

5972

1983

Destinoediciones

5973

1983

Destinoediciones

5974

1984

Destinoediciones

5975

Destinoediciones

5951

Devesabayonapedro

20183

Carta

Carta

Carta

Invitació
DEVESA BAYONA, Pedro
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de Fuster a Edicions Destino de les correccions fetes a
la seua obra "Veure el País Valencià", pel que fa a la versió catalana i a la
castellana, i comunicació de l'enviament de les galerades corregides per a la
seua publicació.
Sol·licitud a Fuster, per part d'Edicions Destino, perquè faça els textos de les
solapes del seu llibre "Veure el País Valencià", abans de publicar-lo.
Adjunta una còpia dels textos originals de Fuster per a les solapes del llibre:
es tracta d'un resum de l'obra i d'una nota biogràfica.
Comunicació a Fuster, per part d'Edicions Destino, que ja ha sortit publicada
la seua obra "Veure el País Valencià". Comunicació de l'enviament del
contracte editorial perquè el signe i d'un xec per valor de 400.000 pts. per la
publicació de l'obra.
Invitació a Fuster per part d'Edicions Destino a un sopar-homenatge al
col·laborador de la revista Frederic Roda, que es farà al Restaurant de la Font
dels Ocellets de Barcelona.
Comentaris personals a Fuster per part de Pedro Devesa Bayona sobre l'estat
de salut de la seua dona, i demés comentaris sobre la vida de Ramon
Trullenque i l'homenatge al Dr. Peset. També li mostra a Fuster la seua
amistat i el convida a visitar-lo a sa casa de Benidorm.

1976

[ 636

DEVESA, Josep Antoni
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Contestació de Fuster a Josep Antoni Devesa sobre la seua participació en el
Congrés de Cronistes de València. També li diu que ha fet bé en acceptar el
nomenament com a cronista oficial de Dénia, li parla de la participació
d'Ernest Martínez Ferrando en el mateix congrés i li demana la seua opinió
sobre el seu llibre "Antologia de la poesia valenciana"
Comentaris a Fuster, per part de Josep Antoni Devesa, sobre com és la seua
vida d'estudiant a Granada i altres comentaris sobre les subscripcions a la
revista "Pont blau" i a la col·lecció "L'Ocell de Paper". També li demana si són
eficaços els cursets per correspondència de [[Lo Rat Penat]], per tal de ferlos.
Comunicació, per part de Fuster a Josep Antoni Devesa, que va veure a
Baltasar Bueno i li va dir que li enviaria dos calendaris que li havia demanat
Devesa i altres comentaris sobre la seua subscripció a "Pont Blau". També li
anuncia la visita a València de Sanchis Guarner per a fer uns cursos de
valencià i li parla sobre una exposició a Castelló del "Diccionari Moll".
Finalment li demana notícies sobre com és la vida estudiantil a la Universitat
de Granada.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Antoni Devesa, de la seua estada a
Madrid per a recuperar-se d'una malaltia i altres comentaris sobre els
diferents corrents político-ideològics de la vida estudiantil de la Universitat
de Granada. També li dóna records per als amics que tenen en comú a
València.
Comunicació, per part de Fuster a Josep Antoni Devesa, que ha estat a
Barcelona fent una lectura de versos,de les seues darreres publicacions per a
"Raixa" i de la seua "Antologia de la poesia valenciana". També li diu quan
anirà de viatge a València per poder veure'l i xarrar amb ell.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Antoni Devesa, que ja és advocat i
també del seu nomenament com a cronista oficial de Dénia. També li diu
que anirà al Congrés de Cronistes que es farà a València, on podrà veure a
Fuster.
Sol·licitud per part de Fuster a Josep Antoni Devesa de si vol anar a
Barcelona de viatge amb un grup de joves valencians, i altres comentaris
sobre el viatge d'alguns joves catalans a València.
Contestació a Fuster, per part de Josep Antoni Devesa, que no podrà anar a
Barcelona, però que sí podrà estar a València un dels dies en què els visiten
els catalans.

1954

Devesajosepantoni

5981

1956

Devesajosepantoni

5976

1956

Devesajosepantoni

5977

1956

Devesajosepantoni

5978

1956

Devesajosepantoni

5979

1956

Devesajosepantoni

5980

1956

Devesajosepantoni

5982

1956

Devesajosepantoni

5983
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DEVESA, Josep Antoni
Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa per la publicació del seu
llibre-guia "El País Valenciano", i altres comentaris sobre l'èxit de Raimon en
una actuació a Dénia. També li demana a Fuster la seua participació junt a
Raimon en un altre acte cultural a Dénia.

1963

Devesajosepantoni

5985

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni Devesa de la seua col·laboració
en l'organització d'activitats culturals a Dénia que es celebraran en la Penya
Cultural i Esportiva de la ciutat.

1963

Devesajosepantoni

5987

Postal

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Devesa sobre la data de la
visita de Raimon a Dénia per a participar en un acte cultural, i altres
comentaris sobre la seua visita a València per reunir-se amb Fuster al Club
Universitari. També li anuncia la visita del professor Coromines a Dénia.

1963

Devesajosepantoni

5986

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Devesa sobre una actuació de
Raimon a Dénia, i sobre com van les gestions per a la participació d'alguns
intel·lectuals valencians en uns actes culturals a la mateixa ciutat. També li
diu que Martínez Ferrando no participarà en els mateixos actes i per aquest
motiu li demana si pot fer que vaja Sanchis Guarner.

1964

Devesajosepantoni

5988

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Devesa sobre l'enviament
d'unes informacions del seu interés, i sol·licitud a Fuster d'alguns textos per
publicar-los al diari "La Marina"

1964

Devesajosepantoni

5989

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa de la projecció d'un
cicle de cinema català a Dénia, al qual li demana la seua assistència i altres
comentaris sobre els participants a l'esmentat acte.

1965

Devesajosepantoni

5990

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Antoni Devesa, de la seua assitència a
una reunió per tractar el tema de la creació d'una fundació del Sr. Armell a
Dénia i altres comentaris sobre els assitents a l'esmentada reunió.

1966

Devesajosepantoni

5992

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Devesa sobre l'ajornament de
la reunió a Dénia, per tractar el tema de la Fundació Armell i altres
comentaris sobre el mateix personatge.

1966

Devesajosepantoni

5993

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Devesa sobre la visita a Dénia
d'Eduard Mangada i altres comentaris sobre una reunió al Sr. Armell per a
tractar el tema de la seua fundació a Dénia.

1967

Devesajosepantoni

5994

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa de la data d'una
reunió a Dénia amb els Srs. Armell i Mangada

1967

Devesajosepantoni

5995

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Devesa sobre l'enviament del
segon volum de la "Història de Dénia", publicada per Roc Chabàs, i altres
comentaris al respecte d'una actuació de Raimon a Dénia.

1970

Devesajosepantoni

5996

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Invitació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa perquè vaja a passar uns
dies a la seua finca de El Palmar (Dénia)
Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa de l'interés per part
de la directora de l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Dénia de donar uns
cursos de llengua i literatura valenciana, i sol·licitud d'algunes orientacions al
respecte.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni Devesa de la seua participació
presentant un recital de Raimon a Dénia

1970

Devesajosepantoni

5997

1970

Devesajosepantoni

5998

1972

Devesajosepantoni

20184

Carta

Carta a Fuster per part de la filla de Josep Antoni Devesa, a petició de son
pare i enviada des de Madrid on estan de metges, amb motiu d'una malaltia
als ulls de sa mare, demanant-li la seua visita a sa casa de Benidorm i altres
comentaris sobre una actuació de Raimon a Dénia.

1976

Devesajosepantoni

5999

Carta

Contestació per part de Josep Antoni Devesa a una consulta d'Eliseu Climent,
feta en nom de Fuster, sobre la bandera i l'escut de la ciutat de Dénia.
Adjunta dibuix amb l'escut de la ciutat de Dénia.

1976

Devesajosepantoni

6009

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni Devesa, president de l'Ateneu de
Dénia, de la seua subscripció com a soci de la mateixa entitat.

1978

Devesajosepantoni

6000

1978

Devesajosepantoni

6001

1978

Devesajosepantoni

6007

1981

Devesajosepantoni

20185

1981

Devesajosepantoni

6002

1981

Devesajosepantoni

6003

1981

Devesajosepantoni

6008

1983

Devesajosepantoni

6004

1985

Devesajosepantoni

6005

1988

Devesajosepantoni

6006

DEVESA, Josep Antoni
Carta

Carta

Carta
Telegrama
Tarja de
presentació

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta
Telegrama
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa pel seu parlament als
Premis Octubre, per aquest motiu li demana l'enviament d'una còpia de
l'esmentat discurs.
Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat.
Enviament a Fuster per part de l'advocat Josep Antoni Devesa Riera d'un
fullet de l'homenatge a Josep Espasa que se li farà a l'Ateneu de Dénia.
Adjunta exemplar del fullet "En Memoria de Josep Espasa: 1914-1980".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni Devesa de la seua participació a
l'Ateneu de Dénia en un homenatge a Mossèn Espasa, amb la participació de
Ventura.
Contestació de Fuster a Josep Antoni Devesa que no podrà estar a
l'homenatge a Mossèn Espasa, però que s'hi adhereix.
Mostra de suport a Fuster amb motiu del segon atemptat.
Felicitació a Fuster per part de Josep Antoni Devesa per la concessió de la
Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
Adhesió per part de Fuster a l'homenatge a Mossèn Espasa, front a la seua
impossibilitat d'assistir a l'acte.
Invitació a Fuster a sopar per part d'un grup de gent de l'Ateneu de Dénia.

[ 639

DEVESA, Josep Antoni

DIAGO, Maria Grau
DIAL DISCOS
DIARI DE BARCELONA

Esborrany

Enviament a Fuster per part de Josep Antoni Devesa d'un projecte de treball
sobre Dénia i els seus "Punts d'interés turístic" per a algun fullet publicitari
de la ciutat.

Devesajosepantoni

5984

Nota

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Antoni Devesa, de l'aparició del segon
volum d'un llibre sobre "Història", i altres comentaris sobre un article
aparegut al diari "Le Monde".

Devesajosepantoni

5991

1968

Diagomariagrau

6010

1979

Dialdiscos

6011

1987

Diaridebarcelona

6013

1987

Diaridebarcelona

6014

1987

Diaridebarcelona

6015

Diaridebarcelona

6012

Invitació
Carta
Carta
Carta

Invitació a Fuster per part del matrimoni de Maria Creu Diago i Lleonard
Silvestre al bateig del seu fill Raúl.
Agraïment a Fuster per la seua col·laboració en la discogràfica Dial Discos
S.A.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article d'opinió al "Diari
de Barcelona" en la seua segona etapa.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article d'opinió al "Diari
de Barcelona" en la seua segona etapa.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del "Diari de Barcelona" de la seua col·laboració
amb una crítica literària per al seu suplement de llibres.

Nota

Comunicació a Fuster de l'enviament per part del "Diari de Barcelona" d'un
exemplar del seu nou suplement sobre llibres.

Telegrama

Comunicació a Fuster, per part del "Diari Segre" de Lleida, de la data d'una
reunió amb els col·laboradors d'un suplement de cultura sobre "Països
Catalans", que apareixerà al mateix diari.

1983

Diarisegre

6016

Carta

Enviament per part de Fuster d'una carta al director del "Diario de Valencia",
fent unes correccions a un article seu, publicat al suplement dominical del
mateix diari, el 15-2-81.

1981

Diariodevalencia

6018

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6019

Carta

Comunicació a Fuster per part del "Diario de valencia" del pagament dels
beneficis en accions del diari per part de l'empresa Valenciana de Noticias
S.A. (VANOSA). Per aquest motiu, li demanen les seues dades personals per
tal de fer-li l'ingrés.

1981

Diariodevalencia

6020

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6021

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6022

DIARI SEGRE

DIARIO DE VALENCIA

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 640

DIARIO DE VALENCIA
Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6023

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6024

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6025

Carta

Comunicació de l'enviament per part de Fuster a Jesús Montesinos d'uns
articles a fi de publicar-los al "Diario de Valencia"

1981

Diariodevalencia

6026

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster, per part del "Diario de Valencia", d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.

1981

Diariodevalencia

6027

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Jesús Montesinos de la publicació d'uns
articles seus al "Diario de Valencia", contestant a Martí Domínguez.

1981

Diariodevalencia

6028

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jesús Montesinos de l'enviament d'un
article sobre l'atemptat patit per aquest per a publicar-lo al "Diario de
Valecia", i altres comentaris sobre l'enviament d'altres article sobre el País
Valencià. També li demana que observe si a "Qué y dónde" disposen
d'originals seus per a publicar.

1981

Diariodevalencia

6029

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia", d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions en el diari.

1981

Diariodevalencia

6031

1981

Diariodevalencia

6030

1981

Diariodevalencia

6034

1982

Diariodevalencia

6032

1982

Diariodevalencia

6033

Tarja de
presentació
Telegrama

Carta

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta de F.J.C. enviada al "Diario
de Valencia", i d'altres comentaris sobre la cobertura informativa del diari "El
País", el 9 d'Octubre.
Invitació a Fuster per part del "Diario de Valencia" a un acte social a l'Hotel
Astoria de València, per a presentar un nou projecte periodístic al mateix
diari.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part del "Diario de Valencia" d'un
taló amb el pagament dels seus honoraris editorials per les seues
col·laboracions al diari.
Comunicació a Fuster per part de Vicente Ponce, del "Diario de Valencia",
que no podrà estar la data proposada per Fuster en una cita amb aquest, pel
que li proposa parlar amb el corresponsal de Sueca i que es reuneixca amb
ell.

[ 641

DIARIO DE VALENCIA
Carta
DÍAZ-SÁEZ, Alicia
DIAZ-PLAJA, Aurora

Diariodevalencia

6017

1981

Diazsaezalicia

6035

1957

Diaz-plajaaurora

6037

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Aurora Díaz-Plaja sobre la seua assistència a
una reunió de l'"Associació d'Escriptors en Llengua Catalana", a Benicarló, i
sol·licitud d'un llibre del mateix Fuster titulat "Un món per a infants",
publicat l'any 1959, de l'interés d'Aurora.

1989

Diaz-plajaaurora

6038

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Aurora Díaz-Plaja d'Ulsamer per l'enviament
d'un exemplar de la reedició de la seua obra "Un món per a infants", de la
qual vol fer una crítica literària. També li fa alguns comentaris sobre el
contingut de l'obra i sobre el text "Rosa de Bardissa".

1989

Diaz-plajaaurora

6039

Carta

Comentaris per part de Fuster a Aurora Díaz-Plaja sobre els textos de la seua
obra "Un món per a infants", i en especial sobre el text "Rosa de bardissa",
un poema de Joan Maragall.

1989

Diaz-plajaaurora

6040

Diaz-plajaaurora

6036

1981

Diaz-plajafernando

6041

1956

Diaz-plajaguillermo

6042

Diesllibreriaels

6043

Adhesió
Tarja de
presentació

Tarja de
presentació
DIAZ-PLAJA, Fernando
DIAZ-PLAJA Guillermo

Sol·licitud a Fuster de la seua visita al "Diario de Valencia" per parlar d'alguns
aspectes editorials sobre els seus articles al diari i altres comentaris sobre el
pagament de les seues col·laboracions editorials.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Comunicació a Fuster per part d'Aurora Díaz-Plaja d'Ulsamer de l'enviament
d'una crítica literària a l'obra de Fuster "Figures de temps", després d'estar
retinguda per la Censura.

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Aurora Díaz-Plaja de Ulsamer que després
de 4 anys sense fer crítica literària torna a la càrrega per la qual cosa es fica a
la seua disposició.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Carta

Agraïment a Fuster per part de Guillermo Díaz-Plaja per la seua crítica
literària a una obra seua sobre literatura catalana.

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Clapés de la publicació al Butlletí de
la "Llibreria Els Dies", del seu discurs pronunciat als "Premis Octubre", i
enviament d'un exemplar de la mateixa publicació.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Lucienne Dieudonné de l'enviament d'uns
texts dels seu germà Lucien Jean perquè realitze una publicació a instància
de Jordi Arquer.

1962

Dieudonnelucienne

6044

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquín Diez Pérez de la seua assistència a un
acte republicà, a l'Hotel Astoria de València, per a tractar el tema de la
creació del "Círculo Republicano Fernando Valera".
Anotació manuscrita de Fuster al revers de full, [No cal].

1979

Diezperezjoaquin

6045

DIES, Llibreria Els

DIEUDONNÉ, Lucienne

DIEZ PÉREZ, Joaquín
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DIFUSORA, Editorial
Catalana

Carta

DIMA, ediciones
Carta
DIPUTACIÓ D’ALACANT

Telegrama

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Comentaris a Fuster per part de "Difusora Editorial Catalana S.A.", al
respecte de l'enviament de les seues dades bancàries per a fer-li el càrrec del
pagament d'una comanda d'uns llibres de la col·lecció "Papitu".
Presentació a Fuster per part de Ramon Bachs, Director Gerent de "Dima
Edicions", de la nova col·lecció "Dima Universal", i enviament dels tres
primers volums publicats per la mateixa editorial perquè realitze una crítica
literària.
Mostra de condol per la mort de Fuster per part d'Antonio Mira-Perceval
Pastor, president de la Diputació Provincial d'Alacant.

1980

Difusoraeditorialcatalana

6046

Dimaediciones

6047

1992

Diputaciodalacant

6048

Informe

Enviament a Fuster per part de la Diputació Provincial de Barcelona d'una
fotocòpia de l'Informe del Departament de Titelles i Marionetes sobre la
situació i propostes de millora d'aquestes arts.

1972

Diputaciodebarcelona

20186

Carta

Felicitació a Fuster per part de la Diputació de Barcelona per la concessió del
"Premi Godó Lallana".

1977

Diputaciodebarcelona

6049

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Diputació de Barcelona de l'enviament
d'algun text per a la publicació, "Gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya:
edició de documents de l'arxiu de la ponència", com a participant en un
debat al respecte i organitzat per la mateixa diputació.

1983

Diputaciodebarcelona

6050

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del president de la Diputació de Girona de
l'enviament d'un article seu per publicar-lo en un número especial dedicat a
Josep Pla, de la "Revista de Girona".

1981

Diputaciodegirona

6051

Carta

Felicitació a Fuster per part del president de la Diputació de Girona per la
concessió de la "Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya", i mostra
d'admiració per la seua obra.

1983

Diputaciodegirona

6052

Carta

Comunicació a Fuster dels resultats del "Premi València", de la Diputació
Provincial de València, en què Fuster hi participa amb el poemari "Terra en la
boca", però que li ha sigut otorgat a Antoni Igual Úbeda per la novel·la "Juan
Lorenzo", a Matilde Llòria pel poemari "Aleluya", i a Fausto González
Casajuana per l'obra teatral "La masia de Masiá".

1952

Diputaciodevalencia

6053

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Diputació Provincial de València de la
publicació de la seua obra "Escrit per al silenci", per part de l'"Impremta
Provincial".

1954

Diputaciodevalencia

6054

Carta

Comunicació a Fuster de la proposta de composició dels membres del Jurat
del "Premi València de literatura", organitzat per la Diputació Provincial de
València, entre els quals es troba Fuster.

1957

Diputaciodevalencia

6055

DIPUTACIÓ DE GIRONA

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
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Carta

Comunicació a Fuster de la composició dels membres del Jurat del "Premi
València de literatura", organitzat per la Diputació Provincial de València,
entre els que es troba Fuster.

1957

Diputaciodevalencia

6056

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Diputació Provincial de València, que ha
sigut designat com a vocal del jurat del "Premi València de literatura",
organitzat per la mateixa institució.

1957

Diputaciodevalencia

6057

Carta

Comunicació a Fuster dels resultats del "Premi València" de la Diputació
Provincial de València, en què Fuster hi participa com a membredel Jurat, i
que ha sigut atorgat a José Luis Aguirre Sirera per la novel·la "Las Raíces", a
José Albi pel poemari "Vida de un hombre", a Salvador Salvador Monzó per
l'obra teatral "Ulises", i al millor treball en valencià "Far d'Esperança", per a
Salvador Rosa Soriano.

1957

Diputaciodevalencia

6059

Saluda

Convocatòria a Fuster per part del president de la Diputació Provincial de
València, a una reunió del Jurat del "Premi València de literatura", que es
farà al Palau de la Generalitat de València.

1957

Diputaciodevalencia

6058

1958

Diputaciodevalencia

6060

1958

Diputaciodevalencia

6061

Carta

El president de la Diputació Provincial de València comunica a Fuster que ha
rebut uns retalls de premsa que li ha enviat sobre el "Premi València de
literatura", i que es tractaran les seues propostes en la darrera reunió del
Jurat de l'esmentat premi.

1958

Diputaciodevalencia

6062

Carta

Comunicació a Fuster de la proposta de composició dels membres del Jurat
del "Premi València de literatura", organitzat per la Diputació Provincial de
València, entre els quals es troba Fuster.

1961

Diputaciodevalencia

6063

Carta

Comunicació a Fuster dels resultats del "Premi València", de la Diputació
Provincial de València, en què Fuster hi participa com a membre del Jurat, i
que ha sigut otorgat a Santiago Rodríguez García per la biografia de "Antonio
Muñoz Degraín. Gran pintor valenciano y español", a Vicente García del Real
Castells pel poemari en castellà "En contra del viento y la marea", i a Joan
Valls i Jordà pel poemari en valencià "Versos a Sara".

1961

Diputaciodevalencia

6068

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de la proposta de composició dels membres del Jurat
del "Premi València de literatura" organitzat per la Diputació Provincial de
València, entre els quals es troba Fuster.
Comunicació a Fuster dels resultats del "Premi València" de la Diputació
Provincial de València, en què Fuster hi participa com a membre del Jurat, i
que ha sigut atorgat a Tomás Cossias García per la novel·la "El Camarada
Darío", a Vicent Andrés Estellés pel poemari "La clau que obri tots el panys",
a Secundino Iborra Muñoz-Ferriols per l'obra teatral "Ni a la farsa ni a la
vida", i al millor treball en valencià "Les quatre estacions", per a Josep
Palàcios.
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Saluda

Convocatòria a Fuster per part del president de la Diputació Provincial de
València a una reunió del Jurat del "Premi València de literatura", que tindrà
lloc al Palau de la Generalitat de València.

1961

Diputaciodevalencia

6064

Saluda

Convocatòria a Fuster per part de la Diputació Provincial de València a una
reunió del Jurat del "Premi València de literatura", que tindrà lloc al Palau de
la Generalitat de València, i petició de la devolució de les obres presentades
al premi en el seu poder.

1961

Diputaciodevalencia

6065

Saluda

Convocatòria a Fuster per part de la Diputació Provincial de València a una
reunió del Jurat del "Premi València de literatura", que tindrà lloc farà al
Palau de la Generalitat de València, i petició de la devolució de les obres
presentades al premi en el seu poder.

1961

Diputaciodevalencia

6066

Saluda

Convocatòria a Fuster per part de la Diputació Provincial de València a una
reunió del Jurat del "Premi València de literatura", que tindrà lloc al Palau de
la Generalitat de València, i petició de la devolució de les obres presentades
al premi en el seu poder.

1961

Diputaciodevalencia

6067

Expedient

Enviament a Fuster per part de la Diputació Provincial de València d'una
fotocòpia d'un informe policial sobre Rafael Orbe Cano per autoritzar una
manifestació estudiantil a l'Universitat de Saragossa que causà problemes al
règim franquista.

1973

Diputaciodevalencia

20187

Carta

Comunicació a Fuster del pagament dels seus honoraris editorials mitjançant
transferència bancària al Banc Exterior d'Espanya, pels seus articles publicats
a la "Revista Generalitat". També li demanen disculpes pel retard en el
pagament dels esmentats honoraris.

1981

Diputaciodevalencia

6073

Telegrama

Felicitació a Fuster per part del president de la Diputació Provincial de
València, per la concessió del "Premi de les Lletres Valencianes".

1981

Diputaciodevalencia

6072

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Diputació Provincial de València, de la
pròrroga en la publicació de Ramón García Pérez sobre "El Pare Jofré", i uns
altres comentaris sobre la publicació d'un llibre de Fuster per a la "Institució
Alfons El Magnànim".

1982

Diputaciodevalencia

6074

Carta

Carta de Pagament a Fuster de l'I.R.P.F dels seus honoraris editorials per part
de la Diputació de València per la seua col·laboració amb una publicació per
a la "Institució Alfons El Magnànim".

1983

Diputaciodevalencia

6080

Rebut

Comunicació a Fuster del pagament dels seus honoraris editorials per part de
la Diputació de València, mitjançant transferència bancària, per la seua
col·laboració amb una publicació per a la "Institució Alfons El Magnànim".

1983

Diputaciodevalencia

6079

Carta

Invitació a Fuster per part d'Antoni Asunción a l'exposició "Literatura i
Cultura Valenciana, segles XIV i XV", que tindrà lloc al Saló de la Llotja de

1985

Diputaciodevalencia

6076

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
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València.
Carta

Invitació a Fuster per part d'Antoni Asunción a una exposició sobre
"L'Escriptor Vicent Blasco Ibáñez", que tindrà lloc al Port de València.

1986

Diputaciodevalencia

6077

Carta

Invitació a Fuster per part d'Antoni Asunción a l'exposició "Alfons Roig i els
seus amics", que tindrà lloc al Palau del Marqués de la Scala, a València.

1988

Diputaciodevalencia

6078

Carta

Comentaris a Fuster per part de la Diputació Provincial de València, pel nom
posat per l'Alcalde de Sueca en el rètol d'entrada de "Las Palmeras", en lloc
de "Les Palmeretes"

Diputaciodevalencia

6069

Diputaciodevalencia

6070

Diputaciodevalencia

6071

Diputaciodevalencia

6075

1981

Diputacionforaldevizcaya

6081

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Nota
Nota
Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part del president de la Diputació Provincial de
València pel seu suport.
Comunicació a Fuster que el president de la Diputació Provincial de València
no podrà estar en un sopar.
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Asunción Hernández, president de la
Diputació de València.

DIPUTACIÓN FORAL DE
VIZCAYA

Telegrama

DISTRIBUÏDORA, Cavall
Bernat

Carta

Comentaris a Fuster per part de la "Distribuïdora Cavall Bernat" sobre la
seua subscripció a la revista "Serra d'Or".

1984

Distribuidoracavallbernat

6082

Comunicat

Carta de la distribuïdora "El Molinell S.A." anunciant-li a Fuster que ha de
renovar la seua subscripció a la col·lecció "Els Quaderns" de Gorg. Indica les
diferents possibilitats per a fer-ho.

1974

Distribuidoraelmolinell

20450

1969

Disva

6083

1972

Dixonvictor

20188

1981

Dobarroxosema

6084

1979

Dolccarles

6085

DISTRIBUÏDORA, El Molinell

DISVA
Carta
DIXON, Victor
Carta

DOBARRO, Xosema

Telegrama

DOLÇ, Carles
Carta
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Sol·licitud a Fuster de la seua autorització per a reproduir en el "Boletín
Informativo Disva", el seu treball sobre "El Misteri d'Elx", publicat a la revista
[Imagen y Sonido].
Enviament a Fuster per part de Victor Dixon del Departament of Spanish and
Portuguese Studies of University of Manchester d'un treball seu sobre el
bandoler Antoni Roca publicat a un llibre "Homenaje a William L. Fichter", i
demés comentaris sobre la lectura de l'obra. També li demana algún idees
per a aprofondir en algún tema d'investigació relacionat en la matèria.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Carles Dolç, d'una fotocòpia
del text d'una xarrada seua a l'"Escola d'Estiu".
Adjunta fotocòpia de l'esmentat text titulat "Per què l'anticatalanisme?".
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DOLÇ, Miquel
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Dolç, d'un llistat de les seues obres per
a fer una crítica literària a la seua obra per a "Destino", que sortirà coincidint
en l'aparició de la seua obra "La poesia catalana" publicada per [Raixa].

1956

Dolcmiquel

6086

Carta

Contestació per part de Fuster a Miquel Dolç agraïnt-li la seua crítica en
"Destino", sobre la seua obra literària, per la qual cosa li dóna algunes dades
biogràfiques seues, i li envia una foto i un exemplar de l'obra "Escrit per al
silenci".

1956

Dolcmiquel

6087

Carta

Agraïment a Fuster per part de Miquel Dolç, per l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Escrit per al silenci", i li comunica que li falten els seus
poemaris "Terra en la boca" i "Sobre Narcís", per a fer una crítica literària a
la seua obra. També li demana que intercedeixca front a José Mª Jover
perquè li done un concurs de trasllats com a professor de la Universitat de
Sevilla, a la Universitat de València.

1956

Dolcmiquel

6088

Carta

Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Miquel Dolç, d'una crítica
literària a la seua traducció de l'obra "Silves", d'Estaci, i d'altres comentaris
sobre el seu nomenament com a membres del Jurat d'un premi literari de la
Diputació de València.

1958

Dolcmiquel

6089

Carta

Miquel Dolç comunica a Fuster que va rebre la seua crítica literària per a
"Jornada", a la seua obra "Silves", d'Estaci, i sobre l'enviament d'exemplars
de la mateixa obra a Guillem Colom i a la "Fundació Bernat Metge". També li
fa alguns comentaris al voltant del seu nomenament com a membres del
Jurat d'un premi literari de la Diputació de València.

1958

Dolcmiquel

6090

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Dolç sobre el seu poemari "Petites
elegies" que es publicarà a la col·lecció "La Font de les Tortugues", i d'altres
comentaris sobre el seu viatge a Mallorca on passarà l'estiu amb la família.

1958

Dolcmiquel

6091

Carta

Miquel Dolç comunica a Fuster que ha pogut aprovar a l'alumna recomanada
Barberà Nolla, i d'altres comentaris sobre la seua crítica literària a "Jornada"
de la seua obra "Indagacions possibles". També li agraeix el seu comentari a
la mateixa publicació, a una semblança poètica de Miquel Dolç, i li comunica
que ha corregit les proves de la seua traducció de "l'Eneida", i la publicació a
la col·lecció "La font de les tortugues", de l'obra "Petites elegies".

1958

Dolcmiquel

6092

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Dolç d'una reunió a la Universitat de
València per a parlar de la seua obra, ja que li falten unes dades per a la
crítica literària que està fent per a "Destino" sobre l'obra de Fuster. També li
comunica l'enviament d'un exemplar de la seua traducció a "l'Eneida"
perquè li faça una crítica literària per a "Jornada".

1959

Dolcmiquel

6093

DOLÇ, Miquel
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Carta

Miquel Dolç comunica a Fuster que passarà per sa casa de Sueca a recollir-lo
per a anar a un acte a Gandia, i d'altres comentaris sobre una crítica literària
a la seua obra apareguda en "Destino", i sobre un article en "Levante" en
què es fà referència a tots dos.

1959

Dolcmiquel

6094

Carta

Agraïment a Fuster per part de Miquel Dolç per la seua crítica literària a la
seua traducció de "l'Eneida" per al diari "Levante". També li demana
disculpes per les errades aparegudes en la seua crítica literària en "Destino"
sobre la seua obra "Figures de temps", atribuïdes al corrector, i li demana a
Fuster la seua assistència a l'acte de constitució de l'"Aula Ausiàs March".

1959

Dolcmiquel

6095

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Dolç de la seua participació en una
"Festa de la Poesia", en la Facultat de Lletres de la Universitat de València,
en què li demana que faça una lectura de poemes seus, i que serà
presentada per Rafael Ferreres.

1960

Dolcmiquel

6096

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Dolç sobre la presentació al públic
de l'"Aula Ausiàs March", que tindrà lloc a l'Ateneu Mercantil de València,
amb la participació de Joan Sales.

1960

Dolcmiquel

6097

Article de
premsa

Dues còpies enviades a Fuster per part de Miquel Dolç, del seu article crític a
l'obra de Joan Reglà, "Joan Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler", amb
estudi de Joan Fuster, publicat en la revista "Universidad" de Saragossa.
[XXXIX. (1962), 331-332 p].

1962

Dolcmiquel

6099

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Miquel Dolç,
qui està a Madrid en un tribunal d'oposicions.

1966

Dolcmiquel

6100

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part del matrimoni Miquel Dolç i Maria Eugènia
Rincón de Dolç, d'una felicitació nadalenca amb el poema imprés "Inútil
claror", de Miquel Dolç.

1966

Dolcmiquel

6101

Carta

Sol·licitud per part de Miquel Dolç, de la reserva d'un tiquet per a un sopar
homenatge a Fuster.

1968

Dolcmiquel

6111

Carta

Enviament a Fuster per part de Miquel Dolç, de la seua crítica literària a
l'obra "Literatura catalana contemporània", publicada en el diari "La
Vanguardia Española", amb el títol "La literatura catalana contemporània de
Joan Fuster", [Jueves, 10 de agosto de 1972. pàg. 42].

1972

Dolcmiquel

6103

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni Miquel Dolç i Maria
Eugènia Rincón, amb el poema imprés "La veu", de Miquel Dolç.

1972

Dolcmiquel

6108

DOLÇ, Miquel

Felicitació
nadalenc
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Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Miquel Dolç, de la seua crítica literària a
l'obra "El país Valenciano" publicada en el diari "La Vanguardia Española",
amb el títol "Joan Fuster ante el País Valenciano", [Jueves, 23 de marzo de
1972. pàg. 49].

1972

Dolcmiquel

6102

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni Miquel Dolç i Maria
Eugènia Rincón, amb el poema imprés "No hi ha temps", de Miquel Dolç.

1973

Dolcmiquel

6109

Agraïment a Fuster per part de Miquel Dolç per l'enviament d'uns exemplars
de la col·lecció "Clàssics Albatros", del "Diccionario", de Torres Amat, i d'un
suplement de Joan Coromines. També li comunica l'enviament d'una crítica
literària en els esmentats volums "d'Albatros".

1973

Dolcmiquel

6104

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Dolç sobre l'edició a la col·lecció
"Albatros", d'uns poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, i sobre l'interés
d'editar la mateixa obra per part de la col·lecció "Balenguera". També li
demana l'enviament de "Lletra menuda" tal com li va prometre Fuster.

1974

Dolcmiquel

6105

Carta

Agraïment per part de Fuster a Miquel Dolç, pel seu article publicat a "La
Vanguardia". També li demana la seua visita a València als "Premis Octubre",
per a parlar amb ell.

1975

Dolcmiquel

6107

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni Miquel Dolç i Maria
Eugènia Rincón, amb el poema imprés "El Somrís (Tribut a Virgili)", de
Miquel Dolç.

1978

Dolcmiquel

6110

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Miquel Dolç, Vicedegà de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat de València, per les seues paraules de
suport publicades en "Destino".

Dolcmiquel

6098

Tarja de
presentació

Salutacions a Fuster per part de Miquel Dolç, com a Degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Madrid.

Dolcmiquel

6106

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament de les dades d'una xica que es presenta
a les oposicions d'Ibèria perquè intercedeixca al seu favor, i d'altres
comentaris sobre la lectura d'un llibre de Fuster.

1962

Domarcovicent

6112

1985

Domenechmeliaernest

6117

1961

Domenechsoterasjordi

6119

1966

Domenechsoterasjordi

6120

Domenechsoterasjordi

6118

Dolç, Miquel

DOMARCO, Vicent

DOMÈNECH MELIÁ, Ernest
Carta
DOMÉNECH SOTERAS, Jordi

Carta
Felicitació
nadalenc
Nota
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Felicitació a Fuster per l'homenatge que li ha tributat l'Ajuntament de Sueca
per part d'un lector, qui també li demana orientació en la compra de llibres
per a la seua biblioteca personal.
Carta a Fuster felicitant-li el Nadal per part de Jordi Domènech Soteras.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Robert Frost, amb un poema de
Robert Frost traduït al català.
Felicitació a Fuster pel seu sant.
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DOMÉNECH, Francesc

DOMÉNECH, Jordi

Carta

Carta de Fuster a Francesc Domènech presentant-li la nova publicació "El
Temps", per a la seua subscripció a la revista, retornada per l'oficina de
correus al mateix Fuster.
Amb l'anotació manuscrita en el sobre [Falleció, 16-5-84].

1984

Domenechfrancesc

6115

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jordi Domènech amb el seu text
"Dia de desembre", i amb un altre text en italià de P.P. Pasolini.

1972

Domenechjordi

6116

Postal

Salutacions a Fuster per part de Pep Doménech, des de Viena, on està
estudiant l'obra del músic valencià Vicent Martín i Soler, i d'altres comentaris
al respecte del mateix.

1982

Domenechpep

6113

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pep Doménech, de la publicació d'una obra
de Matilde Salvador amb poemes de Fuster per part de la Generalitat.

1984

Domenechpep

6114

Carta

Comunicació a Fuster per part de Germà Domingo de la seua visita amb
altres nois, a sa casa de Sueca,
Adjunta a peu de carta un dibuix.

1976

Domingoigarciagerma

6131

1987

Domingoigarciagerma

6132

1979

Domingoantoni

6125

DOMÉNECH, Pep

DOMINGO I GARCIA, Germà

Carta
DOMINGO, Antoni

Postal
Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des de Conca, on està de
viatge amb la seua dona.

1979

Domingoantoni

6126

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des de Toledo, on està de
viatge amb la seua dona, després de visitar Aranjuez.

1983

Domingoantoni

6127

1984

Domingoantoni

6124

1986

Domingoantoni

6128

1988

Domingoantoni

6129

Nota

Comunicació a Fuster per part de Toni Domingo de la seua visita a sa casa de
Sueca, per a dinar amb el pianista català Miquel Farré, però no hi era.
Nota escrita al revers d'un fullet publicitari del concert de Miquel Farré, a les
"II Jornades Musicals de la Societat Unió Musical de Sueca".

Domingoantoni

6122

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des de França, on està de
viatge amb la seua dona per terres de Foix.

Domingoantoni

6123

Postal

Felicitació a Fuster per part de Fulgenci Domingo pel seu article aparegut en
la revista "València Semanal".

Domingofulgenci

6121

Postal
Postal
Postal

DOMINGO, Fulgenci

Sol·licitud a Fuster per part de Germà Domingo, d'una data per a visitar-lo al
seu despatx de la Universitat de València.
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des d'Albarracín (Terol), on
està de viatge amb la seua dona.
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Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des de Galícia, on està de
viatge amb la seua dona.
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des de Panticosa (Osca), on
està de vacances amb la família.
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Domingo, des de Carcassonne
(França), on està de viatge amb la seua dona.

1978
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DOMINGO, Xavier
Carta
DOMÍNGUEZ I IBÁÑEZ,
Alfred
DOMÍNGUEZ, Martí
DOMÍNGUEZ, Martí

Carta
Carta
Tarja de
presentació
Estampa
Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Tarja de
presentació
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Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Domingo, de la seua col·laboració en
un llibre que està fent per a l'editor Pauvert de París, sobre l'erotisme
espanyol.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Alfred Domínguez d'un
treball seu sobre el Pare Tosca.
Contestació per part de Fuster a Martí Domínguez, arran d'un article publicat
per Fuster en "Destino" el qual no va agradar a Martí Domínguez.
Martí Domínguez sol·licita a Fuster que li cride per telèfon, ja que necessita
parlar amb ell d'un assumpte no especificat.
Estampa necrològica enviada a Fuster per part de Martí Domínguez per la
mort de sa mare, Maria Vicenta Barberà Carpi.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Sol·licitud a Fuster per part de Martí Domínguez del seu permís per a
publicar alguns fragments d'un text seu sobre "Els sermons i sermonaris de
Sant Vicent Ferrer", publicat en la revista de la "Institució Alfons El
Magnànim", en la "Revista Vicentina de Festes".
Agraïment a Fuster per la seua autorització per tal que Martí Domínguez
publicara uns fragments d'un text seu sobre "Els sermons de Sant Vicent
Ferrer", en la "Revista Vicentina de Festes", de la quual li envia un exemplar.
Felicitació a Fuster per part de Martí Domínguez per la concessió d'un premi
literari.
Martí Domínguez comunica a Fuster que no va poder anar a l'homenatge
que li va tributar l'Ajuntament de Sueca pel fet d'haver d'assistir a un altre
homenatge en honor al músic d'Algemesí Josep Moreno Gans.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Martí Domínguez, d'un
article de premsa seu publicat en la "Hoja del Lunes", amb el títol "Las manos
entrelazadas", en què es fa referència a una tertúlia entre intel·lectuals i
escriptors catalans, valencians i balears al Cercle Cultural El Sequial de Sueca.
Agraïment a Fuster per part de Martí Domínguez de la seua felicitació
nadalenca, i comunicació de la mort de sa mare.

Domingoxavier

6130

1985

Domingueziibanezalfred

6144

1952

Dominguezmarti

6133

1962

Dominguezmarti

6135

1964

Dominguezmarti

6137

1966

Dominguezmarti

6138

1969

Dominguezmarti

6139

1969

Dominguezmarti

6140

1975

Dominguezmarti

6141

1976

Dominguezmarti

6142

1981

Dominguezmarti

6143

Dominguezmarti

6134

Dominguezmarti

6136
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DOÑATE, Josep Maria
Carta

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Doñate per les seues referències a
l'obra de Doñate sobre "La decadència al País Valencià", i comunicació de
l'enviament de la seua darrera publicació "Datos para la historia de
Villareal".
Agraïment a Fuster per part de José Mª Doñate per l'enviament d'un llibret
seu dedicat, i uns altres comentaris sobre la seua tasca d'investigació
històrica en els arxius.

1976

Donatejosepmaria

6145

1977

Donatejosepmaria

6146

Carta

Contestació per part de Fuster agraïnt a José Mª Doñate la seua tasca
d'investigació històrica en els arxius i l'enviament de la seua obra "Datos
para la historia de Villareal".

1977

Donatejosepmaria

6147

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Donatejosepmaria

6148

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramón Serrano, director-gerent de "DOPESA"
(Documentación Periodística S,A, Ediciones y Publicaciones), perquè faça una
biografia sobre Raimon per publicar-la en la col·lecció "Españoles Populares
Contemporáneos", i altres comentaris editorials al respecte.
Adjunta llistat editorial amb les publicacions projectades en la mateixa
col·lecció.

1971

Dopesa

6149

1979

Dopesa

6150

1969

Doriadexeusandreu

6152

1969

Doriadexeusandreu

6153

1969

Doriadexeusandreu

6154

1969

Doriadexeusandreu

20189

1961

Doriapade

6151

DOPESA

Carta
DÒRIA DEXEUS, Andreu
Carta

Carta
Carta

Carta
DÒRIA, P.A. de
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Montserrat Mateu de "DOPESA"
(Documentación Periodística S,A, Ediciones y Publicaciones), perquè faça un
treball sobre Ausiàs March per publicar-lo en la col·lecció, "Conèixer
Catalunya".
Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu Dòria de la seua conformitat per a
publicar en "Edicions La Galera", un llibret sobre l'arròs, en un vocabulari
que ha sigut corregit per Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu Dòria de l'enviament d'unes
correccions seues, a un llibret sobre l'arròs, publicat per "Edicions La Galera".
Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu Dòria de l'enviament d'unes
correccions seues, en un llibret sobre l'arròs, publicat per "Edicions La
Galera".
Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu Dòria d'Edicions La Galera de la revisió
d'una obra seua sobre el cultiu de l'arròs per a infants. També li parla d'uns
nous projectes editorials amb Moll, i li envia unes imatges per il·lustrar-li
l'obra.
Comentaris a Fuster per part d'un lector, al respecte de la lectura d'una
crítica literària seua en "Destino", sobre l'obra de Laura del Vasto
"Pelegrinatge als orígens".
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DOYMA
Factura

Enviament a Fuster de dues factures d"'Edicions Doyma", pel pagament dels
seus honoraris editorials, per la publicació dels seus articles a la revista "Jano
Humanidades", titulats: "Dudas sobre el ocio" i "España caní".

6

Doyma

6189

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de la revista "Jano",
d'un article seu per a la mateixa publicació sobre la costa del País Valencià
,per a un reportatge sobre "Costas Españolas".

1972

Doyma

6161

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Javier Foz Sala, director d'Edicions Doyma de
la seua col·laboració amb un article per a una revista.

1972

Doyma

20191

Saluda

Enviament a Fuster per part d'Ediciones DOYMA S.A, d'un taló pel pagament
dels seus honoraris editorials pel seu article titulat "Costa valenciana" per a
una revista.

1972

Doyma

20192

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'uns articles per publicar-los en la revista
"Jano". També li demana quan farà una visita a Barcelona.

1977

Doyma

6162

Carta

Contestació per part de Fuster a Xavier Foz i Sala, enviant-li uns articles seus
per a la revista "Jano". També li demana que li envie regularment la revista i
li dóna les seues dades bancàries per tal que li pague els seus honoraris
editorials.

1977

Doyma

6163

1977

Doyma

6164

1977

Doyma

6165

1977

Doyma

6166

1977

Doyma

6167

1977

Doyma

6168

Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama
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Xavier Foz i Sala comunica a Fuster que ha rebut els seus articles per a la
revista "Jano", i d'altres comentaris sobre els mateixos que es publicaran
sota el títol"Discordancias".
Comunicació per part de Fuster a Tomàs d'"Edicions Doyma", de la seua
visita a Barcelona on va donar una conferència. També li demana
l'enviament d'uns exemplars de la revista "Jano", per tal de veure els articles
que li han publicat.
Agraïment per part de Fuster a Xavier Foz i Sala pel pagament dels sues
honoraris editorials, per la col·laboració en uns articles per a la revista
"Jano", de la qual li demana que li envie alguns exemplars.
Comunicació a Fuster per part d'un tal Tomàs de l"'Editorial Doyma", de
l'enviament d'uns exemplars de la revista "Jano", i sol·licitud de l'enviament
per part de Fuster de més articles per a publicar-los en l'esmentada revista.
Xavier Foz comunica a Fuster que ha rebut els seus articles per a publicar-los
a la revista "Jano".
Anotació manuscrita de Fuster a peu de telegrama [30 nov. 77 (Rebut 31).
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'un tal Tomàs, d'"Edicions Doyma", que el
mes d'agost tothom està de vacances per la qual cosa ha d'enviar-li el seu
article ,per a la revista "Jano", el més aviat possible, i d'altres comentaris
sobre la visita a Barcelona del grup "Els Pavesos".

1978

Doyma

6175

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Tomàs d"'Edicions Doyma", que li
demane a Vicent Peset la seua col·laboració amb un article per a la revista
"Jano", sobre "El médico y las humanidades".

1978

Doyma

6178

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat, per part de la
Redacció de la revista "Jano".
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1978

Doyma

6182

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Popular Español, pel pagament dels seus honoraris
editorials pels articles: "Mañana será otro dia", "Palabras y palabrotas", "La
historiera de Edipo" i "Finales para una vida".

1978

Doyma

6170

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Garriga Nogués, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.

1978

Doyma

6172

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Hispano Americano, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.

1978

Doyma

6173

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari de la Banca Catalana, pel pagament dels seus honoraris editorials
per la publicació d'uns articles seus.

1978

Doyma

6174

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Español de Crédito, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.

1978

Doyma

6176

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Garriga Nogués, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.
Anotació manuscrita de Fuster [Constestat].

1978

Doyma

6177

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Español de Crédito, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.

1978

Doyma

6180

DOYMA

Correspondència de Joan Fuster
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Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Hispano Americano, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus. També li demanen a Fuster
l'enviament de tots els rebuts que té pendents per tal de pagar-li-los.

1978

Doyma

6181

Saluda

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Español de Crédito, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.

1978

Doyma

6183

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Tomàs de l'"Editorial Doyma", de
l'enviament d'uns articles.

1978

Doyma

6171

1978

Doyma

6179

1979

Doyma

6186

1979

Doyma

6187

1979

Doyma

6190

1979

Doyma

6192

1979

Doyma

6191

1979

Doyma

6184

Telegrama
Carta
DOYMA
Carta

Carta

Carta

Factura

Saluda
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Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Tomàs de l'"Editorial Doyma", de
l'enviament d'un article.
Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions
Doyma", de l'augment dels honoraris que rebrà pel pagament dels seus
articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions Doyma",
de l'enviament d'uns articles per a publicar-los a la revista "Jano", i d'altres
comentaris sobre la publicació d'altres articles seus en la mateixa revista.
Anotació manuscrita de Fuster [Constestat].
Comunicació per part de Fuster a Xavier Foz i Sala, d'"Edicions Doyma", de
l'enviament de dos articles seus per a publicar-los a a la revista "Jano".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions Doyma",
de la seua col·laboració amb un article per a un número especial monogràfic,
de la revista "Jano", sobre "L'Any Internacional de l'Infant".
Amb l'anotació manuscrita de Fuster al revers del full [Contestat].
Enviament a Fuster d'una factura d"'Edicions Doyma", pel pagament dels
seus honoraris editorials per la publicació dels seus articles a la revista "Jano
Humanidades", titulats: "Adiós a Marcuse" i "Sobre el naturismo".
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari de la Banca Catalana, pel pagament dels seus honoraris editorials
per la publicació d'uns articles seus.
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Saluda

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banco Garriga Nogués, pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'uns articles seus.
Anotació manuscrita de Fuster [Constestat].

1979

Doyma

6185

Saluda

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions Doyma", de l'enviament d'un taló
bancari del Banesto, pel pagament dels seus honoraris editorials per la
publicació d'uns articles seus.
Anotació manuscrita de Fuster [Constestat].

1979

Doyma

6188

1979

Doyma

6195

1979

Doyma

6158

1979

Doyma

6193

1979

Doyma

6194

1980

Doyma

6160

1980

Doyma

6196

1980

Doyma

6199

Tarja de
presentació
Telegrama
Telegrama
DOYMA
Telegrama

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l"'Editorial
Doyma", que ha rebut uns articles enviats per Fuster.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions Doyma",
de l'enviament d'un article per a un número especial monogràfic de la
revista "Jano", sobre "L'Any Internacional de l'Infant".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Amb l'anotació manuscrita de Fuster [Contestat].
Sol·licitud a Fuster per part de Javier Foz Sala, d'"Edicions Doyma", perquè
redacte un article sobre "El tabac", amb motiu d'una Campanya Mundial de
la OMS.
Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d"'Edicions
Doyma", de l'augment dels honoraris que rebrà pel pagament dels seus
articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions Doyma",
d'una entrevista amb Lilian Goligorsky, col·laboradora de la revista "Jano" i
autora de l'obra "Chequeo de la fama".

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6197

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'Editorial Doyma,
de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6198

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l"'Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6200

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6201

Correspondència de Joan Fuster
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Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6202

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6203

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1980

Doyma

6204

1980

Doyma

6205

1980

Doyma

6206

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions
Doyma", de l'augment dels seus honoraris editorials per la publicació
d'articles seus a la revista "Jano". També li comunica els darrers articles que
li envià per a la mateixa revista titulats: "Entre Sade y Pasolini", i "A la paz de
Dios". També li demana que a partir d'ara faça els articles més curts.

1981

Doyma

6207

Carta

Contestació per part de Fuster a Xavier Foz i Sala agraïnt-li l'augment dels
seus honoraris editorials per la publicació d'articles a la revista "Jano", i
comunicant-li l'enviament de nous articles per a la mateixa revista, que
procurarà fer-los més curts.

1981

Doyma

6208

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d"'Edicions
Doyma", que han perdut alguns articles seus per a la revista "Jano", i li
enumera els títols dels darrerament publicats: "Filosofía electoral", "Eso de
las generaciones", "Flora y fauna", "Entre Sade y Pasolini", "A la paz de Dios",
"La condición de enfermo" i "Ciertas malas pulgas".

1981

Doyma

6209

1981

Doyma

6211

1981

Doyma

6214

1981

Doyma

6220

Telegrama
Telegrama

DOYMA

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'un article sobre "El Tabac".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

Comentaris per part de Fuster a Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions
Doyma", sobre els darrers articles que li ha enviat per a publicar-los a la
revista "Jano", amb el títols: "Apuntes sobre el llanto" i "Centenario de don
Eugenio".
Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d'"Edicions
Doyma", de la creació dels "Premis Jano", enviament de les bases dels
esmentats premis, i sol·licitud de la seua presència a l'acte d'entrega dels
premis.
Comentaris a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, sobre una reunió dels
membres del Jurat dels "Premis Jano", per a triar els guanyadors, i d'altres
comentaris sobre un reportatge a la ràdio, per part de Tomàs Ribera, de
l'Homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat.
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Carta

Fuster respon a Xavier Foz i Sala que no solament ha rebut els paquets amb
els treballs presentats als "Premis Jano", sinó que a més, ja n'ha llegit alguns
i ha fet la seua valoració com a membre del Jurat. També li comunica la data
de la seua visita a Barcelona per a reunir-se amb ells i parlar del premi.

1981

Doyma

6222

Carta

Comunicació per part de Fuster a Xavier Foz i Sala de la data de la seua visita
a Barcelona, on vol reunir-se amb ell i amb Tomàs Ribera per a parlar dels
treballs presentats als "Premis Jano".

1981

Doyma

6225

Factura

Enviament a Fuster d'una factura d'"Edicions Doyma", pel pagament dels
seus honoraris editorials per la publicació dels seus articles en la revista
"Jano", titulats: "La condición de enfermo" i "Ciertas malas pulgas".

1981

Doyma

6210

Factura

Enviament a Fuster d'una factura d'"Edicions Doyma", pel pagament dels
seus honoraris editorials per la publicació dels seus articles en la revista
"Jano", titulats: "Visita al zoo" i "Las nuevas generaciones".

1981

Doyma

6212

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Amb anotacions manuscrites de Fuster a peu de pàgina.

1981

Doyma

6213

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1981

Doyma

6215

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director d"'Edicions Doyma",
de l'enviament d'un article sobre "El Desseni 1971-1981", per a un número
extraordinari de la revista "Jano".

1981

Doyma

6216

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions Doyma", de l'enviament d'un
paquet amb els treballs presentats als "Premis Jano".

1981

Doyma

6217

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un altre
paquet amb treballs presentats als "Premis Jano".

1981

Doyma

6218

1981

Doyma

6219

1981

Doyma

6221

1981

Doyma

6223

1981

Doyma

6224

1981

Doyma

6226

DOYMA

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Contestació de Fuster a "Doyma Ediciones", que ha rebut els dos paquets
amb els treballs presentats als "Premis Jano".
Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, de la seua confirmació de
si ha rebut els treballs presentats als "Premis Jano".
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions Doyma", de l'enviament d'un nou
paquet amb treballs presentats als "Premis Jano".
Fuster respon a "Ediciones Doyma" que ha rebut un nou paquet amb els
treballs presentats als "Premis Jano".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
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Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Xavier Foz i Sala de la mancança d'algun
article seu per a la revista "Jano".

1982

Doyma

6229

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Javier Foz Sala, d'"Edicions Doyma", perquè
participe en un article per a un número extraordinari de la revista "Jano",
sobre "La Vellesa", amb motiu d'una Campanya l'OMS, amb el lema: "Dar
más vida a la vejez".

1982

Doyma

6232

Carta

Comunicació per part de Fuster a Xavier Foz i Sala de l'enviament d'uns
articles per a la revista "Jano". També li demana si va rebre un article sobre
"La tercera edad", i un altre sobre "Marylin".

1982

Doyma

6234

1982

Doyma

6227

1982

Doyma

6228

1982

Doyma

6230

1982

Doyma

6231

1982

Doyma

6233

1982

Doyma

6235

1983

Doyma

6238

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
DOYMA

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

Foz i Sala, director de l'"Editorial
Foz i Sala, director de l'"Editorial
Foz i Sala, director de l"'Editorial
Foz i Sala, director de l"'Editorial

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l'"Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.
Comunicació a Fuster per part de Cèlia Ribera de" Doyma Edicions", de
l'augment dels seus honoraris editorials per la publicació d'articles seus.

Factura

Enviament a Fuster d'una factura d'"Edicions Doyma", pel pagament dels
seus honoraris editorials per la publicació d'uns articles seus, a la revista
"Jano", números: 557 i 560.

1983

Doyma

6245

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala, director de l"'Editorial
Doyma", de l'enviament d'uns articles.

1983

Doyma

6236

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.

1983

Doyma

6237

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles, i confirmació de la recepció dels articles enviats
anteriorment per Fuster.

1983

Doyma

6239

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.

1983

Doyma

6240
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Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.

1983

Doyma

6241

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.

1983

Doyma

6242

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'un article sobre "El Segle XXI".

1983

Doyma

6243

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.
Anotació manuscrita de Fuster a peu de pàgina [Contestat].

1983

Doyma

6244

1984

Doyma

6246

1984

Doyma

6247

Doyma

6159

Doyma

6155

Doyma

6156

Doyma

6157

Doyma

6169

Telegrama
Telegrama
Tarja de
presentació
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article.
Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article.
Sol·licitud a Fuster de la mancança d'articles per a la revista "Jano".

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Tomàs, de l'"Editorial Doyma", de
l'enviament d'uns articles.

Carta

Comentaris a Fuster per part del sastre Josep Duart sobre la seua obra
"Nosaltres, els valencians", i d'altres comentaris sobre l'autonímia i
autodeterminació de Catalunya.

1970

Duartjosep

6248

Carta

Agraïment a Fuster per part del sastre Josep Duart, per contestar-li a una
carta anterior sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya, i d'altres
comentaris mostrant-li el seu suport a Fuster.

1971

Duartjosep

6249

1984

Duartecarles

6250

1983

Duezann

6251

DUART, Josep

DUARTE, Carles

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Carles Esteban de "Doyma Edicions", de
l'enviament d'uns articles.

Carta

DUEZ, Ann
Carta
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Contestació afirmativa a Fuster per part de Carles Duarte, a la seua petició
de suport al nou projecte de revista "El Temps".
Sol·licitud a Fuster per part d'Ann Duez, de la seua ajuda en la seua tesi
doctoral sobre el cantant Raimon i el moviment de la "Nova cançó", per la
qual cosa li demana una data per a poder reunir-se amb ell a sa casa de
Sueca.

[ 660

DURAN I TORTAJADA, Enric
Carta

Agraïment per part de Fuster a Enric Duran i Tortajada per l'enviament d'un
exemplar dedicat de la seua obra poètica "Les cançons de l'horta", i d'altres
comentaris elogiant la mateixa obra que no entén com no va ser premiada
als "Jocs Florals de la Llengua Valenciana".

1945

Duranitortajadaenric

6265

Carta

Agraïment per part de Fuster a Enric Duran i Tortajada per l'enviament d'un
exemplar del seu poemari "Poemes i madrigals". També li comunica Fuster,
l'enviament d'un exemplar d'un poemari seu, i li dóna la seua mostra de
condol per la mort del seu germà.

1947

Duranitortajadaenric

6267

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per l'enviament d'un
poemari seu que considera molt bò, i per la mostra de condol per la mort del
seu germà.

1948

Duranitortajadaenric

6268

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada que ha rebut tres
poemes seus, i mostra d'admiració per la seua poesia.

1949

Duranitortajadaenric

6269

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per l'enviament d'uns
poemes seus.

1951

Duranitortajadaenric

6270

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per un poemari seu
premiat a un concurs literari.

1952

Duranitortajadaenric

6271

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per l'enviament del
cartell dels "Jocs Florals de la Ciutat de Sueca", als quals es presentarà amb
el poema "La Palmera de la Pàtria". També convida a Fuster a anar a menjarse una paella a Benimodo.

1952

Duranitortajadaenric

6273

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada sobre els "Jocs Florals
de la Ciutat de Sueca", als que ha enviat el seu poema "La Palmera de la
Pàtria". També convida a Fuster a una paella a Benimodo.

1952

Duranitortajadaenric

6274

Carta

Agraïment a Fuster i als membres del jurat dels "Jocs Florals de la Ciutat de
Sueca", per part d'Enric Duran i Tortajada, pel fet d'estar premiat als
mateixos premis literaris. També li diu que envie els diners del premi a la
"Unió Musical Benimodense", ja que té el costum de donar els seus diners
dels premis literaris a institucions de caritat o de caire artístic.

1952

Duranitortajadaenric

6275

Carta

Enviament a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada de la seua adreça a
València perquè li faça una visita. També li comunica que la "Unió Musical
Benimodense" no ha rebut encara els diners del Premi dels "Jocs Florals de
Sueca", i li demana a Fuster que hi faça les gestions oportunes amb
l'Ajuntament de Sueca perquè li retornen el seu poemari premiat als
esmentats premis literaris.

1952

Duranitortajadaenric

6276

Tarja de
presentación

DURAN I TORTAJADA Enric
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada, de l'enviament d'un
poema seu en castellà i li demana la seua visita a sa casa de València per a
parlar amb ell.

1952

Duranitortajadaenric

6277

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada.
Anotació manuscrita de Fuster al revers del full [Rebut 5-VII-52].

1952

Duranitortajadaenric

6272

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada, per la seua felicitació, i
d'altres comentaris sobre la seua visita a València per a reunir-se tots dos.

1953

Duranitortajadaenric

6278

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Enric Duran i Tortajada de la
seua obra "Líriques i burlesques" perquè li'n faça una crítica literària en
"Jornada".

1953

Duranitortajadaenric

6307

Salutacions a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada.

1953

Duranitortajadaenric

6279

Comunicació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada, a instància d'Octavi
Saltor, que Josep Mª López-Picó ha sigut operat de l'estòmac.

1953

Duranitortajadaenric

6280

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada, per l'enviament del
seu poemari "Escrit per al silenci", i felicitació per la seua poesia la qual
compara amb la de Juan Ramón Jiménez.

1954

Duranitortajadaenric

6281

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Enric Duran i Tortajada, del
seu poemari "Balada d'Anna-Maria". També li demana que parle del seu
darrer llibre en la revista "Pont Blau".

1954

Duranitortajadaenric

6282

Carta

Enric Duran i Tortajada comunica a Fuster que per oblit no va pagar les
consumicions d'ells i de Bauset, la darrera reunió literària que tingueren a
una cafeteria de València.

1955

Duranitortajadaenric

6283

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Enric Duran i Tortajada d'una reunió al "Club
Universitari", per a parlar de la publicació de la seua "Antologia de la poesia
valenciana". També li comunica que Bauset de nou ha sigut pare.

1955

Duranitortajadaenric

6284

Carta

Enric Duran i Tortajada comunica a Fuster que no podrà estar la data
proposada al "Club Universitari" per motius de feina però li proposa prendre
cafè a l'Hotel Alhambra, de València, on estarà amb un client i així podrien
parlar de la publicació de la seua "Antologia de la poesia valenciana".

1955

Duranitortajadaenric

6285

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada de l'enviament d'una
carta perquè li la done a Cruzet. També li comunica que no podrà anar a
prendre café al "Club Universitari", tal com van quedar, i li envia les adreçes
dels escriptors Enric Soler i Godes, i de Bernat Artola.

1955

Duranitortajadaenric

6286

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

DURAN I TORTAJADA Enric
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Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant de part d'Enric Duran i Tortajada. Comunica
també que ha rebut notícies de Cruzet sobre la publicació de la seua
"Antologia de la poesia valenciana".
Contestació per part de Fuster a Enric Duran i Tortajada, diguent-li que ja ha
corregit les proves d'impremta de l'obra "Antologia de la poesia valenciana"
per a la seua publicació a la col·lecció "Biblioteca", de Cruzet, i d'altres
comentaris editorials a l'edició i les il·lustracions de la mateixa obra.
Comentaris a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada sobre el seu
finançament de la publicació "Antologia de la poesia Valenciana", i altres
comentaris editorials sobre la mateixa publicació i en relació a les
il·lustracions de l'obra.
Comunicació de l'enviament a Fuster, per part d'Enric Duran i Tortajada, de
les definicions d'unes paraules en valencià del "Diccionari Català-ValenciàBalear", de l'interés de Fuster.

1955

Duranitortajadaenric

6287

1955

Duranitortajadaenric

6288

1956

Duranitortajadaenric

6289

1956

Duranitortajadaenric

6290

Carta

Comentaris per part de Fuster a Enric Duran i Tortajada sobre l'edició i venda
d'un llibre, i de l'enviament de l'obra "La Quaresma".

1956

Duranitortajadaenric

6291

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada sobre el finançament
de la publicació "Antologia de la poesia Valenciana", i d'altres comentaris
editorials sobre la distribució i preus de venda de la mateixa obra.

1956

Duranitortajadaenric

6292

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per la consecució d'un
premi literari a Barcelona.

1956

Duranitortajadaenric

6293

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per la seua crítica
literària apareguda a "Jornada" en un poemari seu, i uns altres comentaris
sobre la bellesa.

1958

Duranitortajadaenric

6294

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per la seua crítica
literària a una obra poètica seua, i d'altres comentaris sobre la seua poesia.

1958

Duranitortajadaenric

6296

Saluda

Comunicació a Fuster per part de la "Hermandad Sindical de Agricultores i
Ganaderos de Benimodo", de l'enviament d'una còpia certificada dels acords
presos per l'entitat, agraïnt-li la seua crítica literària en "Jornada", a l'obra
d'Enric Duran i Tortajada "Lejanías azules" en què es fa un elogi al poble de
Benimodo.
Adjunta un exemplar del mateix document esmentat.

1958

Duranitortajadaenric

6295

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada sobre la mancança de
crítica literària per part de "Levante" a un poemari seu, i en relació a la
dedicatòria del mateix a uns amics comuns. També li comunica el telèfon de
Ricard Alberola perquè es fique en contacte amb ell.

1959

Duranitortajadaenric

6297

DURAN I TORTAJADA Enric
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada perquè li faça una
crítica literària a un poemari seu en "Levante". També li adjunta una
fotografia seua
per a il·lustrar l'article.
Adjunta foto d'estudi en blanc i negre d'Enric Duran i Tortajada.

1959

Duranitortajadaenric

6298

1959

Duranitortajadaenric

6300

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada sobre una crítica
literària en "Levante", a una obra seua per la qual cosa li envia unes fotos de
Benimodo perquè il·lustre l'article, i altres comentaris sobre l'obra "Las
visiones remotas".

1960

Duranitortajadaenric

6301

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per la seua crítica
literària en "Jornada" a un llibre seu.

1960

Duranitortajadaenric

6303

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster i als seus pares per part d'Enric Duran i
Tortajada. Amb una imatge en blanc i negre de La Llotja de València.

1960

Duranitortajadaenric

6304

Felicitació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada.

1960

Duranitortajadaenric

6299

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per la publicació de la
seua obra "Nosaltres, els valencians". També li comunica que junt amb ell és
membre del Jurat dels "Premis del Rat Penat", "Jocs Florals de la Llengua
Valenciana", i l'informa de la puntuació que donarà a algunes de les obres
presentades, éssent "Isaura" la millor puntuada al seu parer.

1962

Duranitortajadaenric

6306

Tarja de
presentació

Tarja de presentació del matrimoni d'Enric Duran i Tortajada i Enriqueta Roig
Mancini, oferint-li a Fuster la seua adreça nova a València.

1962

Duranitortajadaenric

6305

Tarja de
presentació

Enric Duran i Tortajada sol·licita a Fuster que realitze una crítica literària a un
poemari seu en la revista "Destino".
Anotació manuscrita de Fuster al revers del full [20-XII-63].

1963

Duranitortajadaenric

6308

Tarja de
presentació

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.

1966

Duranitortajadaenric

6309

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada per l'enviament d'un
exemplar de la revista "Verbo", i pels seus elogis a la seua poesia. També li
comunica que està fent un altre poemari titulat "Poemes i madrigals". Altres
observacions sobre "Verbo"

1974

Duranitortajadaenric

6266

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada de l'enviament d'un
llibre seu per tal que li'n faça una crítica literària.

Duranitortajadaenric

6302

Carta

Tarja de
presentación

DURAN I TORTAJADA Enric
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Felicitació a Fuster per part d'Enric Duran i Tortajada pel seu sant.

[ 664

DURAN, Eulàlia
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eulàlia, dona de Cahner, que li portarà a
Perpinyà uns llibres i uns documents enviats per Fuster per fer un treball
sobre la divisió territorial dels Països Catalans.

1964

Duraneulalia

3387

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Eulàlia d'una documentació
sobre lingüística del seu interés, i altres comentaris sobre la lectura d'un
llibre seu, publicat per l'Editorial Selecta. També li fa altres comentaris sobre
unes informacions aparegudes al catàleg de Carreres Zacarés a la Biblioteca
Nacional.

1968

Duraneulalia

3435

Nota

Comunicació a Fuster de certs aclariments històrics sobre Álvarez Guerrero i
sobre els moriscos de Catalunya per a una publicació seua.
Anotació manuscrita en roig al marge esquerre de Fuster [Vi. Ximeno, I, 7576].

1968

Duraneulalia

3432

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions 62 del seu text per a
la publicació de la "Història del País Valencià", i altres comentaris editorials
sobre la seua col·laboració en la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1969

Duraneulalia

3436

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'enviament dels exemplars d'uns llibres que li ha
comprat Eulàlia, i sobre la publicació d'un text de Fuster sobre Alexandre VI

1969

Duraneulalia

3437

Carta

Comentaris a Fuster sobre la publicació a Edicions 62 d'un text seu sobre els
Borja i altres comentaris a un treball d'un Carmelità barceloní sobre el Bisbe
García i Joan Andreu, que li enviarà.

1969

Duraneulalia

3438

1970

Duraneulalia

3455

1970

Duraneulalia

3457

1970

Duraneulalia

3458

1971

Duraneulalia

3473

Carta
DURAN, Eulàlia

Tarja de
presentació

Tarja de
presentació

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Eulàlia de l'enviament d'unes fotocòpies del
seu interés sobre "Els Borja" i "La Corte del Faraón" i altres comentaris sobre
el Cardenal Belluga. També li diu quan apareixerà publicada la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
Contestació a Fuster per part d'Eulàlia a unes qüestions sobre unes veus que
apareixeran a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i altres comentaris sobre
l'aparició d'un llibret en anglès sobre la seua obra dels Borja.
Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia Duran sobre l'enviament d'alguns
articles seus i altres comentaris editorials d'obres seues. També li dóna
algunes dades d'un tal Josep M. Cabrera, escriptor valencià del segle XVII,
per si li interessen.
Comunicació a Fuster d'una referència bibliogràfica del seu interés per part
d'Eulàlia sobre un article de Pilar Delgado, titulat "Contribución a la
bibliografia de Juan de Timoneda", Revista de Catalunya, XVI (1959, pp 2456).

[ 665

Carta

Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta
DURAN, Eulàlia
Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Eulàlia de com aconseguir una fotocòpia
que li ha encarregat aquesta sobre un article a la Biblioteca Nacional, i
enviament de l'adreça de la persona que porta la reprografia.
Adjunta retall de premsa, titulat "Activitats de la comissió interdiocesana per
la versió catalana dels textos litúrgics", aparegut a [Hoja Dominical (Diario de
Barcelona, 12 set. 1971)].
Enviament a Fuster per part de Cahner d'una referència bibliogràfica
demanada per aquest a l'obra del Pare Batllori "El teologo Pedro Luís
Beuter", Archivum Historicum Societatis Iesu,71, 1967. (pp. 126-140).
Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia Duran sobre l'enviament d'unes
fotocòpies d'uns llibres sobre poesia de la Biblioteca de Catalunya que li
interessen. Comentaris sobre l'enviament de l'obra "El Cançoner de
Calàbria". També li fa alguns comentaris sobre l'estat de salut de
Casacuberta.
Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia sobre unes publicacions de Joan de
Salaia i d'Antoni Serra sobre Ausiàs March. També li fa alguns comentaris
sobre el seu viatge a Mallorca i les consultes documentals que ha fet a una
biblioteca.
Comentaris editorials per part d'Eulàlia a la publicació d'uns articles de
Fuster i a l'enviament d'uns textos del seu interés. També li diu que han
negat a Cahner a la censura la publicació d'un llibre de Zamora.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Eulàlia Duran d'una revista
religiosa dedicada a la Verge dels Desamparats i altres comentaris sobre la
seua estada al Congrés de la Corona d'Aragó, celebrat a Nàpols, i als seus
participants.
Adjunta exemplar de la revista religiosa "Hoja dominical", Año XXXV, 6 Mayo
1973.
Agraïment a Fuster per part d'Eulàlia Duràn per enviar-li unes informacions
de caire valencià per a redactar l'article d'una veu de la Gran Enciclopèdia
Catalana, i demés comentaris sobre d'altres veus i a les seus propers treballs
i conferències.
Escrita d'altra mà al final de la carta nota de Teresa Creus agraïnt-li un regal
enviat per als seus fills i demanant-li per la seua propera visita a Barcelona.

1971

Duraneulalia

3474

1971

Duraneulalia

3476

1972

Duraneulalia

3478

1972

Duraneulalia

3499

1972

Duraneulalia

3504

1973

Duraneulalia

3513

1973

Duraneulalia

20232
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Carta

Felicitació a Fuster per part d'Eulàlia per la publicació d'un llibre sobre
"Raimon" i altres comentaris sobre la seua vida quotidiana a Barcelona i
sobre les oposicions que prepara.
Continuació de la carta comentant-li com va la preparació d'unes oposicions i
com és la seua vida a Barcelona. També li fa alguns comentaris sobre la
"Gran Enciclopèdia Catalana".

1974

Duraneulalia

3519

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia Duran del seu viatge a Roma amb
Teresa Creus i amb les explicacions del Pare Batllori. També li fa alguns
comentaris sobre les seues investigacions a biblioteques i arxius catalans, i a
la seua visita al Monestir de Montserrat.

1974

Duraneulalia

20233

Carta

Comentaris de Fuster a Eulàlia Duran sobre l'assistència a una xarrada
política amb Max Cahner i lEliseu Climent. També li conta l'anècdota que
després anaren a menjar una paella i un senyor de Menorca ni la provà, pel
fet de no agradar-li ni el conill ni el pollastre.

1977

Duraneulalia

6253

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eulàlia Duran, d'unes notes
sobre els Jurats en cap de València, que ha tret de l'obra "Libre de
memòries", publicat per Salvador Carreres, i d'altres comentaris sobre les
primeres eleccions democràtiques espanyoles en què li diu que votarà al
CUPS (Candidatura d'Unitat Popular pel Socialisme).
Adjunta fotocòpia d'un llistat amb els noms dels "Jurats en cap de València".

1977

Duraneulalia

6254

Tarja de
presentació

Eulàlia Duran comunica a Fuster que segueix els seus èxits editorials,i també
li demana la seua visita a Barcelona per a veure'l.

1977

Duraneulalia

6252

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Eulàlia Duran.
També li comunica que anirà a l'homenatge que li faran a la plaça de bous de
València, i li demana que vaja a passar uns dies a Barcelona coincidint amb la
visita de Pierre Vilar.

1981

Duraneulalia

6255

1983

Duraneulalia

3602

DURAN, Eulàlia

Carta

Comentaris de Fuster a Eulàlia Duran sobre l'enviament d'un llibre d'ella a
una noia de Cullera que està treballant el tema de les "Germanies".

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part d'Eulàlia Duran, per l'article sobre "Els Països
Catalans", i d'altres comentaris a un article sobre "Londres", que li envià
l'Eliseu Climent. També li comunica la data d'una visita a Barcelona de Pierre
Vilar perquè hi vaja Fuster i parlar tots plegats.

1983

Duraneulalia

6256

Telegrama

Antoni Domingo comunica a Eulàlia Duran que Joan Fuster ha suspés el seu
viatge a Barcelona.

1983

Duraneulalia

6257

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia Duran, sobre l'obra "Regestum
librorum: Ferdinandi Colon", consultat a la "Biblioteca de Catalunya", i
d'altres comentaris sobre la seua visita a l"'Arxiu del Col·legi del Patriarca de
València", a fer unes consultes documentals.

1984

Duraneulalia

6258

Carta

Comentaris per part de Fuster a l'Eulàlia Duran sobre la seua visita a
Barcelona, per a ser investit doctor honoris causa per les Universitats de
Barcelona, i d'altres comentaris sobre la història de la literatura catalana i
valenciana.

1984

Duraneulalia

6259

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eulàlia Duran sobre un treball seu de "La
Inquisició", i d'altres comentaris sobre les seues investigacions històriques.
També li comunica la separació amistosa amb Max Cahner, i la seua nova
adreça a Barcelona.
Adjunta retall d'un catàleg de llibres amb la referència bibliogràfica a una
obra històrica de Fray Luis de Blanes títolada "Resumpta breve de la
penitente y virtuosa vida de la venerable madre... Leonarda Risson".

1984

Duraneulalia

6260

Nota

Salutacions a Fuster per part d'Eulàlia Duran qui li desitja un bon viatge, i li
para d'unes obres valencianes.

Duraneulalia

20234

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Eulàlia d'uns versets seus i
comentaris sobre uns dibuixos d'ell. També li demana que vaja a visitar-los a
Barcelona i comentaris sobre la situació d'Edicions 62.

Duraneulalia

3487

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maria Rosa Duran de Thió sobre un article
de Fuster publicat en "Serra d'Or", que considera injuriós contra la persona
del seu avi, Manuel Duran i Bas.

1979

Duranmariarosa

6261

1981

Duransalvador

6262

1980

Duranxavier

6263

1980

Duranxavier

6264

1981

Dusonjosefina

6310

DURAN, Maria Rosa

DURAN, Salvador

Tarja de
presentació

DURAN, Xavier
Carta

Carta
DUSON, Josefina

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part del matrimoni
de Salvador Duran i d'Antònia Poch.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Duran i Josep Maria Pascual, d'una
entrevista amb ell perquè els done la seua opinió sobre el moviment literari
al País Valencià, de cara a publicar-la en un llibre que tenen pensat editar.
Fuster comunica a Xavier Duran i a Josep Maria Pascual que no és considera
la persona idònia per a respondre'ls l'entrevista sobre els moviments literaris
al País Valencià, per la qual cosa proposa a Josep Piera o Josep Lluís Seguí,
com a possibles entrevistats i experts en el tema.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
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E ↑
EAG-CIEMEV, Valle d’Aosta
EBRE Informes, Setmanari
d’Informació General

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i en defensa de la
llibertat d'expressió.

1981

Eag-ciemevvalledaosta

6311

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1984

Ebreinformessetmanaridinformaci
ogeneral

6312

Carta

Comunicació a Fuster per part de la viuda de l'escultor suecà Enrique
Moret, de la mort d'aquest, i enviament d'uns catàlegs d'algunes de les
seues exposicions. Enviats des de Berlín on el seu fill es Conseller de
l'Ambaixada de Cuba.

1985

Echevarriadelia

6313

Carta

Agraïment de Fuster a la viuda de l'escultor suecà Enrique Moret, per
l'enviament d'uns catàlegs de les seues exposicions, i comunica que està al
corrent dels esdeveniments culturals cubans per la revista "Casa de las
Américas".

1985

Echevarriadelia

6314

Carta

Agraïment a Fuster per part de la viuda de l'escultor suecà Enrique Moret,
per la rebuda que tingueren quan visitaren Sueca, ella i el seu home, i li
comunica que les obres seues en català que li regalaren durant l'esmentada
visita les donà a la Casa de las Américas. També li diu que li agradaria que
coneguera a René Negrín, escultor deixeble del seu marit, de visita a
Espanya per a inaugurar una estàtua de José Martí en Galícia.

1989

Echevarriadelia

6315

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'"Editorial Eco", sobre l'enviament d'alguns
exemplars de la "Revista de la Imagen y del Sonido Eiokonos", i altres
comentaris sobre la renovació de la seua subscripció a l'esmentada revista.
Adjunta factura editorial per al pagament anual de la subscripció a la revista
"Eiokonos", per a l'any 1976.

1975

Ecoeditorial

6316

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Èczema", de la seua col·laboració
amb un article sobre l'Independentisme per al número zero de l'esmentada
revista, que portarà el títol "Ni Espanya, ni França: Països Catalans!". També
li comunica els noms dels intel·lectuals que col·laboraran amb articles per a
l'esmentada revista.

1978

Eczema

6317

1954

Edhasa

6318

ECHEVARRÍA, Delia

ECO, editorial

ÈCZEMA

EDHASA
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'"EDHASA" (Editoria y
Distribuidora Hispano Americana S.A.), d'un exemplar de la 2ª edició del
"Diccionari General de la Llengua Catalana", de Pompeu Fabra editat per
aquest, perquè realitze una ressenya literària en la premsa.
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Carta

Contestació de Fuster a l'"Editoria y Distribuidora Hispano Americana S.A",
que va rebre amb retard l'exemplar del "Diccionari General de la Llengua
Catalana", de Pompeu Fabra, al qual ja ha fet una ressenya literària en la
premsa que els enviarà quan es publique.

1954

Edhasa

6319

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"EDHASA", de l'enviament de la seua ressenya
literària al "Diccionari General de la Llengua Catalana", de Pompeu Fabra,
que li enviaren amb anterioritat.

1955

Edhasa

6320

Carta

Contestació per part de Fuster a la sol·licitud d'"EDHASA", de l'enviament
de la seua ressenya literària al "Diccionari General de la Llengua Catalana",
de Pompeu Fabra. Li comunica també, l'enviament d'un retall del diari
"Levante" en què apareix l'esmentada ressenya.

1955

Edhasa

6321

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"EDHASA", de la bibliografia
de l'obra "Història dels Països Catalans" vol. 2, no inclosa en l'edició per una
errada d'impremta.

1981

Edhasa

6322

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"EDHASA" perquè s'encarregue de la traducció
per a una reedició de l'obra d'Albert Camus, "La Pesta", i altres comentaris
sobre els seus honoraris editorials

1985

Edhasa

6323

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"EDHASA", de l'enviament del contracte
editorial i d'un taló pel pagament dels seus honoraris editorials, per la
traducció i reedició de l'obra d'Albert Camus, "La Pesta", amb la mateixa
editorial.

1985

Edhasa

6324

Carta

Comunicació a Fuster per part de Marta Pessarrodona, directora literària
d'"EDHASA", de l'enviament d'un exemplar del "Diccionari Manual Pompeu
Fabra", en què Fuster va col·laborar amb el pròleg, per tal que done la seua
opinió sobre l'obra.

1985

Edhasa

6326

Expedient

Enviament a Fuster del contracte editorial i d'un taló amb els seus honoraris
editorials, per part d'"EDHASA" per a la traducció i reedició de l'obra de
Camus, "La Pesta". Li comuniquen que no es podrà fer la reedició perquè els
drets de l'obra son d"'Edicions 62".Fuster comunica el retorn dels diners
dels seus honoraris editorials, pel fet de no poder fer-se l'edició de
l'esmentada obra per part d'"EDHASA".

1985

Edhasa

6325

1974

Edicionescutorsa

20587

EDHASA

Ediciones Cutor, S.A

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Carta d' Alfons Quintà, d' "Ediciones Cutor, S.A" proposant a Fuster
col·laborar en la revista d' art Athena de la que és director.

[ 670

EDICIONES MARTE
Carta
EDICIONS1984

Enviament a Fuster per part de Luis Cantero i de Tomas Salvador
d'Ediciones Marte d'una enquesta sobre el tema "Los Españoles Ante el
Sexo" per a una publicació.
Adjunta enquesta i llistat de personatges enquestats.

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions de 1984" perquè faça el pròleg, a la
traducció al català, de l'obra de Milan Kindera "La Broma", per a la col·lecció
"Temps maleïts".
Sol·licitud a Fuster per part d"'Edicions de 1984", de l'enviament del seu
pròleg a una obra de Milan Kundera.

Telegrama

Fuster contesta a "Edicions 1984" que per motius de salut no farà el pròleg
a l'obra de Milan Kundera.

Carta

Carta
EDICIONS 62
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions de 1984", de l'enviament d'un
exemplar de l'obra "Fontamara", i agraïment per la primera edició a la
mateixa obra que va fer Fuster per al "Club dels Novel·listes", i que els ha
fet de guia per a la nova edició d'"Edicions de 1984".
Enviament a Fuster per part de la redacció d'Edicions 62 d'un xec pel
pagament de la traducció de l'obra "La Corona de Llautó" perquè el faça
arribar als seus autors, ja que no en tenen l'adreça.
Adjunta rebut per l'enviament de l'esmentat xec per valor de 5.338 pts.
Comunicació a Fuster per part de la secretària de redacció d'Edicions 62 de
l'enviament d'un exemplar de la 2a edició del seu llibre "Nosaltres, els
valencians" perquè signe cadascun dels seus plecs per al seu Registre en la
Propietat Intel·lectual.
Comunicació a Fuster per part del Departament de Publicitat d'Edicions 62
d'uns exemplars de les obres "La Cua de Palla" i "La Corona de Llautó",
publicats per la mateixa editorial.
Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 de l'enviament de 20 exemplars
per a la reedició de la seua obra "Nosaltres, els valencians".

1972

Edicionesmarte

20193

1985

Edicions1984

6499

1985

Edicions1984

6500

1985

Edicions1984

6501

1987

Edicions1984

6502

1965

Edicions62

3395

1965

Edicions62

3397

1965

Edicions62

3399

1966

Edicions62

3416
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EDICIONS 62
Carta

Sol·licita a Fuster que torne signat el rebut que li adjunten pel pagament
dels seus honoraris editorials per la col·laboració amb Edicions 62 en el
"Diccionari de Literatura".
Adjunta còpia d'un rebut editorial pel pagament a Fuster de 1.400 pts en
concepte de col·laboració editorial.

1967

Edicions62

3419

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions 62 d'un llistat amb
els articles proposats per al "Diccionari de Literatura Catalana", dient-li que
assenyale els que vol fer.

1968

Edicions62

3430

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Edicions 62 que envie el seu text per a la
publicació de l'obra "Història del País Valencià", volum III, i altres
comentaris sobre les il·lustracions d'aquesta

1968

Edicions62

3434

1969

Edicions62

3441

1969

Edicions62

3442

1969

Edicions62

3448

1969

Edicions62

6327

1969

Edicions62

3440

1969

Edicions62

3439

1969

Edicions62

3444

1970

Edicions62

6328

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Edicions 62 que faça els articles sobre: Sant
Vicent Ferrer, Ausiàs March, Josep Pla i Sor Isabel de Villena per al
"Diccionari de Literatura Catalana", editat per la mateixa editorial.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Edicions 62 dels 25
exemplars que li pertoquen com a autor per l'edició del 2n Vol. de les seues
"Obres Completes", i altres comentaris sobre l'enviament d'un llibre de
Norton.
Comentaris a Fuster per part d'Edicions 62 al voltant de la publicació del
"Cançoner d'Upsala" i altres comentaris sobre música. També el felicita pel
seu article de crítica literària a una "Antologia".

Rebut

Comunicació a Fuster per part d'Eva Serra d'"Edicions 62", de l'enviament
d'un índex de l'obra "Renaixement i decadència: segles XVIII-XIX", demanat
per ell per mitjà Eulàlia de Cahner.
Adjunta una fotocòpia de l' índex editorial.
Enviament de la còpia d'un rebut a Fuster pels seus honoraris editorials per
la publicació del 2n Volum de les seues "Obres Completes".

Telegrama

Comunicació a Fuster que telefone a Vallverdú perquè li done la seua
conformitat a la publicació d'un llibre per Edicions 62.

Carta

Telegrama

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu sobre "Anticlericalisme"
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" d'Edicions 62.
Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions 62", de la seua contestació a
l'acceptació de la redacció dels articles sobre: Sant Vicent Ferrer, Ausiàs
Mach, Josep Pla i Sor Isabel de Villena per al seu "Diccionari de literatura
catalana".
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EDICIONS 62
Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant, de part de Francesc Vallverdú, d"'Edicions
62", i comunicació de l'enviament d'unes consultes sobre el seu text del vol.
III de les seues "Obres Completes", abans de publicar-les.
Adjunta fulls amb "Consultes a J.F. per al Vol. III OO.CC".

1971

Edicions62

6329

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Castellet, de l'enviament de la
seua sel·lecció d'obres per a publicar-la a la "Guia de la literatura catalana",
editada per "Edicions 62", i altres comentaris sobre els continguts i els
participants de l'obra.
Adjunta llistat amb les obres seleccionades per a l'esmentada edició.

1971

Edicions62

6495

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'uns
exemplars del seu llibre "Causar-se d'esperar", editat en la col·lecció
"Antologia Catalana". També li recorda a Fuster els treballs que té pendents
amb l'editorial: "Història del País Valencià", "Guia de la literatura catalana
contemporània" i el "Diccionari de literatura catalana", i altres comentaris
sobre les bases del "Premi Joan Fuster de literatura".

1972

Edicions62

6330

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rosa Cabré, de la redacció de l'article
"Literatura valenciana", per al "Diccionari de Literatura Catalana"
d'"Edicions 62", dirigit per Joaquim Molas. També li demanen la revisió
d'altres articles seus sobre Ausiàs March i Sor Isabel de Villena per a la
mateixa obra.

1972

Edicions62

6331

Carta

"Edicions 62" sol·licita a Fuster que comunique quan pot anar a l'entrega del
"Premi Lletra d'Or". Anunci de l'enviament dels seus honoraris editorials per
l'edició de llibres seus. També li demana que li diga qui pot fer la veu
"Literatura valenciana", per al "Diccionari de literatura catalana", i d'altres
comentaris sobre l'enviament d'uns exemplars de la revista "Cara y Creu", i
sobre els "Premis literaris Joan Fuster" i "Sant Jordi".

1972

Edicions62

6332

Carta

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions 62", de la data d'entrega del
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes", del qual Fuster és membre del
Jurat, i uns altres comentaris sobre el suïcidi de Gabriel Ferrater.

1972

Edicions62

6333

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació d'una obra
sobre lingüística catalana del professor Joan Solà, en la seua col·lecció
"Llibres a l'abast".
Adjunta sumari de l'obra "Estudis de Sintaxi Catalana, 1" de Joan Solà.

1972

Edicions62

6334

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua autorització a "Edicions 62", per a reproduir
part dels seus texts: "Introducció a J. Salvat-Papasseit, poesies" (pàgines 7484), i "Notes per a una introducció a l'estudi de Josep Pla" (pàgines 20-28),
extrets de les seues "Obres Completes", per a una "Guia de la literatura
catalana contemporània".

1972

Edicions62

6335

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d"'Edicions 62", del seu veredicte al "Premi Sant
Jordi", com a membre del Jurat del mateix, i comunicació de l'enviament
d'un retall de premsa titulat "Books Aboard", sobre crítica literària a llibres
catalans. També li demana l'enviament dels treballs literaris que té
pendents amb "Edicions 62".

1973

Edicions62

6336

Carta

Contestació de Fuster a Josep Mª Castellet, d'"Edicions 62" comunicant-li
que no vol ser membre del Jurat del "Premi Sant Jordi", i comunica que està
treballant en l'obra "Història del País Valencià" i que la resta de projectes
editorials amb "Edicions 62" els deixa de banda.

1973

Edicions62

6337

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Fancesc Vallverdú,
d'"Edicions 62", d'una còpia del guió de l'obra "Història del País Valencià,
vol. III", per a la seua edició, que també envià a Trini simó i Josep Climent.

1973

Edicions62

6364

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'"Edicions
62", sobre el transcurs de les edicions de les obres "Història del País
Valencià" (vols. III, II i V), i el volum IV de les seues "Obres Completes de
Joan Fuster". També li demana l'enviament d'una tria d'articles seus en el
diari "La Vanguardia" per a traduïr-los al castellà i fer un llibret per a la
col·lecció "Ediciones de Bolsillo".

1974

Edicions62

6338

1974

Edicions62

6339

1974

Edicions62

6340

1974

Edicions62

6341

EDICIONS 62

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Reclamacions a Fuster per part d'"Edicions 62" de la seua poca formalitat
amb els terminis d'entrega de l'obra vol. III de la "Història del País Valencià",
que li demanen els faça arribar el més aviat possible.
Comentaris editorials a Fuster per part d'"Edicions 62" al respecte de la
reedició de la seua obra "Nosatres, els valencians", i altres comentaris sobre
l'enviament dels seus honoraris editorials per les seues "Obres completes", i
observacions sobre la distribució editorial d'aquestes. També li diu que no
entén la seua animadversió per l'editorial que va proclamant els darrers
anys.
Comentaris editorials a Fuster per part d'"Edicions 62", sobre el transcurs
de les gestions amb els autors per a l'edició de l'obra en diferents volums:
"Història del País Valencià". També li anuncia que ha rebut el seu treball
"Llengua i societat", realitzat junt a Trini Simó, per publicar-lo.
Adjunta fotocòpia de l'índex de l'obra "Historia del País Valencià (vol. II)".

[ 674

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mª Castellet, d'"Edicions 62", de
l'enviament d'una bibliografia seua per a emprar-la en la redacció de la seua
veu per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1974

Edicions62

6342

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Castellet enviant-li una
bibliografia seua perquè redacte la seua veu a la "Gran Enciclopèdia
Catalana", i d'altres comentaris per part de Fuster sobre la mala distribució
editorial amb les llibreries que porta "Edicions 62", i amb una certa
polèmica amb J. M. Castellet i amb F. Vallverdú al respecte.

1974

Edicions62

6343

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Castellet sobre la redacció de la
seua veu per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", i sol·licitud a Fuster de
l'enviament del text del vol. III de la "Història del País Valencià" i del vol. IV
de les seues "Obres completes" per a l'edició d'"Edicions 62". També li
comunica l'enviament dels seus honoraris editorials per les seues
publicacions amb l'esmentada editorial, i li diu que delega amb ell el vot del
"Premi d'Honor".

1974

Edicions62

6344

Carta

Comentaris per part de Fuster a Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", sobre el
títol del vol. IV de les seues "Obres completes" i altres comentaris editorials
sobre la bibliografia adjunta a l'obra. També li comunica l'enviament d'un
pròleg a la mateixa obra.
Adjunta llistat de referències bibliogràfiques per al vol. IV de les seues
"Obres completes".

1974

Edicions62

6347

Carta

Comunicació per part de Fuster a Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", de
l'enviament del seu pròleg per al vol. IV de les seues "Obres completes", i
altres comentaris sobre la revisió de les proves d'impremta abans de la seua
publicació.

1974

Edicions62

6348

Expedient

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament del sumari
del vol. IV de les seues obres completes, i altres comentaris editorials al
respecte de les correccions a la mateixa obra i de les gestions editorials per
a la seua publicació.

1974

Edicions62

6346

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions 62", de l'enviament de les
galerades d'una obra de Sebastià Martínez per tal que les revise i les faça
arribar al mateix autor.

1974

Edicions62

6345

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", sobre la
seua obra "Contra Unamuno y los demás", i altres observacions al respecte
d'una certa polèmica amb l'Aranguren i Figueruelo.

1975

Edicions62

6349

EDICIONS 62
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", sobre la
seua obra "Contra Unamuno y los demás", i sol·licitud de l'enviament de les
proves d'impremta corregides per Fuster, del vol. IV de les seues "Obres
Completes", per a la seua publicació.

1975

Edicions62

6350

Carta

Contestació per part de Fuster a Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", al
respecte de l'enviament de les sues correccions a les proves d'impremta del
vol. IV de les seues "Obres completes", i altres comentaris sobre la negativa
en la rectificació del seu pròleg a l'esmentada obra en la versió castellana,
per considerar-lo polèmic per a la seua edició per part de l'editorial.

1975

Edicions62

6351

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació d'una nova
versió del seu llibre "Examen de consciència", i altres comentaris sobre la
data d'aparició de les seues obres "Obres completes, vol. IV" i "Contra
Unamuno y los demás".

1975

Edicions62

6352

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d"'Edicions 62", d'uns afegits
proposats per Ricard García Cárcel, per a l'obra de Joan Reglà "Història del
País Valencià. vol. III". També li demanen l'enviament de les seus proves
d'impremta corregides de la seua obra "Obres completes vol. IV", per a la
publicació corresponent.

1975

Edicions62

6353

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d"'Edicions 62", de l'enviament d'un text
biogràfic seu i d'un resum del llibre "Contra Unamuno y los demás", per a
les cobertes de la mateixa obra per a la seua edició.

1975

Edicions62

6355

Carta

Comunicació per part de Fuster a Francesc Vallverdú, de l'enviament de les
galerades ja revisades de les seues "Obres completes, vol. IV", per a la seua
publicació per part d'"Edicions 62". Altres comentaris sobre unes
correccions al vol. III de la "Història del País Valencià", de Joan Reglà.

1975

Edicions62

6356

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", de les
galerades de la seua obra "Contra Unamuno y los demás" perquè les revise
abans de la seua publicació.

1975

Edicions62

6357

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament de les proves
d'impremta corregides de la seua obra "Contra Unamuno y los demás", per
a la seua publicació.

1975

Edicions62

6358

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62" de la reedició de la seua obra
"Nosaltres, els valencians", i d'altres comentaris sobre l'exhauriment de la
seua obra "Diccionario para ociosos".

1975

Edicions62

6360

EDICIONS 62
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Castellet, d"'Edicions 62", sobre el
transcurs de les gestions per a la celebració al País Valencià, del "Congrés de
Cultura Catalana". Altres comentaris sobre l'enviament d'un taló per al
pagament dels seus honoraris editorials per la publicació de "Diccionario
para ociosos", per part de l'editorial. També li anuncia que els llibres
demanats per Fuster ja li han sigut enviats, i uns altres comentaris sobre les
gestions per a una edició en castellà de l'obra "Nosotros, los valencianos".

1975

Edicions62

6361

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Castellet d"'Edicions 62", sobre la
seua participació en el "Congrés de Cultura Catalana". També li comunica
que ha rebut els llibres que li demanà i un taló pel pagament dels seus
honoraris editorials. Finalment, li anuncia que la idea de fer una versió
castellana de l'obra "Nosaltres, els valencians", va ser de l'"Editorial Ariel"
en la col·lecció "Ariel Quincenal".

1975

Edicions62

6362

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Romà Cuyàs Sol, gerent
d'"Edicions 62", d'un taló del Banc Sabadell pel pagament dels seus
honoraris editorials.

1975

Edicions62

6363

1975

Edicions62

20194

1975

Edicions62

20197

1975

Edicions62

6359

EDICIONS 62

Carta

Expedient

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Romà Cuyàs, gerent d'Edicions 62, de
l'enviament de les liquidacions editorials pel pagament dels drets d'autor
pels seus llibres publicats a l'empresa.
Comentaris per part de Fuster a Josep Mª Castellet d'Edicions 62 sobre un
els assitens a un sopar literari a Barcelona, i demés comentaris crítics sobre
les liquidacions rebudes per la venda editorial d'algunes obres seues
publicades a Edicions 62.
Adjunta rebuts de liquidacions editorials.
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament de l'original
del text de l'obra "Història del País Valencià, vol. III", per a la seua revisió, i
de l'original d'una obra de Sebastià Martínez perquè li la faça arribar.

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, de l'enviament de les
proves d'impremta de les seues "Obres completes, vol. IV", per a la seua
publicació per part d'"Edicions 62".

1975

Edicions62

6354

Carta

Comentaris a Fuster per part d'"Edicions 62" sobre la data de la publicació,
de la reedició de la versió castellana de la seua obra "Nosotros, los
valencianos", i altres comentaris sobre la seua propaganda editorial en la
premsa valenciana.

1976

Edicions62

6365

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló del
Banc Popular pel pagament dels seus honoraris editorials pels drets d'autor
de les seues obres publicades per l'esmentada editorial.
Fuster sol·licita a Josep Maria Castellet, que faça perquè li paguen els diners
de les liquidacions que li enviaren per les vendes del seus llibres editats per
"Edicions 62". També li demana que reediten la seua obra "Nosotros, los
valencianos", i li comunica l'enviament en poc de temps, del seu text per a
la publicació del Vol. V de les seues "Obres completes". Finalment, li fa
alguns comentaris sobre una crítica apareguda en "Triunfo" sobre Francesc
Vallverdú.
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'un taló pel
pagament dels seus drets d'autor per les vendes de les seus obres per a
l'any 1975, publicades per la mateixa editorial, i que li pagaran en tres parts.

1976

Edicions62

6366

1976

Edicions62

6368

1976

Edicions62

6369

1976

Edicions62

6370

1976

Edicions62

6371

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Castellet d'"Edicions 62", enviantli signats els seus contractes editorials per a la publicació d'obres seues a la
mateixa editorial. També li fa alguns comentaris sobre el contingut del vol.
V de les "Obres completes", i li demana que li liquiden el darrer pagament
per les vendes de llibres seus a l'any 1975. Finalment, li demana que li envie
10 exemplars de les seues obres: "Obres completes, Vol. II", "Diccionari per
a ociosos", "Consells, proverbis i insolències" i "Nosotros los valencianos".

1976

Edicions62

6374

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", de les
liquidacions dels seus drets d'autor per les vendes de les seues obres, per a
l'any 1975, publicades per la mateixa editorial amb els títols: "Contra
Unamuno y los demás", "Diccionario para ociosos", "Nosotros los
valencianos", "Obres completes vols. I-IV", "Examen de consciència", i
"Nosaltres els valencians".
Al revers del full figura l'adreça manuscrita de [Vicent Martí - C/ de la mar,
39. Altea...].

1976

Edicions62

6497

Carta

EDICIONS 62
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la data de publicació de la
reedició de la seua obra "Nosotros, los valencianos". També li demana amb
urgència el text per a la publicació del vol. V de les seues "Obres
completes".
Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament de la
segona pat dels seus drets d'autor, per les vendes de les seus obres per a
l'any 1975 publicades per la mateixa editorial.

[ 678

Expedient

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'unes liquidacions amb el
pagament dels seus honoraris editorials per les vendes de les seus obres:
"Nosaltres, els valencians", "Examen de consciència", "Obres completes,
vols. I-IV", "Nosotros, los valencianos", "Diccionario para ociosos" i "Contra
Unamuno y los demás"

1976

Edicions62

6367

Tarja de
presentació

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un
contracte editorial, demanant-li que el signe i el torne a l'editorial.

1976

Edicions62

6372

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", d'un nou
contracte editorial per a una nova edició de la seua obra "Nosaltres, els
valencians", en la col·lecció de butxaca "El Cangur", i altres comentaris
sobre la data d'aparició. També li demanen l'enviament del seu text per a la
publicació del Vol. V de les "Obres completes".

1977

Edicions62

6373

1977

Edicions62

6375

1977

Edicions62

6376

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", dels
continguts del vol. V de les seues "Obres completes", i sol·licitud d'algun
text a incloure en l'obra i que no troba.
Adjunta fotocòpia del sumari proposat per Francesc Vallverdú per a la
mateixa obra.

1977

Edicions62

6378

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament dels
seus drets d'autor per les vendes de les seus obres per a l'any 1976,
publicades per la mateixa editorial.

1977

Edicions62

6379

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació de la seua
obra "Nosaltres, els valencians",en la col·lecció de butxaca, "El Cangur".

1977

Edicions62

6380

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Castellet d'"Edicions 62", de
l'arribada d'uns exemplars de la reedició de la seua obra "Nosaltres, els
valencians", publicada en la col·lecció "El Cangur". També li comunica que el
vol. V de les seues "Obres completes" encara no li ha arribat.

1977

Edicions62

6381

Carta

Comunicació a Fuster per part de Romà Cuyàs Sol de l'enviament d'uns
exemplars de llibres seues editats per Edicions 62 que els ha demanat,
exeptuant el vol. II de les seues "Obres completes" al estar exhaurit.

1977

Edicions62

20195

EDICIONS 62

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament de
l'última part dels seus drets d'autor, per les vendes de les seus obres a l'any
1975, publicades per la mateixa editorial.
Enviament per part de Fuster a Francesc Vallverdú, d"'Edicions 62", d'un
projecte d'índex amb els continguts del vol. V de les seues "Obres
completes". També li fa alguns comentaris sobre la lletra de l'himne "Els
segadors".

[ 679

Expedient

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'unes liquidacions amb el
pagament dels seus honoraris editorials per les vendes de les seues obres:
"Contra Unamuno y los demás", "Diccionario para ociosos", "Obres
completes, vols. I-IV", "Nosaltres, els valencians", "Examen de consciència" i
"Nosotros, los valencianos".

1977

Edicions62

6377

Carta

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions 62", de la publicació de la seua
obra "Diccionari per a ociosos" a la col·lecció de butxaca "El Cangur", pel
que li envien una còpia del contracte editorial perquè el signe.
Adjunta còpia de l'esmentat contracte.

1978

Edicions62

6382

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Josep Mª Castellet, d'"Edicions 62", d'un
avançament del pagament dels seus honoraris editorials per la publicació
del vol. V. de les seues "Obres completes". També li demana fer un nou
tiratge dels vols. II i III de la mateixa obra.

1978

Edicions62

6383

1978

Edicions62

6384

1978

Edicions62

6386

EDICIONS 62

Carta

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", d'un taló pel
pagament dels seus drets d'autor per la publicació de les obres "Nosaltres
els valencians", en la col·lecció "El Cangur" i de l'obra "Literatura i llegenda,
vol. V de les Obres Completes", i pel pròleg de l'obra "Molta roba i poc
sabó"
Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'unes liquidacions pel
pagament dels seus honoraris editorials per les vendes de la seua obra:
"Nosotros los valencianos" que anul·la l'enviada anteriorment per errada.

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament de la
segona part dels seus drets d'autor per les vendes de les seues obres per a
l'any 1977 publicades per la mateixa editorial.

1978

Edicions62

6387

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Castellet, director literari
d'"Edicions 62", de l'aparició de la col·lecció "Les Millors Obres de la
Literatura Catalana", sota la direcció editorial de Joaquim Molas.

1978

Edicions62

6390

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions 62", del seu número del D.N.I. Per tal
de preparar-li els pagaments dels drets d'autor anuals, per les vendes dels
seus llibres publicats per l'esmentada editorial.

1978

Edicions62

6391

Carta

Contestació per part de Fuster a "Edicions 62", enviant-li el número del seu
D.N.I. per al pagament dels honoraris editorials dels seus drets d'autor per
la venda de llibres. També li demana reunir-se a Barcelona amb Josep Mª
Castellet per a parlar de la publicació del vol. VI de les seues "Obres
completes", i d'un nou tiratge dels Vols II-III de la mateixa obra pel fet
d'estar esgotats.

1978

Edicions62

6392

Correspondència de Joan Fuster
]
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EDICIONS 62

Expedient

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'unes liquidacions amb el
pagament dels seus honoraris editorials per les vendes de les seues obres:
"Contra Unamuno y los demás", "Diccionario para ociosos", "Obres
completes, vols. I-IV", "Nosaltres, els valencians", "Examen de consciència",
i "Nosotros, los valencianos", les quals li seran pagades en tres parts.

1978

Edicions62

6385

Rebut

Rebut enviat a Fuster pel pagament per part d'"Edicions 62", dels seus drets
d'autor per les vendes d'obres seues publicades per la mateixa editorial, per
a l'any 1977.

1978

Edicions62

6389

1979

Edicions62

6393

1979

Edicions62

6394

1979

Edicions62

6395

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, editor d"'Edicions 62",
d'un pròleg per a l'obra "Crònica", de Ramon Muntaner que es publicarà en
la col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Catalana", per la qual cosa li
envia un text extret del vol. V de les seues "Obres completes", en què parla
del tema per tal que el revise i li done el seu vist i plau per a emprar-lo com
a pròleg.

1979

Edicions62

6397

Carta

Contestació per part de Fuster a Francesc Vallverdú d'"Edicions 62", sobre
les correccions que ha fet al pròleg que li envià per a l'obra "Crònica", de
Ramon Muntaner, que es publicarà en la col·lecció "Les Millors Obres de la
Literatura Catalana".

1979

Edicions62

6398

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament d'una
part dels seus drets d'autor per les vendes de les seues obres per a l'any
1978, publicades per la mateixa editorial.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1979

Edicions62

6399

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josefina Revilla, pel pagament dels seus
honoraris dels drets d'autor de les vendes d'obres seues, publicades per
"Edicions 62", i li demana l'enviament de nou del rebut corresponent per a
signar-lo i retornar-li'l.

1979

Edicions62

6400

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Maria Ginés comunica a Fuster que Anna March ja no treballa a "Edicions
62", i que ella ocupa el seu lloc. Enviament d'una crítica a Fuster.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Francesc Vallverdú, editor
d'"Edicions 62", d'un exemplar de la seua obra "Heretgies, revoltes i
sermons", per a treballar les notes al vol. VI de les seues "Obres completes",
i d'altres comentaris editorials al respecte de la publicació de l'esmentada
obra.
Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament de la
darrera part dels seus drets d'autor per les vendes de les seus obres, per a
l'any 1977, publicades per la mateixa editorial.

[ 681

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'uns rebuts,
pel pagament dels seus drets d'autor per les vendes d'obres seues,
publicades per l'esmentada editorial, perquè els torne signats.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1979

Edicions62

6401

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament de la
segona part dels seus drets d'autor, per les vendes de les seus obres per a
l'any 1978, publicades per la mateixa editorial.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1979

Edicions62

6402

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament de la
darrera part dels seus drets d'autor, per les vendes de les seus obres per a
l'any 1978, publicades per la mateixa editorial.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1979

Edicions62

6403

Carta

Enviament a Fuster per part d'Edicions 62 d'una ressenya bibliogràfica a les
seues "Obres Completes" feta per Albert M. Forcadas per al [World
Literature Today].

1979

Edicions62

20196

Expedient

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'unes liquidacions amb el
pagament dels seus honoraris editorials per les vendes de les seus obres:
"Contra Unamuno y los demás", "Diccionario para ociosos", "Diccionari per
a ociosos" "Obres completes, vols. I-IV", "Nosaltres, els valencians",
"Examen de consciència" i "Nosotros, los valencianos".

1979

Edicions62

6396

Carta

Comunicació a Fuster per part de la secretària de redacció d'"Edicions 62",
que la seua obra "Nosaltres, els valencians" s'ha exhaurit, per la qual cosa
es farà una nova edició de 4.000 exemplars.

1980

Edicions62

6404

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre el títol i
els continguts del darrer volum de les seues "Obres completes", publicades
per "Edicions 62". També li demana excuses pel retard en el pagament dels
seus honoraris editorials per la publicació de l'esmentada obra, i li demana
la seua opinió al voltant del manuscrit de l'obra "Història del País Valencià",
abans de publicar-la.

1980

Edicions62

6406

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", d'un taló pel pagament dels
seus honoraris editorials, pels drets d'autor per les vendes de les seus
obres, per a l'any 1979, publicades per la mateixa editorial.

1980

Edicions62

6407
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Carta

Carta
EDICIONS 62

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre el títol i
els continguts de la seua obra "Indagacions i propostes", publicada per
"Edicions 62".
Li adjunta un "Nou sumari" amb una nova proposta de continguts per al seu
llibre.
Contestació per part de Fuster a Francesc Vallverdú sobre el contingut que li
proposà anteriorment, i sobre els títols plantejats per a la seua obra
"Indagacions i propostes", abans de publicar-se en "Edicions 62".

1980

Edicions62

6408

1980

Edicions62

6409

Telegrama

Felicitació a Fuster per part d'"Edicions 62", per la concessió d'un premi, per
part de la Generalitat Valenciana, al mèrit cultural.

1980

Edicions62

6405

Telegrama

Sol·licitud a Fuster de la seua conformitat per part d'"Edicions 62", per a la
publicació d'un text seu a l'obra "Indagacions i propostes".

1980

Edicions62

6410

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", d'un taló amb
el pagament dels seus honoraris editorials per la publicació de la seua obra
"Indagacions i propostes", en la col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura
Catalana".

1981

Edicions62

6411

Carta

Felicitació a Fuster per part d'"Edicions 62", per la concessió del "Premi de
les Lletres del País Valencià".

1981

Edicions62

6412

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Castellet, de la mort d'Alfonso
Comín, motiu pel qual ha quedat al càrrec de la revista "Taula de Canvi", i li
demana un article per a la mateixa, en què tracte la relació entre Eugeni
d'Ors i Josep Pla amb motiu dels seus aniversaris.

1981

Edicions62

6413

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Castellet en què accepta
l'encàrrec a fer-li un article per a la revista "Taula de Canvi".

1981

Edicions62

6414

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, de la seua autorització
per a la reproducció d'un text seu sobre Stendhal, del vol. IV de les seues
"Obres completes", per a la presentació de l'obra "La Cartoixa de Parma"
que es publicarà per part d'Edicions 62, en la seua col·lecció "Les Millors
Obres de la Literatura Catalana".

1981

Edicions62

6416

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Edicions62

6486
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Expedient

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", de les
liquidacions dels seus drets d'autor per les vendes de les seus obres per a
l'any 1980, publicades per la mateixa editorial.
Adjunta liquidacions de les obres: "Diccionario para ociosos", "Examen de
consciència", "Obres completes, vols. I-V", "Nosaltres els valencians",
"Diccionari per a ociosos", "Contra Unamuno y los demás", i "Nosotros los
valencianos".

1981

Edicions62

6415

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Redacció d'"Edicions 62", que la seua
obra "Nosaltres, els valencians" s'ha exhaurit, per la qual cosa es farà una
nova edició de 5.700 exemplars.

1982

Edicions62

6417

Carta

La Redacció d'"Edicions 62" comunica a Fuster que la seua obra "Diccionari
per a ociosos" s'ha exhaurit, i per aquesta raó es farà una nova edició de
5.700 exemplars.

1982

Edicions62

6421

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mª Castellet, director literari
d'"Edicions 62", de la seua col·laboració fent la introducció a l'obra "Escrits
sobre la tolerància", de Voltaire, i altres comentaris sobre els honoraris
editorials que rebrà per l'esmentat treball.

1982

Edicions62

6492

Expedient

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d"'Edicions 62", de les
liquidacions dels seus drets d'autor, per les vendes de les seues obres per a
l'any 1981, publicades per la mateixa editorial.
Adjunta liquidacions de les obres: "Indagacions i propostes", "Examen de
consciència", "Obres completes, vols. I-V", "Nosaltres els valencians",
"Diccionari per a ociosos", "Diccionario para ociosos", "Contra Unamuno y
los demás", i "Nosotros los valencianos".

1982

Edicions62

6418

EDICIONS 62

Fullet

Fullet enviat a Fuster presentant-li la col·lecció d"'Edicions 62", "Clàssics del
pensament modern", sota la direcció de J.M. Castellet, S.Giner i J.F. Yvars.

1982

Edicions62

6493

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions 62", de la seua contestació a
acceptar fer un pròleg a un llibre de la mateixa editorial.

1982

Edicions62

6419

Telegrama

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Castellet d'"Edicions 62", en què
comunica que accepta fer el pròleg a una obra de Voltaire. També li
demana l'enviament d'algun exemplar de la darrera edició de la seua obra
"Nosaltres, els valencians".

1982

Edicions62

6420

Carta

"Edicions 62" comunica a Fuster que s'ha fet una segona edició de la seua
obra "Diccionari per a ociosos", en la col·lecció de butxaca "El Cangur", per
la qual cosa li envien sis exemplars de la mateixa obra.

1983

Edicions62

6422
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", de les
liquidacions dels seus drets d'autor per les vendes de les seus obres, per a
l'any 1982 publicades per la mateixa editorial. Pagament realitzat
mitjançant un taló editorial que li adjunten, al qual li descompten les
despeses per la compra de llibres.

1983

Edicions62

6423

Expedient

Enviament a Fuster per part d"'Edicions 62", d'unes liquidacions amb el
pagament dels seus honoraris editorials per les vendes de les seues obres:
"Nosaltres, els valencians", "Diccionari per a ociosos", "Obres completes,
vols. I-V", "Examen de consciència", "Nosotros, los valencianos", "Contra
Unamuno y los demás", "Diccionario para ociosos", i "Indagacions i
propostes".

1983

Edicions62

6425

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'un
contracte editorial per a publicar les seues obres "Causar-se d'esperar" i "El
món de cada dia", que es distribuiran junt amb uns fascicles de la "Història
de la literatura catalana".
Amb l'anotació manuscrita de Fuster a la part superior esquerra del full
[Contestat].

1984

Edicions62

6424

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la sisena edició de la seua
obra "Nosaltres els valencians", de la qual s'ha fet un tiratge de 5.500
exemplars.

1984

Edicions62

6428

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'un taló per
pagament dels seus honoraris editorials, per la publicació de les seues
obres: "Causar-se d'esperar" i "El món de cada dia", que es publicaran amb
els fascicles de l'obra "Història de la literatura catalana".

1984

Edicions62

6429

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la reedició de la seua obra
"Consells, proverbis i insolències", editada junt amb "Edicions Destino", a la
col·lecció "Llibres a mà".

1984

Edicions62

6430

1984

Edicions62

6432

1984

Edicions62

6487

1984

Edicions62

6431

EDICIONS 62
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Felicitació a Fuster per part de Francesc Vallverdú d"'Edicions 62", per les
seues distincions com a doctor honoris causa per la Universitat de
Barcelona i per la de València. També li demana la realització d'un volum VI
de les seues "Obres completes" a la mateixa editorial.
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la reedició del vol. III de
les seues "Obres completes", amb un tiratge de 1.500 exemplars.
Enviament a Fuster per part d"'Edicions 62", d'un contracte editorial signat
entre el mateix Fuster i Ramon Bastardes i Porcel, per a la reedició de la
seua obra "Consells, proverbis i insolències".

[ 685

Expedient

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d"'Edicions 62", de les
liquidacions dels seus drets d'autor per les vendes de les seus obres per a
l'any 1983, publicades per la mateixa editorial, mitjançant un taló bancari
adjunt.
Adjunta liquidacions de les obres: "Indagacions i propostes", "Diccionario
para ociosos", "Contra Unamuno y los demás", "Nosotros los valencianos",
"Obres completes, vols. I-V", "Nosaltres els valencians", "Diccionari per a
ociosos", i "Examen de consciència".

1984

Edicions62

6427

Rebut enviat a nom de Fuster per part d'"Edicions 62", pel pagament dels
seus drets d'autor per la publicació de les seues obres: "Causar-se
d'esperar", "El món de cada dia" i "Història de la literatura catalana".
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la reedició en castellà de
la seua obra "Diccionari per a ociosos", dins la col·lecció "Nexos", de la
mateixa editorial. També li comuniquen l'interés per part d'"Edicions del
Mall", d'editar-li la mateixa obra; per això li demanen la seua opinió al
respecte.
Contestació per part de Fuster a "Edicions 62" ,en què comunica que allò
que facen amb la reedició de la seua obra "Diccionari per a ociosos", li
sembla bé, ja que ells tenen els drets.

1984

Edicions62

6426

1985

Edicions62

6433

1985

Edicions62

6434

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la reedició de la seua obra
"Indagacions i propostes", amb un tiratge de 3.800 exemplars.

1985

Edicions62

6435

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d"'Edicions 62", d'un taló pel
pagament de les liquidacions dels seus drets d'autor, per les vendes de
l'edició bilingüe del seu llibre "Diccionari per a ociosos", publicat per la
mateixa editorial amb la col·laboració d'"Edicions del Mall".

1985

Edicions62

6496

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació de la seua
traducció a l'obra d'Albert Camus "La Pesta", per la qual cosa li demanen
una revisió del text per si va patir algun retall de la censura.

1986

Edicions62

6436

Carta

Contestació per part de Fuster a "Edicions 62", manifestant que la censura
no retallà quasi res de la seua traducció d'obra d'Albert Camus "La Pesta",
simplement li demana que canvien el nom "Oran" en castellà per la seua
versió catalana: "Orà".

1986

Edicions62

6437

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació d'una edició
bilingüe de la seua obra "Diccionari per a ociosos", per part d'"Edicions del
Mall", dins de la seua col·lecció "Marca Hispànica", i de l'enviament de cinc
exemplars de l'edició que li corresponen com a autor.

1986

Edicions62

6438

Rebut
EDICIONS 62
Carta

Carta
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mª Espinàs, d'una entrevista a sa casa
de Sueca per al programa "Identitats", de TV3.

1987

Edicions62

6439

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Espinàs diguent-li que es nega a
aparéixer en públic, per la qual cosa no farà l'entrevista.

1987

Edicions62

6440

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62",de la setena edició de la seua
obra "Nosaltres els valencians", de la que s'ha fet un tiratge de 3.000
exemplars.

1987

Edicions62

6441

Carta

Comentaris editorials a Fuster, per part de Francesc Vallverdú, sobre un
pròleg per a l'obra de Voltaire "Escrits sobre tolerància i altres assaigs", per
a la col·lecció d'"Edicions 62", "Clàssics del pensament modern". També li
demana reprendre la publicació a la mateixa editorial dels volums VI i VII de
les seues "Obres completes".

1987

Edicions62

6442

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua resposta a "Edicions 62", de si accepta fer el
pròleg a l'obra de Voltaire titulada "Tractat sobre la tolerància i altres
escrits", i sobre la publicació dels vols. VI i VII de les seues "Obres
completes".

1987

Edicions62

6443

Carta

Contestació per part de Fuster a "Edicions 62" diguent-li que no farà el
pròleg a l'obra de Voltaire titulada "Tractat sobre la tolerància i altres
escrits", i d'altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona per a parlar de
la publicació dels vols. VI i VII de les seues "Obres completes".

1987

Edicions62

6444

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú d"'Edicions 62", de la
seua acceptació de fer el pròleg a l'obra de Voltaire titulada "Tractat sobre
la tolerància i altres escrits", ja que volen la seua col·laboració com a
prologuista a la col·lecció "Clàssics del Pensament Modern".

1987

Edicions62

6446

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'"Edicions 62", al respecte de la
publicació dels seus llibres "Consells, proverbis i insolències" i "Indagacions i
propostes", en la col·lecció "Les millors obres de la literatura catalana", i
altres comentaris sobre el retornament del contracte editorial de l'obra
esmentada.

1987

Edicions62

6447

EDICIONS 62
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Expedient

Telegrama

Carta

Carta
EDICIONS 62
Carta

Carta

Carta
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Certificat de presentació per part de Mª Ángeles Herranz Ábalos,
responsable del Programa de la E.P.A de la Generalitat Valenciana,
presentant a José Beltrán Llavador com a investigador i autor d'articles
sobre alfabetització i educació, i com a coautor de l'obra "Un acercamiento
al mundo del libro desde la educación de adultos". Sol·licitud per part del
mateix José Beltrán Llavador a "Edicions 62", d'autorització per a reproduir
el fragment del text de Fuster "Despacito y buena letra", de l'obra "Contra
Unamuno y los demás" a una obra seua. Contestació per part d'"Edicions
62" a José Beltrán Llavador que al caducar el contracte amb Fuster d'edició
de la seua obra "Contra Unamuno y los demás", el permís per a reproduir
un fragment d'un text seu li l'ha de demanar al mateix Fuster com a
propietari dels drets d'autor.
Telegrama de Ramón Bastardes i Josep Maria Castellet, d' "Edicions 62",
felicitant a Fuster pel 25º aniversari de la casa.
El conviden als actes de celebració.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'un taló per part d'"Edicions 62", pel
pagament dels seus honoraris per una col·laboració editorial amb
l'empresa, amb la data de 31 de gener de 1988. També li anuncien
l'enviament d'un rebut.
Comunicació a Fuster de l'enviament tant a ell com a les editorials en què
ha publicat,d' una fitxa amb les seues dades biogràfiques i literàries per a
aparéixer en la publicació "Quién es quién en las letras españolas", de
l'"Associació Col·legial d'Escriptors".
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'una fitxa en
què es demanen les seues dades biogràfiques i literàries per a aparéixer en
la publicació "Quién es quién en las letras españolas".
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'una factura
per la seua col·laboració en el pròleg a una obra de Voltaire per a la
col·lecció "Clàssics del Pensament Modern", de la mateixa editorial.
Adjunta factura editorial pel pagament dels seus honoraris pel pròleg a
l'obra "Tractat sobre la tolerància i altres escrits".
Sol·licitud a Fuster per par de J.F. Yvars d'"Edicions 62", de la seua
autorització per a incloure a l'homenatge a Lluís Guarner, un fragment del
seu pròleg a l'obra de Voltaire, "Tractat sobre la tolerància i altres escrits",
per a la col·lecció "Clàssics del Pensament Modern", amb el nou títol "Llegir
Voltaire".
notació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1987

Edicions62

6445

1987

Edicions62

20031

1988

Edicions62

6448

1988

Edicions62

6449

1988

Edicions62

6451

1988

Edicions62

6452

1988

Edicions62

6453
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Carta

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions 62", de l'enviament d'un dels dos
exemplars demanats a l'editorial del vol. V de les seues "Obres completes",
ja que es troba exhaurit.

1988

Edicions62

6454

1988

Edicions62

6455

1988

Edicions62

6488

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a "Edicions 62", de l'enviament d'un pròleg
a l'obra de Voltaire titulada "Tractat sobre la tolerància i altres escrits", per
a la col·lecció "Clàssics del Pensament Modern".
Adjunta carta comunicant-li el mateix.

1988

Edicions62

6450

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'un taló amb
el pagament dels seues drets d'autor per les seues obres editades a la
mateixa editorial. També li comunica l'enviament d'un rebut i factura al
respecte perquè els signe.

1989

Edicions62

6456

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la huitena edició de la
seua obra "Nosaltres els valencians" de la qual s'ha fet un tiratge de 1.700
exemplars.

1989

Edicions62

6458

Carta

Fuster comunica a Josep Maria Castellet que no ha rebut cap exemplar de
les darreres obres seues, editades per "Edicions 62" i "Península", per tal
que estiga al corrent. També li diu que està mirant textos per a un nou
volum de les seues "Obres completes".

1989

Edicions62

6459

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Castellet, d'"Edicions 62", de la
data d'un dinar a Sueca, on anirà en companyia de J.F. Yvars.

1989

Edicions62

6457

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'"Edicions
62", al respecte dels continguts de la publicació del vol. VI, de les seues
"Obres completes".

1990

Edicions62

6460

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Francesc Vallverdú d'"Edicions
62", diguent-li com és la seua vida d'escriptor en eixos moments; ha
publicat únicament l'obra "Llibres i problemes del renaixement", de la qual
li enviarà un exemplar, i altres comentaris sobre els continguts del vol. VI de
les seues "Obres completes".

1990

Edicions62

6462

Carta

Carta

EDICIONS 62
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Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'un
exemplar del vol. I de l'obra "Història del País Valencià", publicat per
l'esmentada editorial.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", d'un taló pel
pagament de les liquidacions dels seus drets d'autor, per les vendes de les
seus obres per a l'any 1987, publicades per la mateixa editorial.

[ 689

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Francesc Vallverdú, d'"Edicions
62", sobre els continguts i el títol per al vol. VI de les seues "Obres
completes", proposant-li subtitular-lo: "De l'assaig a l'aforisme".

1990

Edicions62

6464

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de J.F. Yvars, d"'Edicions 62", de la seua
assistència a l'acte de presentació del llibre "Història del País Valencià", que
tindrà lloc a l'Aula Magna de la Universitat de València.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1990

Edicions62

6465

Carta

Comunicació a Fuster per part de J.F. Yvars, d"'Edicions 62", de la publicació
del vol. VI de les seues "Obres completes", i de la reedició dels vols. I i II de
la mateixa obra.

1990

Edicions62

6466

Carta

Comentaris a Fuster per part de J.F. Yvars, d'"Edicions 62", sobre la seua
recerca d'informació al voltant de la [[Órden de Santiago]], i altres
comentaris sobre l'enviament d'una carta que correus que envià per error a
Suècia en lloc de Sueca.

1990

Edicions62

6467

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació del vol. VI de
les seues "Obres completes", i de la reedició dels altres volums exhaurits de
la mateixa obra.

1990

Edicions62

6490

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62" de la novena edició de la seua
obra "Nosaltres, els valencians", de la quual s'ha fet un tiratge de 1.700
exemplars.

1990

Edicions62

6491

Expedient

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", de les
liquidacions dels seus drets d'autor per les vendes de les seues obres per a
l'any 1989, publicades per la mateixa editorial.
Adjunta factures amb les liquidacions de les obres: "Nosaltres els
valencians", "Diccionari per a ociosos", "Obres completes, vols. I-V",
"Examen de consciència", "Indagacions i propostes", "Diccionario para
ociosos", i "Nosotros los valencianos".

1990

Edicions62

6461

Expedient

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, d'"Edicions 62", de
l'enviament del seu pròleg per al vol. VI de les seues "Obres completes", i
altres comentaris sobre els contingut de la mateixa. També li agraeix
l'enviament d'un exemplar dedicat, de la seua obra "Llibres i problemes del
Renaixement".
Adjunta contestació de Fuster a Francesc Vallverdú comunicant-li
l'enviament del pròleg per al vol. VI de les seues "Obres completes", i
enviament d'un full amb les correccions a la seua obra "Babel i Babilònies"
que s'inclourà en l'esmentat volum de les "Obres completes".

1990

Edicions62

6463

EDICIONS 62
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Expedient

Enviament a Fuster per part d'"Edicions 62", de les liquidacions dels seus
drets d'autor per les vendes de les seus obres per a l'any 1990, publicades
per la mateixa editorial. Factures amb les liquidacions de les obres: "Obres
completes, vols. I-V", "Indagacions i propostes", "Diccionari per a ociosos",
"Nosaltres els valencians", "Examen de consciència", i "Nosotros los
valencianos".

1990

Edicions62

6468

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la tercera edició de la
seua obra "Indagacions i propostes", de la qual s'ha fet un tiratge de 1.700
exemplars.

1991

Edicions62

6469

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la publicació del vol. VI de
les seues "Obres completes", i de les reedicions dels vols. I i II. També li
comunica l'enviament d'alguns exemplars de les obres esmentades.
Adjunta factura editorial amb les liquidacions dels seus drets d'autor per les
vendes del vol. VI de les seues "Obres completes".

1991

Edicions62

6470

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la tercera edició de la
seua obra "Diccionari per a ociosos", de la qual s'ha fet un tiratge de 1.500
exemplars.

1991

Edicions62

6471

Carta

Agraïment a Fuster per part de J.F. Yvars d"'Edicions 62", per la darrera
visita a Barcelona. També li fa alguns comentaris sobre els continguts d'una
nova edició de la seua obra "Consells, proverbis i insolències", que es
publicarà en la col·lecció "Península/Idees".

1991

Edicions62

6472

1991

Edicions62

6473

Carta

Comunicació a Fuster per part de J.F. Yvars d'"Edicions 62", d'una publicació
seua, i altres comentaris sobre la persona de Fuster, que ha llegit a la revista
"El
Temps".
Adjunta fotocòpies d'una publicació titulada "Casa de citas" apareguda a la
revista "Claves", amb aforismes d'alguns autors arreplegades per José
Francisco Yvars.

1991

Edicions62

6474

Carta

Comunicació a Fuster per part d"'Edicions 62", de l'interés per part del diari
"L'Observador", a regalar un llibre amb el diari de la col·lecció "Clàssics
Catalans del segle XX", en què figura Fuster, per la qual cosa li demanen la
seua autorització. Altres observacions sobre els honoraris editorials que
rebrà.

1991

Edicions62

6475

EDICIONS 62
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part d"'Edicions 62", de la seua autorització de
reproduir un fragment d'un text seu sobre el Penyagolosa, aparegut al vol.
III de les seues "Obres completes", a una antologia de textos i poemes
catalans titulada "Neu de vidalba", i editada per la mateixa editorial.

[ 691

Carta

Carta

Carta

Contestació de Fuster a "Edicions 62", en què autoritza a que el diari
"L'Observador" regale llibres seus. També els demana que li envien algun
exemplar dels que apareguen publicats.
Enviament d'una carta a Fuster per part de Josep Maria Castellet, en nom
de Pere Gabriel, demanant-li a Fuster la seua col·laboració amb la
realització del pròleg al vol. II de l'obra, "Història de la Cultura Catalana".
També li demana una visita a sa casa de Sueca per a reunir-se i parlar del
tema.
Comunicació a Fuster per part d"'Edicions 62", de la reedició dels vols. I-II i
III de les seues "Obres completes", i de la posada en marxa de les reedicions
dels vols. IV-V, amb un tiratge de 1.000 exemplars.

1991

Edicions62

6476

1991

Edicions62

6477

1992

Edicions62

6478

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de l'enviament d'un taló amb
els seus honoraris editorials per la publicació al diari "L'Observador", d'uns
llibres de Fuster que es regalaren junt al diari.

1992

Edicions62

6479

Carta

Contestació per part de Fuster a Pere Gabriel d'"Edicions 62",amb relació a
la data d'una reunió a sa casa de Sueca per a parlar del seu pròleg al vol. III
de l'obra "Història de la Cultura Catalana". Fuster li proposa una altra data
per a la reunió, ja que el dia plantejat per ell, serà al seu despatx de la
Universitat de València.

1992

Edicions62

6480

1992

Edicions62

6481

1992

Edicions62

6482

Carta

Contestació per part de Fuster a J. F. Yvars d'"Edicions 62", que no va poder
anar a la reunió del "Patronat Lluís Guarner" per motius de treballs a la
Universitat. També li diu que li sembla correcte guardonar a Fletcher amb el
"Premi Lluís Guarner", i li fa alguns comentaris sobre els continguts del vol.
VII de les seues "Obres completes", que tindran com a obra principal
"Heretgies, revoltes i sermons", tal com va quedar amb Francesc Vallverdú.

1992

Edicions62

6483

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de J. F. Yvars d"'Edicions 62", de l'enviament de
l'índex i d'altres materials per a la publicació del vol. VII de les seues "Obres
completes". També li comunica la data d'un dinar a València per a reunir-se
amb ell.

1992

Edicions62

6484

Carta
EDICIONS 62
Carta
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Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la quarta edició de la seua
obra "Diccionari per a ociosos", de la qual s'ha fet un tiratge de 1.500
exemplars.
Comentaris a Fuster per part de J.F. Yvars, d'"Edicions 62", sobre la seua
absència a una reunió del "Patronat Lluís Guarner", i altres comentaris
sobre guardonar a Fletcher en el "Premi Lluís Guarner". També li demana
una reunió per a parlar de la publicació del vol. VII de les seues "Obres
completes".
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Carta

1992

Edicions62

6485

1992

Edicions62

6498

1992

Edicions62

6489

Edicions62

6388

Edicions62

6494

1988

Edicionsanglo-catalanes

6503

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions Baix Empordà", de la seua
col·laboració en l'obra col·lectiva "El Josep Pla que he conegut", que es
publicarà amb motiu del desè aniversari de la seua mort.

1991

Edicionsbaixemporda

6504

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edigsa", de les darreres
gravacions que han editat.

1964

Edigsa

6505

1964

Edigsa

6506

Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
EDICIONS ANGLOCATALANES
Carta

EDICIONS BAIX EMPORDÀ

EDIGSA

Contestació de Fuster a J.F. Yvars comunicant-li l'enviament del material per
a l'edició del vol. VII de les seues "Obres completes", per part "d'Edicions
62".

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'"Edicions 62", de la desena edició de la
seua obra "Nosaltres, els valencians", de la qual s'ha fet un tiratge de 1.500
exemplars.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'"Edicions 62", d'uns
exemplars de la segona edició de les seues "Obres completes", vols. IV i V.
Tarja de presentació de Fuster amb l'anotació [Cordialment].
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració editorial per part d'"Edicions 62".
Sol·licitud a Fuster per part del president d"'Edicions Anglo-catalanes S.A.",
de la seua autorització per a reproduir una versió seua dels poemes de Joan
de Timoneda "Són vui traïdores les dones", "Si teniu en dones fe" i "Só qui
so que no só io" per a una "Antologia dicàctico-temàtica de la poesia
catalana", destinada a estudiants de batxillerat.

Comunicació a Fuster per part d'"Edigsa", de les condicions econòmiques
per la distribució i venda dels seus discs per a un comercial.
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EDIGSA
Carta

Antoni Serra comunica a Eliseu Climent que ha rebut unes factures de
publicitat d'EDIGSA a les revistes "Terra Forta", "Xúquer" i "Solc", publicitat
que no poden pagar i que no recorda haver contractat.

1965

Edigsa

4864

Carta

Comentaris a Fuster per part d"'Edigsa", arran d'un article seu sobre la
discogràfica aparegut a "El Correo Catalán". També el posa al corrent dels
darrers discs que han editat: "Cançons pròpies" de Maria del Carme Girau, i
del projecte d'edició d'un disc de "Poesia" per part de Raimon.

1965

Edigsa

6507

Carta

Comunicació a Fuster per part d"'Edigsa", de l'enviament de 1.500 pts als
patriotes valencians per a les seues activitats polítiques, i altres comentaris
sobre els seues ideals polítics de dretes. També li comunica la seua visita a
Sueca per a parlar d'un nou projecte discogràfic.

1965

Edigsa

6508

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d"'Edigsa", d'un informe per a l'edició d'un disc
sobre "L'Antologia Històrica de la Música Catalan", arran d'una conversa
que mantingueren amb ell, a València, i altres comentaris sobre els
continguts i col·laboradors en l'esmentat disc.

1965

Edigsa

6509

1965

Edigsa

6510

1966

Edigsa

6511

Telegrama
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Edigsa", de l'ajornament d'un viatge a
València per a reunir-se amb ell.
Comentaris a Fuster per part d'"Edigsa", sobre l'enviament a Raimon d'uns
diners per a la seua promoció musical a València.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edigsa d'un disc de Maria
del Carme Girau sobre "Cançons tradicionals del País Valencià". També li
demanen a Fuster que faça el text per a la carpeta de l'esmentat disc.

1966

Edigsa

6512

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Edigsa de l'edició d'un disc a Maria del
Carme Girau sobre "Cançons tradicionals del País Valencià" i sol·licitud
perquè faça un text de presentació per a la carpeta de l'esmentat disc.

1966

Edigsa

6514

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Edigsa i invitació a la presentació
dels nous artistes Joe Coran i Marià Albero.

1966

Edigsa

6518

Telegrama

Sol·licitud a Fuster, per part d'Edigsa, de l'enviament d'un text seu de
presentació per a un disc de Raimon sobre poemes de Salvador Espriu

1966

Edigsa

6515

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Edigsa, de la gravació d'un disc de
"passodobles" del País Valencià per part de la Banda Lira Castellonenca. Li
demanen que faça algunes correccions al programa d'obres interpretades
en valencià. Adjunta una còpia del programa per a la contracoberta d'un
disc.

1967

Edigsa

6516

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 694

Carta
EDIGSA
Carta

EDIMA

EDITORIAL EUROS

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Macip d'Edigsa sobre la seua
negativa de corregir el programa que anirà a la contracoberta d'un disc
sobre "passodobles" del País Valencià, gravat per la Banda Lira
Castellonenca.
Agraïment, per part de Fuster a Edigsa, per l'enviament d'uns discs, dels
quals en farà una crítica a "Tele/Exprés". També recomana a un jove
cantant de Sueca, Josep Blai, perquè li graven un disc.

1967

Edigsa

6517

1977

Edigsa

6519

1978

Edigsa

6520

Edigsa

6513

Carta

Felicitació, per part de Fuster al director general d'Edigsa, per les seues
paraules d'homenatge a Vicent Andrés Estellés i Josep Renau, publicades al
diari "Avui", i altres comentaris sobre una reunió amb ell per parlar sobre el
nacionalisme valencià.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Didin Puig sobre Edigsa, i enviament de
dues invitacions per a un concert a la Sala El Micalet de València. També li
adjunta un llistat de preus dels discs editats per Edigsa, per si de cas vol fer
alguna comanda

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edima del llibre "La reunió
del dijous", com a obsequi editorial.

1966

Edima

6521

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Edima, dels llibres de K.S.
Karol "La Xina de Mao" i "Hanoi sota les bombes", de Wilfred Burchet, com
a obsequi editorial.

1967

Edima

6522

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Edima, de l'enviament d'un exemplar del
llibre de Pierre Dommergues, "Retrat polític dels USA", perquè en faça una
crítica literària.

1967

Edima

6523

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Edima, d'un exemplar del
llibre d'Isaac Deutscher, "Stalin: Una biografia política", i altres comentaris
sobre l'edició de l'obra.

1967

Edima

6524

Tarja de
presentació

Felictació a Fuster per part de Remón Serrano, director de l'Editorial Euros,
pel darrer premi que ha obtingut.

1975

Editorialeuros

20201

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Editora Nacional, de l'enviament dels
llibres que han editat durant l'any: "Tamoure", de F. Umbral; "Historias de
medio siglo", de R. Ledesma Miranda; "Nuevas de éste lugar", de J. L.
Acquaroni, i "Mirando alrededor", de A. M. Campoy, ja que Fuster és jurat
del Premi de la Crítica.

1965

Editorialnacional

6525

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Editora Nacional, de l'enviament dels
llibres de poesia que han editat durant l'any, titulats: "Volcán", "El
Noticiero", "La gran hora", i "Escala en el sur", ja que Fuster forma part del
jurat del Premi de la Crítica.

1966

Editorialnacional

6526

EDITORIAL NACIONAL
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Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster de la fotocòpia d'una carta en què
l'Editora Nacional demana permís a l'Editorial Curial per editar una versió en
castellà de la seua obra "Literatura Catalana Contemporània".

1972

Editorialnacional

6527

Carta

Contestació per part de Fuster a l'Editora Nacional que no va ser amb
l'Editorial Curial, sinó amb l'Editorial Vergara, amb qui va signar un
contracte editorial per a la publicació de la seua obra "Literatura catalana
contemporània", dins de l'obra col·lectiva "Historia General de las
Literaturas Hispánicas". Per tant, deuran demanar permís a l'Editorial
Vergara si volen fer una versió castellana de la seua obra.

1972

Editorialnacional

6528

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Editora Nacional, que han arribat a un
acord amb Edicions Vergara per a la publicació de la versió castellana de la
seua obra "Literatura catalana contemporánea". També li demanen que els
diga quins seran els seus honoraris editorials per l'esmentada edició.

1973

Editorialnacional

6529

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Editora Nacional, dels seus honoraris
editorials per la transcripció al castellà de la seua obra "Literatura catalana
contemporánea", de la qual volen publicar la versió castellana.

1974

Editorialnacional

6530

Carta

Comunicació, per part de Fuster a l'Editora Nacional, de l'enviament d'una
part del seu text de la traducció al castellà de "Literatura catalana
contemporánea", per a la seua publicació. També li demana que abans de
publicar-la li envien les galerades per tal de corregir-les.

1974

Editorialnacional

6531

Carta

Sol·licitud, per part de Fuster a l'Editora Nacional, que li acusen el rebut
d'una part del seu text de la traducció al castellà de la seua obra "Literatura
catalana contemporánea" per a la seua publicació. També comunica
l'enviament de la segona part del text i del pròleg. Finalment, Fuster fa
altres comentaris editorials sobre la bibliografia de l'obra.

1974

Editorialnacional

6532

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de l'Editora Nacional, de les seues dades
personals i bancàries per al pagament dels seus honoraris editorials per la
publicació de la traducció al castellà de la seua obra "Literatura catalana
contemporánea".

1974

Editorialnacional

6533

Carta

Enviament, per part de Fuster a Aurelio Torrente, de l'Editoria Nacional, de
les seues dades personals i bancàries per al pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació de la versió catellana de la seua obra "Literatura
catalana contemporánea". També li demana revisar les galerades de l'obra
abans d'imprimir-la

1974

Editorialnacional

6534

EDITORIAL NACIONAL
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Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de l'Editora Nacional, que es fique en contacte
amb les editorials Curial i Vergara perquè envien diferents parts de la seua
obra "Literatura catalana contemporánea" per a la seua impressió. A més, li
fan altres comentaris sobre la data d'aparició de l'obra esmentada.

1974

Editorialnacional

6535

Carta

Contestació, per part de Fuster a l'Editora Nacional, sobre algunes
dificultats en l'edició de la traducció al castellà de la seua obra "Literatura
catalana contemporánea".Fuster diu que ell les assumeix fent la revisió de
les galerades de l'obra i fa altres comentaris sobre l'edició de l'obra.

1974

Editorialnacional

6536

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Editora Nacional, de les
galerades amb les proves d'impremta de la seua obra "Literatura catalana
contemporánea" perquè les revise abans de la seua publicació.

1975

Editorialnacional

6537

Saluda

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Aurelio Torrente, d'Editora
Nacional, d'uns exemplars de la seua obra "Literatura catalana
contemporánea".

1975

Editorialnacional

6538

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Editorial Noguer S.A. de l'enviament d'un
exemplar signat del llibre de Camilo José Cela "Oficio de tinieblas 5",
recentment publicat.
Adjunta fullet amb les paraules pronunciades per l'autor del llibre a l'acte
de presentació de l'obra en Barcelona.

1973

Editorialnoguersa

20209

1992

Educaciodepersonesadultes

6539

1977

Egarainstitut

20211

1972

Eguiazuvignoliruben

6540

1967

Eisa

6541

1986

Eliasibarrechealejandro

6542

EDITORIAL NACIONAL

EDITORIAL NOGUER S.A

EDUCACIÓ DE PERSONES
ADULTES

Carta

EGARA, Institut
Carta
EGUIAZU VIGNOLI, Rubén
Carta
EISA
Carta
ELIAS IBARRECHE, Alejandro

Carta
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Enviament als familiars de Fuster,per part dels professors del Centre
Valencià d'Educació de Persones Adultes, del seu condol per la mort
d'aquest.
Sol·licitud a Fuster per part del Seminari de Literatura dels alumnes de COU
de l'Institut Egara de Tarrassa-Sabadell de la seua participació a un llibre
que estàn fent
Comentaris crítics a Fuster, per part del diplomàtic argentí Rubén Eguiazu
Vignoli, arran d'un article del mateix Fuster, aparegut a "Tele/Exprés", sobre
el general Perón.
Sol·licitud a Fuster, per part d'Estudis i Investigacions S.A, de la confirmació
de la data de la seua conferència sobre "Joan Roís de Corella", que es farà a
Barcelona als locals socials de l'esmentada institució cultural.
Sol·licitud a Fuster, per part d'un col·leccionista d'autògrafs, de la fotocòpia
de la seua signatura per a la seua col·lecció.
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ELX, Ajuntament

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de l'alcalde d'Elx, de la seua presència en l'acte
d'inauguració del Museu d'Art Contemporani d'Elx.

1980

Elxajuntament

6543

Carta

Contestació per part de Fuster a l'alcalde d'Elx per la seua invitació a la
inauguració del Museu d'Art Contemporani d'Elx, en què li comunica que no
podrà anar però enviarà una representació en nom d'Acció Cultural del País
Valencià.

1980

Elxajuntament

6544

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Ajuntament d'Elx de les correccions a una
obra de poemes, titulada "Espai de la Tenebra".

1986

Elxajuntament

6545

Carta

Felicitació a Fuster, per part de l'alcalde d'Elx, per la distinció que li ha
atorgat la Generalitat Valenciana i invitació a una representació
extraordinària de "El Misteri d'Elx", amb motiu del 750é Aniversari del
Naixement del Poble Valencià.

1988

Elxajuntament

6546

Telegrama

Contestació per part de Fuster a l'alcalde d'Elx, comunicant-li que no podrà
assitir a la representació extraordinària de "El Misteri d'Elx" amb motiu del
750é Aniversari del Naixement del Poble Valencià, per motius personals.

1988

Elxajuntament

6547

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Pierre Emmanuel, de l'enviament d'uns
diners que corresponen a la segona part d'una borsa de treball per a la
realització de l'obra "Estudios de Historia Cultural Valenciana".

1962

Emmanuelpierre

6548

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, de
l'enviament d'un pròleg i d'un títol per publicar-li un llibre.

1983

Empuries

6549

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, que
ha rebut el seu pròleg per a un llibre seu, i també li demana que faça una
bibliografia per a la mateixa obra.

1983

Empuries

6550

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, sobre
els seus projectes editorials, dels quals vol parlar amb ell. Aleshores, li
pregunta quan visitarà Barcelona o si li dóna audiència a sa casa de Sueca
per parlar d'aquests i de la publicació d'alguna obra de Fuster a l'editorial.
També li comunica l'enviament d'un catàleg editorial.
Adjunta un catàleg de l'Editorial Empúries amb les obres publicades a les
col·leccions "Biblioteca Universal Empúries" i "Col·lecció Migjorn".

1984

Empuries

6551

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, perquè
faça una presentació de la mateixa editorial a la Fira del Llibre de València.
També li demana reunir-se amb ell a sa casa de Sueca per parlar-li dels seus
projectes editorials.

1984

Empuries

6552

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, de
l'enviament dels seus escrits polítics: "Qüestió de noms" i "El blau de la
Senyera", per a la seua reedició.

1984

Empuries

6553

ELX, Ajuntament

EMMANUEL, Pierre

EMPÚRIES
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Carta

Contestació, per part de Fuster a Xavier Folch, d'Edicions Empúries, de
l'enviament dels seus escrits polítics perquè decidisca quin vol reeditar-li i
que li farà el pròleg a la mateixa obra. També li fa alguns comentaris sobre
el seus nomenaments com a doctor honoris causa per les universitats de
Barcelona i de València.

1984

Empuries

6554

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'enviament del seu
contracte editorial per a la publicació dels seus escrits polítics a l'Editorial
Empúries. També li demana les seues dades personals i bancàries per tal de
fer-li l'ingrés dels seus honoraris editorials per la publicació de l'esmentada
obra.

1984

Empuries

6555

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Xavier Folch, que ha rebut un exemplar
del seu llibre, titulat "Pamflets", on hi ha un recull dels seus escrits polítics, i
li diu que ha quedat molt bé. També li fa alguns comentaris sobre el seu
estat de salut, ja que s'ha trencat el braç dret.

1985

Empuries

6556

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, de
l'enviament d'una còpia d'una carta, contestant-li a un tal Sr. Guardiola, i
altres comentaris sobre el pagament dels seus honoraris editorials per la
publicació de la seua obra "Pamflets polítics". També li comunica la seua
visita a València per tal de visitar-lo, i li pregunta pel seu estat de salut.

1985

Empuries

6557

Carta

Comentaris per part de Fuster a Xavier Folch sobre certes discrepàncies
entre l'Editorial Empúries i Edicions La Magrana per la publicació d'una obra
seua. També li comunica que ha rebut els llibres que li va enviar amb Lola
Badia.

1985

Empuries

6558

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Xavier Folch, sobre la seua visita a València
per a recollir una novel·la d'Estellés a fi de publicar-la a l'Editorial Empúries.
També li comunica que té pendent amb Fuster el pagament dels seus
honoraris editorials per la publicació de la seua obra "Pamflets polítics".
Finalment, li demana l'opinió sobre Josep Palàcios com a escriptor, arran de
la lectura de la seua obra "Frontissa", i d'un altre escriptor valencià,
anomenat Juli Avinent.

1987

Empuries

6559

Carta

Contestació, per part de Fuster a Xavier Folch, donant-li la seua opinió sobre
la prosa d'Estellés, i sobre Josep Palàcios com a escriptor, del qual li dóna la
seua adreça a Sueca i li diu que és molt refinat i culte. També li demana el
pagament dels seus honoraris editorials per la publicació de la seua obra
"Pamflets polítics".

1987

Empuries

6560
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Carta

Comunicació a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'Editorial Empúries, que
li ha escrit a Palàcios interessant-se per la seua literatura. També li diu quan
li pagarà els seus honoraris editorials per la publicació de la seua obra
"Pamflets polítics" i li comunica l'enviament d'un catàleg de l'Editorial
Empúries perquè en faça una tria i li envie els llibres del seu interés.

1987

Empuries

6561

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Folch, de la seua participació en l'obra
"L'altra cara de la llengua", a cura de Xavier Pericay, i editada per l'Editorial
Empúries. Per aquest motiu, li demana l'autorització a Fuster per reproduir
alguns dels seus textos i articles en l'esmentada obra.
Adjunta una fotocòpia de l'índex editorial amb l'estructura i els
col·laboradors en l'obra.

1987

Empuries

6562

1987

Empuries

6563

1989

Empuries

6564

Carta

Comunicació a Fuster, per part de l'Editorial Empúries, de l'enviament dels
seus honoraris editorials per al pagament de les liquidacions dels seus drets
d'autor per les vendes de la seua obra "Pamflets polítics" durant l'any 1989.
Adjunta la factura amb la liquidació dels drets d'autor per la venda de 7
exemplars de l'esmentada obra.

1990

Empuries

6565

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Folch, de la seua autorització per a
reproduir un text seu, titulat "Història del llibre català" i aparegut a la
nadala del senyor Carulla, per a donar-lo al Palau de la Generalitat de
Catalunya a l'Exposició Universal de Sevilla. També li anuncia la seua visita a
València per Setmana Santa en què anirà a visitar-lo a sa casa de Sueca.

1991

Empuries

6566

EMPÚRIES

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster, per part de Xavier Folch, de l'enviament de dos
exemplars de l'obra "L'altra cara de la llengua", a cura de Xavier Pericay, i
publicada per l'Editorial Empúries. També li agraeix la seua autorització per
reproduir textos seus a l'esmentada obra, i li comunica l'enviament d'uns
exemplars de les obres publicades per l'Editorial Empúries: "La construcció
del sentit", de Dolors Oller; "El Jove", de Blai Bonet; "Incidents", de Roland
Barthes; "Barcelona/Roda de Ter", de Joan Vinyoli i Miquel Martí i Pol; "Vuit
dies de juny", d'Albert Draper, i "Obra poètica", de Miquel Bauçà.
Sol·licitud a Fuster per part de l'Editorial Empúries del seu número de DNI
per a la declaració de l'IRPF de l'editorial.

[ 700

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN
Carta

Enviament a Fuster, per part d'Eulàlia Cahner, d'un article sobre Josep
Benet perquè el revise i el complete abans d'incloure'l a la "Gran
Enciclopèdia Catalana". També li comunica l'enviament d'una obra de
Norton sobre la Impremta al S. XVI, i li diu que ha encarregat les xerocòpies
de les necrologies aparegudes al "Almanaque Las Provincias" a la Biblioteca
de Catalunya, però falten alguns números que deurà cercar a València.

1969

Enciclopediacatalanagran

6567

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, sobre la redacció de les veus
dels poetes Josep Arroyo i Almela i Ramón Andreu i Cabrelles, ja que estan a
punt per tancar el termini per a la redacció de les veus començades en "A" i
van a obrir el termini per a les començades en "B". També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament d'unes fotocòpies del "Almanaque las
Provincias", i li comunica que Carmelina Sánchez-Cutillas serà l'encarregada
de fer les veus relatives a la noblesa valenciana, començant per la Baronia
d'Arenós, per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1969

Enciclopediacatalanagran

6568

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, sobre les redaccions i sobre la
selecció de les veus dels personatges valencians per a redactar i incloure a
la "Gran Enciclopèdia Catalana" i altres comentaris sobre l'enviament
d'unes fotocòpies del "Almanaque Las Provincias" i sobre l'enviament d'uns
llistats amb les veus valencianes per a l'esmentada obra.

1969

Enciclopediacatalanagran

6569

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Montserrat Albet, d'Edicions 62, d'una
carta a Josep Arnau demanant-li la redacció de la veu del torero valencià Juli
Aparici i Pascual, anomenat "Fabrilo", per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Adjunta dues cartes demanant-li la redacció de l'esmentada veu a Josep
Arnau, amb l'extensió màxima i el termini de redacció.

1969

Enciclopediacatalanagran

6570

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, per l'enviament dels seus
articles sobre els ateneus i altres comentaris sobre l'enviament de la veu de
l'article de Joan Arolas i Esplugues per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1969

Enciclopediacatalanagran

6571

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'un tal Candón, de l'enviament dels articles
d'algunes veus taurines dels toreros: Arruza, "El Cordobés" i "Peroy", per
publicar-les a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1969

Enciclopediacatalanagran

6572

Carta

Enviament a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, dels encàrrecs de redacció
d'alguns articles de les veus de personatges valencians amb la lletra "B" per
a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Adjunta un llistat amb els noms dels articles ordenats alfabèticament i la
data dels terminis d'entrega d'aquests.

1969

Enciclopediacatalanagran

6574
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Carta

Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" dels
encàrrecs de les veus amb la lletra "B" dels articles que volen que redacte
per a l'esmentada obra.

1969

Enciclopediacatalanagran

6580

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, sobre les veus que aniran i les
que donen de baixa a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i altres comentaris
sobre els col·laboradors a la mateixa publicació. També li fa alguns
comentaris sobre la venda d'Edicions 62, a causa de problemes econòmics.

1969

Enciclopediacatalanagran

6583

Expedient

Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, d'uns llistats amb les veus
que ha de redactar i amb els articles que deu revisar per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana".
Adjunta cartes amb els encàrrecs de redacció d'articles de les veus de
personatges valencians amb la lletra "B" per a l'enciclopèdia i llistats amb
els noms dels articles ordenats alfabèticament i la data dels terminis
d'entrega d'aquests.

1969

Enciclopediacatalanagran

6575

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, de l'enviament d'uns llistats
amb les veus pendents de redacció de personatges valencians que
comencen per la lletra "B" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i del
termini d'entrega dels articles. També li fa alguns comentaris sobre la secció
de Botànica de la mateixa enciclopèdia, en la qual està Fermí Cortés.

1969

Enciclopediacatalanagran

6573

Carta

Contestació per part de Fuster a Eulàlia Duran, diguent-li quins articles farà i
quins no vol fer per a les veus de la "Gran Enciclopèdia Catalana", i
contestació a les consultes realitzades per aquesta sobre quins personatges
deuen anar i de quins se'n pot prescindir a la publicació. També li fa alguns
comentaris sobre les correccions d'articles per a l'esmentada enciclopèdia, i
li parla de la compra d'Edicions 62 per part de la Banca Catalana.

1970

Enciclopediacatalanagran

6584

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ricard Blasco, de l'enviament d'un article
amb la veu de José Mª Bonilla per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", i d'un
altre sobre l'escriptor Bernat Morales San Martin per a l'esmentada obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6585

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, de l'article
sobre la veu "Bandolerisme" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", del qual
li demana la seua correcció, i altres comentaris sobre quines veus aniran i
quines no a l'esmentada publicació. També li demana informació per a la
redacció de la veu "Banda Municipal de Barcelona" i li fa altres comentaris
sobre la venda d'Edicions 62 per motius econòmics.

1970

Enciclopediacatalanagran

6586
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Carta

Comunicació a Fuster, per part de Montserrat Albet, del retorn de la
documentació que li va deixar sobre "Bandes de Música Valencianes" per
tal de redactar una veu de la "Gran Enciclopèdia Catalana" i altres
comentaris sobre la seua visita a Sueca per conéixer la casa de Fuster.
djunta separata "Las Bandas de Música en la vida Valenciana" per Julián San
Valero Aparisi, i còpia d'un article en anglès amb el mateix títol que
l'anterior separata, i retall de premsa títolat "En Valencia y la provincia hay
doscientas bandas de música: Los señores San Valero y Cano preparan su
obra: [[Las Bandas de Música en la región valenciana]]" aparegut al diari
[[Levante, 7-2-1958. pàg.3]].

1970

Enciclopediacatalanagran

6587

Carta

Enviament a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", del fascicle nº 52 de l'esmentada obra, i altres
comentaris sobre la situació de l'obra com a col·laborador d'aquesta.
Adjunta una altra carta corporativa de la "Gran Enciclopèdia Catalana" als
seus col·laboradors.

1970

Enciclopediacatalanagran

6588

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament d'una còpia d'una carta enviada a
Josep Francesc Ivars. També li comunica l'encàrrec a Antoni Mestre de la
redacció d'un article amb la veu "Biblioteca Maiansiana" per a
l'enciclopèdia.
Adjunta una altra carta de Jordi Carbonell a Josep Francesc Ivars en què li
parla de les col·laboracions en l'enciclopèdia i li envia un llistat amb els
articles que porta redactats per a l'esmentada obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6589

1970

Enciclopediacatalanagran

6590

1970

Enciclopediacatalanagran

6592

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part d'Eulàlia Duran de l'enviament dels articles
amb les veus "Beuter" i "Bayarri" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
També felicita a Fuster pel seu article de premsa "La carn és bona".
Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament d'una còpia d'una carta enviada a
Sebastià García i Martínez. També li comunica l'enviament d'uns articles
amb algunes veus amb la lletra "B" de l'enciclopèdia perquè els revise.
Adjunta una còpia de la carta esmentada, en què Jordi Carbonell li
comunica a Sebastià García Martínez l'enviament d'una còpia dels seus
articles, "Pere Antoni Beuter" i "Pere Lluís Beuter", revisats pel Pare Batllori
perquè li done el seu vistiplau.

[ 703

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament dels articles de les veus "Blasco
Ibàñez, Vicente", "Bultos de Sant Esteve" i "Blasquisme" per a l'esmentada
obra i altres comentaris al respecte.

1970

Enciclopediacatalanagran

6593

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció i la correcció d'uns articles per a
l'esmentada obra. També li demana la revisió de totes les veus que es
relacionen amb València de l'enciclopèdia.

1970

Enciclopediacatalanagran

6595

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut els articles de les veus "Blasco Ibáñez,
Vicente" i "Bultos de Sant Esteve", i de les seues objeccions a l'article sobre
el "Blasquisme", que ha passat a la secció d'Història per la seua revisió.

1970

Enciclopediacatalanagran

6596

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament d'una foto de Bernat i Baldoví per a
l'enciclopèdia. També li fa alguns comentaris sobre la queixa d'alguns
col·laboradors de la secció d'Història de la Medicina i del Dret, per la manca
de pagament per part de l'Administració de l'enciclopèdia, i altres
comentaris sobre el darrer fascicle de l'obra que ha rebut Fuster i que
correspon al nº 54.

1970

Enciclopediacatalanagran

6597

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per l'enviament d'una foto de Bernat i Baldoví per a
il·lustrar l'esmentada obra. També li comunica la data del pagament dels
seus articles als col·laboradors valencians en la redacció de les veus per a
les seccions d'Història de la Medicina i del Dret.

1970

Enciclopediacatalanagran

6598

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Cabonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció d'alguns articles amb les veus de la
lletra "C" per a l'enciclopèdia. També li demana que li envie a Mossèn Josep
Climent l'encàrrec de la redacció de l'article per a la veu del músic "Joan B.
Cabanilles".

1970

Enciclopediacatalanagran

6599

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'una carta amb l'encàrrec dels articles
que vol que faça Alfons Cucó per a l'esmentada obra, i enviament a Fuster
de diversos articles per a la seua revisió i correcció.

1970

Enciclopediacatalanagran

6600

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'una carta amb l'encàrrec dels articles
que vol que faça Manuel Sanchis Guarner per a l'enciclopèdia.

1970

Enciclopediacatalanagran

6601
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Carta

Full d'encàrrec a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", amb
els articles per a les veus de la lletra "C" que volen que faça, amb l'extensió i
la data de termini determinades per a la seua presentació.

1970

Enciclopediacatalanagran

6602

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", sobre com van les gestions amb alguns
col·laboradors valencians en la redacció d'articles per a l'esmentada obra.
També li comunica Fuster que està disposat a fer articles de tema local
valencià, però refusa fer els de caire internacional.

1970

Enciclopediacatalanagran

6603

1970

Enciclopediacatalanagran

6604

1970

Enciclopediacatalanagran

6605

1970

Enciclopediacatalanagran

6606

1970

Enciclopediacatalanagran

6607

1970

Enciclopediacatalanagran

6608

1970

Enciclopediacatalanagran

6609

1970

Enciclopediacatalanagran

6610

1970

Enciclopediacatalanagran

6612

Carta

Carta
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Carta

Carta

Carta

Carta
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Fulls d'encàrrec a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", dels
articles per a les veus de la lletra "C" que volen que faça per a
l'enciclopèdia, amb la l'extensió i la data de termini determinades per a la
seua presentació.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'uns articles d'algunes veus amb la
lletra "B" per a la seua revisió i correcció.
Full d'encàrrec a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la
redacció de l'article per a la veu "Caldesa", amb la seua extensió i la data de
termini per a la seua presentació.
Comunicació per part de Fuster a Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament de l'article de la veu "Caldesa" per a
l'esmentada obra.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'una carta amb l'encàrrec dels articles
que vol que faça per a l'enciclopèdia i una altra amb l'encàrrec dels d'Arcadi
García.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'una carta amb l'encàrrec dels articles
que vol que faça Vicent Lluís Montés per a l'enciclopèdia i enviament a
Fuster de diversos articles de les veus amb la lletra "B" per a la seua revisió i
correcció. També li comunica el pagament a alguns col·laboradors
valencians de la secció d'Història del Dret i la Medicina pels seus articles.
Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la seua
col·laboració amb la redacció d'articles per a la secció de Literatura de
l'obra.
Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la
redacció de l'article de la veu "Literatura Catalana (Segle XIX)", amb
l'extensió i la data del termini de presentació.

[ 705

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció de l'article per a la veu "Pere Bonet i
Alcantarilla".
Adjunta l'original i una còpia del full d'encàrrec amb l'extensió i el termini
de presentació de l'esmentat article.

1970

Enciclopediacatalanagran

6613

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut els articles revisats per Fuster i
comunicació de l'enviament de l'encàrrec de la redacció de nous articles per
a l'esmentada obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6614

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament dels articles d'algunes veus de l'obra
per a la seua correcció.
Adjunta un llistat amb una "Relació d'articles enviats a en Joan Fuster per a
revisar", encapçalats amb la lletra "B".

1970

Enciclopediacatalanagran

6615

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament dels articles d'algunes veus de l'obra
per a la seua correcció.
Adjunta el llistat "Còpies dels articles enviats a en Joan Fuster per a revisar",
encapçalats amb la lletra "B".

1970

Enciclopediacatalanagran

6616

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", d'unes cartes. També li diu que ha rebut els seus
articles per a l'enciclopèdia.
Adjunta "Llista dels articles rebuts d'en Joan Fuster".

1970

Enciclopediacatalanagran

6617

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per la revisió d'uns articles de l'esmentada obra i
comunicació de l'enviament de nous articles per a la seua revisió. També li
demana que faça l'article de la veu "Centre de Cultura Valenciana".
Adjunta un full d'acceptació per part de Fuster de fer l'article "Centre de
Cultura Valenciana", i el llistat "d'Articles enviats a en Joan Fuster per a
revisar", encapçalats amb la lletra "B".

1970

Enciclopediacatalanagran

6619

Carta

Comentaris als col·laboradors de la "Gran Enciclopèdia Catalana", per part
de Max Cahner, arran de certes discrepàncies amb el director de
l'enciclopèdia pels seus criteris d'elecció i supressió de les veus que recollirà
l'obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6620

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut els seus articles revisats i comunicació
de l'enviament de nous articles per a la seua correcció i revisió.
Adjunta full amb un llistat "d'Articles enviats a en Joan Fuster per a revisar",
encapçalats amb la lletra "B".

1970

Enciclopediacatalanagran

6621

1970

Enciclopediacatalanagran

6622

1970

Enciclopediacatalanagran

6623

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut els seus articles per a l'esmentada
obra. També el felicita pels articles de "Vicent Miquel Carceller", "El Camí" i
"La Traca", als quals fa alguns comentaris, i altres comentaris sobre l'article
"Acció Valencianista Republicana". Finalment, li envia un encàrrec de
redacció d'articles per a l'enciclopèdia perquè el faça arribar a Manuel
Ardit.

1970

Enciclopediacatalanagran

6624

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament d'un article sobre la "Literatura
Catalana (S.XIX) que li encarregaren, ja que està a punt de complir-se el
termini d'entrega.
Adjunta un recordatori per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" del
compliment del termini per a l'enviament d'un article per a l'esmentada
obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6625

Carta

Enviament a Fuster, per part d'Evarist Olcina, d'una còpia d'un article seu
sobre "El Carlisme", destinat a la "Gran Enciclopèdia Catalana", perquè li
done la seua opinió i li'l corregisca.
Adjunta còpia de l'article, titulat "Foralisme, federalisme, autonomisme".

1970

Enciclopediacatalanagran

6626

1970

Enciclopediacatalanagran

6627

Carta

Carta

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris per part de Fuster a Jordi Pujol sobre com va la redacció
d'articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" i altres comentaris sobre la
supressió de veus de tema local català per altres més universals, situació
que Fuster considera una errada.
Comunicació a Fuster de l'enviament ,per part d'Eulàlia Duran, d'una
fotocòpia d'un article sobre "El Camelità", aparegut al diari "Levante", i
altres comentaris sobre la "Gran Enciclopèdia Catalana" i el viatge de Jordi
Carbonell a Londres.

Enviament a Fuster de la nova adreça dels locals de la "Gran Enciclopèdia
Catalana" per al seu coneixement.
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Carta

Comunicats a Fuster, per part d'Eulàlia Duran i de Jordi Vigué, que han
rebut els seus articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus:
"Centre de Cultura Valenciana", "Camí, El", "Carceller, Vicent Miquel",
"Traca, La", i dels seus honoraris editorials per la redacció d'aquests.

1970

Enciclopediacatalanagran

6628

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament dels fascicles amb els números 5556 i 59 al 62 de l'esmentada obra. També li comunica algunes correccions
als seus articles per a les veus: "Carceller, Vicent Miquel", "La Traca", i "El
Camí", i li agraeix l'enviament dels articles per a les veus: "Centre de Cultura
Valenciana", "Cantos" i "Carvia". Finalment, li diu quins articles encapçalats
amb la lletra "C" no aniran en l'enciclopèdia i li demana que faça la veu
"Casa del Poble" i "Literatura catalana".

1970

Enciclopediacatalanagran

6629

Carta

Comentaris per part de Fuster a Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", sobre la redacció d'algunes veus que li ha demanat
que faça els articles per a l'enciclopèdia. També li comunica l'enviament
dels encàrrecs perquè Montés i Ubieto facen altres articles per a
l'esmentada obra. Finalment, fa comentaris sobre la seua negativa a fer
l'article per a la veu "Literatura catalana".

1970

Enciclopediacatalanagran

6630

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llistat per part de Jordi Carbonell,
director de la "Gran Enciclopèdia Catalana", amb els encàrrecs dels articles
que volen que facen A. Ubieto i Vicent Montés per a l'esmentada obra.
També li demana a Fuster que revise alguns articles, ja fets, encapçalats
amb la lletra "B" i referenciats a la carta.

1970

Enciclopediacatalanagran

6631

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'alguns articles perquè els revise,
encapçalats amb la lletra "B" i referenciats a la carta.

1970

Enciclopediacatalanagran

6633

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, que ha rebut els seus
articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus: "Calabuig i Carra,
Vicent", "Càrvia i Caravaca, Salvador", "Calze, Sant", "Campo i Pérez, Josep",
"Campo i Pérez, Andreu", "Camarena i Mahiques, Josep" i "Cantos i
Figuerola, Vicent", i dels seus honoraris editorials per la redacció d'aquests.

1970

Enciclopediacatalanagran

6634

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, al respecte de la redacció
d'alguns articles per a diferents veus de la "Gran Enciclopèdia Catalana" i
altres comentaris a Fuster sobre algunes correccions i ampliacions
d'informació per a uns altres articles d'altres col·laboradors.

1970

Enciclopediacatalanagran

6636

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

1970

Enciclopediacatalanagran

6637

1970

Enciclopediacatalanagran

6638

1970

Enciclopediacatalanagran

6639

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, que ha rebut els seus
articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus: "Chocomeli i
Codina, Antoni", "Cucó i Giner, Alfons", "Cebrián i Ibor, Lluís", "Cebrián i
Mezquita, Lluís", i "Chabàs i Llorens, Roc", i dels seus honoraris editorials
per la redacció d'aquests.

1970

Enciclopediacatalanagran

6640

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de
l'adaptació a l'àmbit valencià de l'article "Caciquisme als Països Catalans"
per a l'esmentada obra.
Adjunta una còpia de l'esmentat article sobre "El Caciquisme", i un altre full
amb correccions i afegits de Fuster a aquest.

1970

Enciclopediacatalanagran

6641

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Evarist Olcina, que el seu article sobre el
"Carlisme" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" no s'adapta a les
condicions de l'obra, i que deurà refer-lo i corregir-lo per a la seua
publicació.

1970

Enciclopediacatalanagran

6642

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per l'enviament de la correcció d'alguns articles per
a l' obra. Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns encàrrecs d'uns articles
a Alfons Cucó per a l'enciclopèdia. També li demanen que els faça arribar
les dades dels llibres de "Bòdria, Josep", que apareixen a l'article de la seua
veu, i li demanen que revise els articles de les veus "Cabezas, Fra Francesc" i
"Cabo, Francesc Xavier".
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior del full [Contestat]-

1970

Enciclopediacatalanagran

6643

Carta

Carta

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", sobre la supressió de l'article de "Joan Cardona" de
l'esmentada obra; li fa altres comentaris sobre la redacció de l'article de la
veu, "Casa del Poble", i agraïment per l'enviament d'uns articles revisats per
ell. També li demana quan anirà de visita a Barcelona per poder reunir-se
amb ell i parlar.

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonel, director de la "Gran
Enciclopèdia Catala", de l'enviament de les dades de naixement i mort de
l'arquitecte valencià "Josep Z. Camaña i Burcet", i enviament d'uns articles
perquè els revise, encapçalats amb les lletres "B i C" i referenciats a la carta.
Comentaris a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", sobre
l'enviament i la redacció d'alguns articles seus per a aquesta.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut la seua carta on els demana deixar
fora la veu "Cerdà, Elias" i encapçalar l'article de "López-Chavarri, Eduard",
per la lletra "L". També li comunica l'enviament dels encàrrecs per a
l'elaboració d'uns articles als col·laboradors amb l'enciclopèdia, i li
comunica l'enviament d'uns articles encapçalats amb la lletra "C" per a la
seua revisió.
Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, que ha rebut els seus
articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus: "Carreres Zacares,
Salvador", "Carreres i Calatayud, Francesc", "Carrasco i Vidal, Pere" i
"Carbonell, Vicent", i dels seus honoraris editorials per la redacció
d'aquestos.
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció de l'article per a la veu "Cançoner de
Calàbria" per a l'obra.
Anotació manuscrita de Fuster al final de la carta [fet-enviat 21/X/70".
Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per les seues informacions per a l'esmentada obra.
Enviament d'uns encàrrecs per a l'elaboració d'articles per a l'enciclopèdia a
Joan F. Mira i a Arcadi García. També li comunica l'enviament d'un arbre
genealògic de la Família Cardona perquè el complete el Sr. Cerveró.

1970

Enciclopediacatalanagran

6646

1970

Enciclopediacatalanagran

6647

1970

Enciclopediacatalanagran

6648

1970

Enciclopediacatalanagran

6650

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, que ha rebut el seu article
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la veu, "Caciquisme", i dels seus
honoraris editorials per la redacció d'aquest.

1970

Enciclopediacatalanagran

6651

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per l'enviament d'alguns articles per a l'esmentada
obra i per la revisió d'altres articles. També li comunica l'enviament de nous
articles per a la seua revisió, que es referencien a la carta.

1970

Enciclopediacatalanagran

6652

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, sobre els seus articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana" i sobre el pagament dels seus honoraris
editorials per l'elaboració d'aquests. També li comunica l'enviament de la
biografia del Sr. Calvo i Serer perquè li la faça arribar a Josep Arnau, i li
demana l'enviament del seu article sobre el "Carlisme".

1970

Enciclopediacatalanagran

6653

1970

Enciclopediacatalanagran

6654

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Carta
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Comunicació a Fuster, per part de Jordi Vigué, que ha rebut el seu article
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la veu "Cançoner del Duc de
Calàbria", i dels seus honoraris editorials per la redacció d'aquest.
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ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut el seu article de la veu "Carlisme" per
a l'esmentada obra, i altres comentaris sobre el pagament dels seus
honoraris editorials pels seus articles.

1970

Enciclopediacatalanagran

6655

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament d'un encàrrec perquè busque a algú
que faça l'article de la veu "Cambra de València". També li demanen
l'enviament, per part de Vicenç Gascó, de l'article que se li va encarregar
sobre la Família "Caro".

1970

Enciclopediacatalanagran

6656

Carta

Contestació per part de Fuster a Jordi Carbonell, comunicant-li l'enviament
dels articles que li envià revisats, de l'enviament per part de Vicenç Gascó
de l'article sobre la Família Caro i comunicació que Ernest Lluch li farà
l'article sobre la "Cabra de Comerç" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
També li fa alguns comentaris sobre el pagament dels seus honoraris
editorials per la seua col·laboració en l'enciclopèdia.

1970

Enciclopediacatalanagran

6657

Carta

Enviament a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", del full d'encàrrec a Ernest Lluch per la redacció de
l'article de la veu "Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València".
Adjunta un full d'acceptació de l'encàrrec amb l'extensió de l'article i el
termini de presentació d'aquest.

1970

Enciclopediacatalanagran

6658

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, que ha rebut el seu article
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la veu "Carlisme", i dels seus
honoraris editorials per la redacció d'aquest.

1970

Enciclopediacatalanagran

6660

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que finalment, l'article per a la veu "Literatura
catalana del segle XIX", el farà Antoni Comas després de parlar amb
Joaquim Molas.

1970

Enciclopediacatalanagran

6661

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana" de la revisió de l'article amb la veu "Bou", i altres
comentaris sobre la revisió de la veu "Correguda de bous". També li
demanen que les envie revisades al més aviat possible.

1970

Enciclopediacatalanagran

6662

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament de les revisions dels articles de les veus
sobre "Bous", i comunicació de l'enviament d'uns articles per a la seua
revisió encapçalats amb la lletra "C", que es referencien en un llistat adjunt.

1970

Enciclopediacatalanagran

6663

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana" de l'enviament d'uns encàrrecs d'articles per a
l'esmentada obra a Ricard Pérez Casado i a Manuel Ardit.

1970

Enciclopediacatalanagran

6664

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana" de l'enviament d'un encàrrec d'un article per a
l'esmentada obra a Joan Reglà.

1970

Enciclopediacatalanagran

6665

1970

Enciclopediacatalanagran

6666

1970

Enciclopediacatalanagran

6667

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana" per l'enviament d'uns articles revisats i per la
redacció d'altres articles seus. També li comunica l'enviament d'uns articles
perquè els revise.

1970

Enciclopediacatalanagran

6668

Carta

Enviament a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de
l'encàrrec de la redacció dels articles per a les veus: "Civera, Manuel",
"Clèrigues, Vicent" i "Clavero, Ceferí", per a l'esmentada obra.
Adjunta el full d'acceptació per part de Fuster de la redacció dels esmentats
articles amb la seua extensió i el termini de lliurament d'aquests.

1970

Enciclopediacatalanagran

6669

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament d'un encàrrec de redacció dels
articles per a les veus "Collado, Lluís" i "Collado, Joan", destinats a la secció
de Literatura de l'enciclopèdia.

1970

Enciclopediacatalanagran

6670

Carta

Comunicació per part de Fuster al director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles per a l'esmentada obra revisats per
Fuster. També li fa alguns comentaris a les veus: sobre l'arquitecta
"Camaña", "Carceller", "Cançoner General" i "Carlisme".

1970

Enciclopediacatalanagran

6672

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Jordi Carbonell, director
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'uns articles perquè els revise,
encapçalats amb la lletra "C", tal com es referencia al llistat adjunt.
També li demana si l'expressió "Moure un caramell" s'empra al País
Valencià per tal d'incloure-la a l'obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6674

Carta

Carta

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN
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Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per l'enviament d'uns articles revisats. També li
comunica l'enviament d'altres articles perquè els revise, encapçalats amb la
lletra "C" i que apareixen referenciats a la carta.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", sobre una reunió dels dos per parlar de la seua
corresponsalia a València com a col·laborador en l'esmentada obra.
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Carta

Carta

Carta

Carta

Esborrany

Esborrany

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", per l'enviament d'uns articles revisats. També li
demana si creu convenient incloure la veu "Centinela Contra Serviles",
revista, a l'obra, i li envia alguns articles de l'enciclopèdia perquè els revise,
encapçalats amb la lletra "C", tal com es referencia al llistat adjunt.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior de la carta [Contestat, 2-171].
Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament de l'article per a la veu "Casa del
Poble" perquè l'adapte a l'àmbit valencià. Comunicació de l'enviament d'un
quadre dels Centelles perquè li'l faça arribar al Sr. Cerveró per a la seua
revisió. També li demana que aquest mateix senyor envie la revisió d'un
altre quadre sobre els Cardona, i comunicació de l'enviament a Fuster d'uns
articles de l'enciclopèdia per a revisar, encapçalats amb la lletra "C".
djunta comunicat que han rebut a l'Enciclopèdia Catalana l'article de la veu
"Comunió tradicionalista", amb els honoraris editorials que rebrà pel mateix
article. També adjunta el llistat dels articles enviats a Fuster per a revisar-los
Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de
l'enviament de la segona part del quadre dels Centelles perquè li'l faça
arribar al Sr. Cerveró per a la seua revisió.
Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" del
venciment del termini de presentació dels articles per a les veus de
l'esmentada obra, "Collado, Lluís" i "Collado, Joan".
Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" d'una còpia
de l'article amb la veu del botànic "Cavanilles i Palop, Antoni Josep" per a
l'esmentada obra.
Enviament a Fuster per part d'Ernest Lluch d'una còpia del seu article per a
la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la veu "Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de València".
Amb l'anotació manuscrita [Ja els hi fet arribar].

1970

Enciclopediacatalanagran

6675

1970

Enciclopediacatalanagran

6676

1970

Enciclopediacatalanagran

6677

1970

Enciclopediacatalanagran

6695

1970

Enciclopediacatalanagran

6645

1970

Enciclopediacatalanagran

6659
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Expedient

Correspondència entre Fuster i Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", sobre l'enviament i les correccions de l'article amb
la veu "Benedito Calzada, Manuel" per a l'esmentada enciclopèdia.

1970

Enciclopediacatalanagran

6591

Expedient

Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" d'unes
factures amb l'ordre de pagament de certes quantitats per la redacció
d'articles per a l'enciclopèdia a nom de: Joan Fuster, Josep Arnau i Vicent
Llopis.

1970

Enciclopediacatalanagran

6618

Expedient

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció dels articles de les veus "Cerdà i
Remohí, Elías" i "López-Chavarri, Eduard", per aquest motiu adjunta els fulls
d'encàrrec i d'acceptació per part de Fuster dels esmentats treballs. També
li comunica a Fuster l'enviament d'una còpia d'una carta a Sanchis Guarner,
demanant-li que revise i millore l'article per a la veu del botànic "Cavanilles,
Antoni Josep", redactat per Miquel de Garganta i Josep Mª Camarasa.

1970

Enciclopediacatalanagran

6644

Expedient

Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la
redacció de l'article per a la veu "Cercle Regional Valencià". Adjunta full
d'encàrrec i d'acceptació amb l'extensió i el termini de presentació de
l'article.

1970

Enciclopediacatalanagran

6649

Expedient

Enviament a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", dels encàrrecs perquè faça els articles de les veus:
"Cebrián Mezquita, Lluís", "Civera, Manuel", "Clèrigues, Vicent", "Clavero,
Ceferí", "Collado, Joan", "Collado, Lluís" i "Centre de Cultura Valenciana".
També li comunica l'enviament d'un encàrrec per a Vicent Pitarch perquè
faça la veu de "Cester, Ricard".
Adjunta fulls d'encàrrecs i d'acceptació dels esmentats articles per a les
veus de l'enciclopèdia, amb la seua extensió i el termini de lliurament.

1970

Enciclopediacatalanagran

6673

1970

Enciclopediacatalanagran

6671

Llistat

Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" d'un llistat
amb els articles que volen que revise encapçalats amb la lletra "C".

Nota

Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" d'una nota
amb els articles sobre literatura que li demanen per a l'esmentada obra.

1970

Enciclopediacatalanagran

6611

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, dels articles de les veus
"Blasquisme", "Blasco Ibáñez, Vicente" i "Bultos de Sant Esteve". També li
comunica l'enviament d'un llistat amb les veus de personatges valencians
encapçalats amb la lletra "C" perquè redacte els seus articles.
Llistats adjunts amb anotacions manuscrites marginals de Fuster.

1970

Enciclopediacatalanagran

6594
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Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de
l'enviament d'un xec amb els seus honoraris editorials per la redacció
d'articles per a la mateixa obra i d'unes còpies dels esmentats articles.

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de
l'enviament d'un xec amb els seus honoraris editorials per la redacció
d'articles per a l'esmentada obra i d'unes còpies d'aquests.

1970

Enciclopediacatalanagran

6632

1970

Enciclopediacatalanagran

6635

Carta

Contestació per part de Fuster al director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", que a l'obra dels senyors Giralt, Balcells i Termes, titulada "Els
moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes", podrà trobar les
dades que li falten per adaptar l'article de la veu "Casa del Poble" a l'àmbit
valencià. També li dóna algunes dades sobre la Casa del Poble a Sueca
perquè
ho
diga
a
l'enciclopèdia.
Adjunta una còpia de l'article de la veu "Casa del Poble".

1971

Enciclopediacatalanagran

6678

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", que la
veu "Centinela contra serviles, Revista" finalment no anirà a l'obra.
Agraïment per la seua revisió d'uns articles de l'enciclopèdia, i sol·licitud a
Fuster de l'enviament de l'article de la veu "Cercle Valencià". També li
comuniquen que li reclame a Vicent Montès l'enviament de l'article de la
veu "Censal", i li comuniquen l'enviament d'uns articles de l'enciclopèdia
perquè els revise, encapçalats amb la lletra "C", tal com es referencia al
llistat
adjunt.
Anotació manuscrita marginal de Fuster [Contestat].

1971

Enciclopediacatalanagran

6679

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament de l'encàrrec d'un article per a
l'esmentada obra a Antoni Mestre. Sol·licitud a Fuster de l'enviament per
part del Sr. Cerveró d'uns articles de l'enciclopèdia que té per a la seua
revisió. També a Fuster li demana l'adreça de Trinitat Simó per posar-se en
contacte amb ella.

1971

Enciclopediacatalanagran

6680

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de l'enviament dels articles per a les veus "Civera,
Manuel" i "Clèrigues, Vicent". També li demanen si creu convenient que
vaja la veu "Calvero, Ceferí", i si és així que faça l'article. Finalment li
comunica l'enviament d'uns articles de l'enciclopèdia per a la seua revisió,
encapçalats amb la lletra "C", tal com es referencia al llistat adjunt.

1971

Enciclopediacatalanagran

6681
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Carta

Comunicació a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", que han
rebut la documentació enviada. També li fa alguns comentaris sobre les
seues rectificacions a l'article de la veu "Cercle Valencià", i li comunica
l'enviament de l'article de la veu "Carlisme" per a la seua revisió.

1971

Enciclopediacatalanagran

6682

Carta

Comentaris a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", sobre
l'enviament i les correccions d'alguns articles per a l'esmentada obra.
També li demana els noms dels col·laboradors a València als quals se'ls
deuen diners pels seus honoraris editorials. També li demana l'adaptació
dels articles de les veus "Carnaval" i "Carnestoltes" a l'àmbit valencià, i li
envia l'encàrrec d'un article per a l'enciclopèdia a Josep Francesc Ibarz.
djunta el llistat amb les veus dels articles perquè Fuster els revise,
encapçalats amb la lletra "C".

1971

Enciclopediacatalanagran

6683

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", que li
demane al col·laborador Rafael Lluís Ninyoles l'enviament dels articles de
les veus "Comprensió social", "Conflicte lingüístic", "Consciència falsa" i
"Consens".

1971

Enciclopediacatalanagran

6684

Carta

Agraïment a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", per
l'enviament d'uns articles revisats. Sol·licitud de l'enviament de l'article amb
la veu del metge "Collado, Lluís", i comunicació de l'enviament d'uns
articles de l'enciclopèdia per a la seua revisió.

1971

Enciclopediacatalanagran

6685

Carta

Comunicació a Fuste,r per part de Jordi Vigué, que ha rebut els seus articles
per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus "Civera, Manuel",
"Clèrigues, Vicent" i "Collado, Joan", i dels seus honoraris editorials per la
redacció d'aquests.

1971

Enciclopediacatalanagran

6686

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de la revisió
dels articles de les veus "Col·loqui" i "Cirialot". També li demanen que faça
els articles de les veus "Cremà" i "Falla" per a l'enciclopèdia i li envien
alguns articles per a la seua revisió, encapçalats amb la lletra "C" tal com es
referencia al llistat adjunt.

1971

Enciclopediacatalanagran

6687

1971

Enciclopediacatalanagran

6688

1971

Enciclopediacatalanagran

6689

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de la secció de literatura de la "Gran
Enciclopèdia Catalana" de si la veu de l'autor teatral valencià "Comes,
Francesc" deu anar o no en l'obra, i si ho considera oportú, que faça el
corresponent article.
Contestació, per part de Fuster a Montserrat Bayà, de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", fent-li certes crítiques per les correccions fetes a l'article per a la
veu "Carlisme" per part dels membres de l'enciclopèdia, després de la
revisió per part de Fuster de l'esmentat article.
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Carta

Comentaris per part d'Evarist Olcina a Fuster sobre l'article per a la veu
"Carlisme" de la "Gran Enciclopèdia Catalana", amb el contingut del qual
està totalment en desacord.

1971

Enciclopediacatalanagran

6690

Carta

Contestació per part de Fuster a l'Evarist Olcina sobre la seua queixa per les
correccions a l'article per a la veu "Carlisme", a publicar-se a la "Gran
Enciclopèdia Catalana" en el qual està en total desacord.

1971

Enciclopediacatalanagran

6691

Carta

Comentaris a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" sobre el
retornament d'uns articles sense redactar per part seua. També li comunica
l'enviament d'altres articles a Fuster perquè els revise, encapçalats amb la
lletra "C", tal com es referencia a la carta.

1971

Enciclopediacatalanagran

6692

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", que han
rebut els seus apunts complementaris per als articles de les veus "Carnaval"
i "Carnestoltes".

1971

Enciclopediacatalanagran

6693

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció d'un article per a la secció de
literatura de l'esmentada obra.
Adjunta el full d'encàrrec de la redacció de l'article per a la veu "Comes,
Francesc", i el full d'acceptació de la redacció per part de Fuster de
l'esmentat article amb l'extensió i el termini de lliurament d'aquest.

1971

Enciclopediacatalanagran

6694

Carta

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" que han
rebut els articles revisats per ell.

1971

Enciclopediacatalanagran

6696

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", del
venciment del termini de presentació dels articles per a les veus de
l'esmentada obra "Cullera, Fets de (1911)" i "Comes, Francesc".

1971

Enciclopediacatalanagran

6698

1971

Enciclopediacatalanagran

6702

1971

Enciclopediacatalanagran

6697

1972

Enciclopediacatalanagran

6703

Carta

Expedient

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de si li deuen
diners pel pagament dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració
en la redacció d'articles per a l'enciclopèdia.
Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" d'uns xecs
amb el pagament dels seus honoraris editorials i dels honoraris de Josep
Arnau per les seues col·laboracions en la redacció d'articles per a
l'esmentada obra.
Comunicacions a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut els
seus articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus
"Correspondència de Valencia, La", "Cultura Valenciana" i "Història de la
llengua", i dels seus honoraris editorials per la redacció d'aquests.
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Max Cahner de la redacció de veus i articles
per a la "Gran Enciclopedia Catalana", li demana unes aclaracions a un
article de Josep Climent, i la revisió d'altre article.

1972

Enciclopediacatalanagran

20212

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí de l'enviament d'una
ponència d'Aramon i altres comentaris sobre l'estat de salut de Fuster

1973

Enciclopediacatalanagran

6704

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut uns
articles seus per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", de les veus "Corpus",
"Roques, Capellà de les" i "Cirialots, Els", i dels seus honoraris editorials per
la redacció d'aquests.

1973

Enciclopediacatalanagran

6705

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, de l'enviament
d'uns articles per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", de les veus: "Joan
Francesc Cruella i Puig" i "Crítica literària" per a la seua revisió.
Adjunta una còpia de l'article de la veu "Cruella i Puig, Joan Francesc", amb
correccions manuscrites de Fuster.

1973

Enciclopediacatalanagran

6706

1973

Enciclopediacatalanagran

6707

1973

Enciclopediacatalanagran

6708

1973

Enciclopediacatalanagran

6709

1973

Enciclopediacatalanagran

6710

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que han rebut els articles per a l'esmentada obra de
Francesc Pérez Moragón, i de l'enviament del full de pagament dels
honoraris editorials pels seus articles.

1973

Enciclopediacatalanagran

6711

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la seua opinió sobre l'inclusió de l'article per a la
veu del periodista "Frederic Domènech i Muñoz". També li comunica
l'enviament d'uns encàrrecs per a la redacció d'articles amb la lletra "D" per
a l'esmentada obra.

1973

Enciclopediacatalanagran

6712

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicacions a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut uns
articles seus per a la "Gran Enciclopèdia Catalana" de les veus
"Desamparats, Els" i "Decadència", i dels seus honoraris editorials per la
redacció d'aquests.
Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut el seu
article sobre la "Decadència" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", i
agraïment per l'enviament d'un altre article de Blasco per a l'esmentada
obra.
Comunicació a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut el seu
article amb la veu "Crítica literària al País Valencià" per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana", i dels seus honoraris editorials per la redacció
d'aquest.
Comunicació a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, de l'enviament
d'uns articles de la "Gran Enciclopèdia Catalana" per a la seua revisió, que
apareixen referenciats a la carta.
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Carta

Fulls d'encàrrec enviats a Fuster per part del director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", demanant-li la redacció d'uns articles encapçalats
amb la lletra "D" per a l'esmentada obra, amb l'extensió i la data del termini
de lliurament d'aquests.
Amb anotacions manuscrites marginals de Fuster.

1973

Enciclopediacatalanagran

6713

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut el seu
article amb la veu "Dones Pecadrius, Pobla de les" per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana", i dels seus honoraris editorials per la redacció
d'aquest.

1973

Enciclopediacatalanagran

6714

Carta

Comunicació a Fuster, per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", que han rebut el seu article amb la veu "Dones Pecadrius, Pobla
de les" i altres comentaris sobre els articles que li queden pendents i sobre
els que poden ser suprimits, encapçalats amb la lletra "D". També li recorda
la data del termini de lliurament dels esmentats articles.

1973

Enciclopediacatalanagran

6715

Carta

Agraïment a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana"
per les seues observacions a uns articles de l'esmentada obra i altres
comentaris sobre un article per a l'enciclopèdia de Josep Duato i Chapa.

1973

Enciclopediacatalanagran

6716

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana"
de la revisió de l'article per a l'esmentada obra, realitzat per Miquel
Tarradell de la veu "Elx".

1973

Enciclopediacatalanagran

6717

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut els
seus articles de les veus "Escuraeta", "Escalante i Mateu, Eduard" i "Espasa i
Signes, Josep" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", i dels seus honoraris
editorials per la redacció d'aquests.

1973

Enciclopediacatalanagran

6718

1973

Enciclopediacatalanagran

6719

1973

Enciclopediacatalanagran

6720

1973

Enciclopediacatalanagran

6721

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que ha rebut els articles per a l'esmentada obra de
Francesc Pérez Moragón, i de l'enviament del full de pagament dels seus
honoraris editorials pels mateixos articles, tant a ell com a Fuster.
Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament de l'article de la veu "Editorial" per a la seua
revisió.
Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", que han rebut els articles per a l'esmentada obra de
Francesc Pérez Moragón, i de l'enviament del full de pagament amb els seus
honoraris editorials.
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Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles de l'esmentada obra per a la seua
revisió. També li demanen a Fuster la redacció d'un altre article de la veu:
"Erasmisme als Països Catalans".
Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", que han rebut la revisió dels articles de les veus "Espardenya" i
"Elx", aquest darrer amb la col·laboració de Pérez Moragón, per
l'enciclopèdia.
Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut el seu
article amb la veu "Erasmisme" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana", i dels
seus honoraris per la redacció d'aquest.

1973

Enciclopediacatalanagran

6722

1973

Enciclopediacatalanagran

6723

1973

Enciclopediacatalanagran

6724

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles de l'enciclopèdia per a la seua
revisió, referenciats en la carta i encapçalats per la lletra "E".

1973

Enciclopediacatalanagran

6725

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles de l'enciclopèdia per a la seua
revisió, referenciats en la carta i encapçalats per la lletra "E".

1973

Enciclopediacatalanagran

6726

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles de l'enciclopèdia per a la seua
revisió, encapçalats per la lletra "E", i fent referència a les veus: "Escrig i
Martínez, Josep", "Escalambre i Neyra, Josep" i "Escrig i González, Enric".

1973

Enciclopediacatalanagran

6727

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament dels articles "Epistolari" i "Eremitisme", de
l'esmentada obra, per a la seua revisió. També li demanen a Fuster la
redacció d'altre article de la veu: "Erotisme".

1973

Enciclopediacatalanagran

6728

Carta

Agraïment a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana",
per l'enviament d'uns articles per a l'esmentada obra revisats per ell, i
sol·licitud de l'enviament dels articles de les veus: "Erotisme" i "Escola
Satírica Valenciana".

1973

Enciclopediacatalanagran

6729

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, que ha rebut els
seus articles amb la veus "Erotisme" i "Escola Satírica Valenciana" per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana", i dels seus honoraris per la redacció
d'aquests.

1973

Enciclopediacatalanagran

6730

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles per a la seua revisió amb les veus
"L'Espiga" i "Estellés i Rams, Salvador", i sol·licitud de si creu que s'haurien
d'incloure a l'enciclopèdia els articles de les veus "Escudero i Pérez, Joan",
Espinós, Carles", i el del setmanari "Esmeralda, La".

1973

Enciclopediacatalanagran

6731
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1974

Enciclopediacatalanagran

6732

1974

Enciclopediacatalanagran

6733

1974

Enciclopediacatalanagran

6734

Carta

Full d'encàrrec enviat a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", demanant-li la redacció d'uns articles per a l'esmentada obra de
les veus: "Falla", "Faller" i "Fabra i Gil, Victorí", amb l'extensió i la data del
termini de lliurament dels mateixos articles.

1974

Enciclopediacatalanagran

6735

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles amb les veus: "Estadística
econòmica i social" i "Fabián i Fuero, Francisco", per a la seua revisió.

1974

Enciclopediacatalanagran

6736

Carta

Fulls d'encàrrec enviats a Fuster per part del director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", demanant-li la redacció i revisió d'uns articles
encapçalats amb la lletra "F" per a l'esmentada obra, amb l'extensió i la
data del termini de lliurament dels mateixos articles.

1974

Enciclopediacatalanagran

6737

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", que han rebut els articles de les veus "Falles" i "Faller" redactats
per Paco Pérez Moragon, i comunicació de l'enviament del full de pagament
dels seus honoraris editorials.

1974

Enciclopediacatalanagran

6738

Carta

Agraïment a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana",
per l'enviament d'uns articles de Francesc Pérez Moragón i per l'enviament
d'altres articles revisats per Fuster per a l'enciclopèdia.

1974

Enciclopediacatalanagran

6739

Carta

Agraïment a Fuster per part de Cahner, per l'enviament d'uns articles nous i
d'altres revisats per a la "Gran Enciclopèdia Catalana". També li demana
l'enviament dels articles de les veus: "Fenollar, Bernat", "Ferrer, Vicent
(Sant)" i "Ferrer i Pastor, Francesc", i li comunica que no s'inclourà la veu:
"Fourrat, Isidor".

1974

Enciclopediacatalanagran

6740

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", que tal com li demanà a Cahner li pasarà les comandes de
redacció d'articles nous per a l'enciclopèdia, a Pérez Moragón en lloc de a
Fuster. També li fa una relació dels articles pendents de redactar i revisar
per part de Fuster.

1974

Enciclopediacatalanagran

6741

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'uns articles de l'esmentada obra per a la seua
revisió, de les veus: "Estrada, Josep Maria" i "Esteve, Tomàs Lleonart".
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Comunicació a Fuster de l'encàrrec per part del director de la "Gran
Enciclopèdia Catalana", de la redacció dels articles de les veus
"Extravagants, Els" i "Exposicions Regionals Valencianes", per a l'esmentada
obra, amb l'extensió i la data del termini de lliurament dels articles.
Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament de l'article de la veu "Exposició d'art", per a la
seua revisió.
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Carta

Agraïment a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana",
per l'enviament dels articles revisats per ell de les veus: "Fondellol", "Ferrer
i Viñerta, Andreu" i "Ferrandis d'Heredia i Diez de Calataiud, Joan".

1974

Enciclopediacatalanagran

6742

Carta

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de
l'enviament d'una còpia de la biografia de "Josep Garcia i Capilla" per a la
seua revisió.

1974

Enciclopediacatalanagran

6743

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de si les
dades aportades per Pere Maria Orts en l'article de la veu "Ducat de
Gandia" son fiables.

1974

Enciclopediacatalanagran

6744

1974

Enciclopediacatalanagran

6745

1974

Enciclopediacatalanagran

6746

1974

Enciclopediacatalanagran

6747

Carta
ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de la revisió
de l'article per a la veu "Gilabert i Jofré, Joan".
Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", que han
rebut la biografia revisada per ell de "Josep Garcia i Capilla".
Sol·licitud a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana",
de la revisió de l'article per a la veu "Fulletó".
Adjunta còpia de les correccions fetes per Fuster en l'article.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de la revisió
de l'article per a la veu "Granell".

1974

Enciclopediacatalanagran

6748

Carta

Comunicació a Fuster per part de Max Cahner de l'enviament d'un encàrrec
per a Pere Maria Orts, de redacció d'uns articles per a la "Gran Enciclopèdia
Catalana".

1974

Enciclopediacatalanagran

6749

Carta

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de
l'enviament d'una còpia de la biografia de "Salvador Guinot i Vilar" per a la
seua revisió.

1974

Enciclopediacatalanagran

6750

Carta

Agraïment a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana",
per la revisió de l'article per a la veu "Fulletó", i enviament de l'article per a
la veu "Guillot, Vicent" per a la seua revisió.

1974

Enciclopediacatalanagran

6751

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Max Cahner, d'Informació per a l'article de la
veu "Havanera", i de la revisió de l'article de la veu "Herodes", per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana".

1974

Enciclopediacatalanagran

6752

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Carreras i Martí director de
la Gran Enciclopèdia Catalana qui també li agraeix l'enviament de l'article
revisat de la veu "L'Espiga"

1974

Enciclopediacatalanagran

20213

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Carreras i Martí, director de la Gran
Enciclopèdia Catalana de la redacció d'unes veus i articles per a l'esmentada
obra de referència, també li demana la supresió d'un dels articles.

1974

Enciclopediacatalanagran

20216

Correspondència de Joan Fuster
]
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Contractes

Contractes

Carta

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Full d'acceptació per part de Fuster amb la Gran Enciclopèdia Catalana de
l'elaboració dels articles d'unes veus per a l'esmentada publicació de
referència.
Full d'encàrrec a de Fuster per part de la Gran Enciclopèdia Catalana de
l'elaboració d'un article d'una veu per a l'esmentada publicació de
referència.
Comunicació a Fuster per part de Cahner, de l'enviament d'uns articles per
a la "Gran Enciclopèdia Catalana", encapçalats amb la lletra "L" per a la seua
revisió.

1974

Enciclopediacatalanagran

20214

1974

Enciclopediacatalanagran

20215

1975

Enciclopediacatalanagran

6753

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Max Cahner de la revisió de l'article per a la
veu "Llofriu i Sagrera, Eleuteri", per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1975

Enciclopediacatalanagran

6754

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner, de l'enviament dels articles per a
la "Gran Enciclopèdia Catalana", de les veus "Llorente i Olivares" i "Llòria,
Matilde", per a la seua revisió.

1975

Enciclopediacatalanagran

6755

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cahner, de l'enviament de l'article per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana", de la veu "Loma Corradi, Luís de la", per a la
seua revisió.

1975

Enciclopediacatalanagran

6756

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", de l'enviament d'un cartell amb la reproducció d'un mapa del
domini lingüístic del català, aparegut al vol. IV de l'esmentada enciclopèdia.

1975

Enciclopediacatalanagran

6757

Carta

Agraïment a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia Catalana",
per l'enviament dels articles revisats de les veus "Havanera" i "Herodes",
per a l'enciclopèdia.

1975

Enciclopediacatalanagran

6758

Carta

Full d'encàrrec enviat a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", en què demana la redacció d'uns articles per a l'esmentada obra,
de les veus: "Llemosí" i "Llorente i Olivares, Teodor", amb l'extensió i la data
del termini de lliurament dels mateixos articles.

1975

Enciclopediacatalanagran

6759

Carta

Full d'acceptació per part de Fuster, de la redacció dels articles per a les
veus: "Julià i Martínez, Eduard", "Jantangez" i "Joan, Antoni", per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana", després de negar-se a fer-los Francesc Pérez
Moragón, amb l'extensió i la data del termini de lliurament dels articles.

1975

Enciclopediacatalanagran

6760

Carta

Fuster comunica a Max Cahner que no vol redactar articles per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana", i que tan sols farà feina de revisió d'articles i
d'assessorament. Altres comentaris crítics als articles: "Julià Martínez,
Eduard", "Santàngel" i "Llemosí".
djunta còpia d'uns articles redactats per J. Arnau, de les veus "Julià i
Martínez, Eduard" i "Joan, Antoni", perquè els revise Fuster.

1975

Enciclopediacatalanagran

6761

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

1975

Enciclopediacatalanagran

6762

1975

Enciclopediacatalanagran

6763

1975

Enciclopediacatalanagran

6764

Carta

El director de la "Gran Enciclopèdia Catalana", comunica a Fuster que Max
Cahner treballarà a partir d'aquest moment com a empresa independent
per a la mateixa enciclopèdia, sense que això afecte al funcionament
habitual de l'esmentada obra.

1975

Enciclopediacatalanagran

6765

Carta

Enviament a Fuster per part de Max Cahner de la Gran Enciclopèdia
Catalana d'uns articles de les veus: "Francesc de Llano i Vague" i "Vicent
Lleó i Balbastre" per a la seua correcció.
Amb anotació manuscrita de Fuster al sobre postal Liquidat].

1975

Enciclopediacatalanagran

20217

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de l'"Editorial Enciclopèdia Catalana
S.A"., per a l'edició de la seua obra "Literatura Catalana Contemporània".
Adjunta dues còpies del contracte editorial per a la publicació de
l'esmentada obra i factura amb el pagament d'una part dels seus honoraris
editorials pels drets d'autor.

1986

Enciclopediacatalanagran

6766

Enciclopediacatalanagran

6582

Enciclopediacatalanagran

6699

Enciclopediacatalanagran

6700

Carta

Carta
ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Comunicació a Fuster per part del director de la "Gran Enciclopèdia
Catalana", que han rebut els articles de les veus "Julià i Martínez, Eduard",
"Joan, Antoni" i "Llemosí", i dels seus honoraris editorials pels mateixos
articles.
Comunicació a Fuster per part de Cahner, de l'enviament d'uns articles per
a la "Gran Enciclopèdia Catalana", de les veus "Jocs Florals de lo Rat Penat",
"Jover i Pierron, Camil Nicasi" i "Julian i Martín, Gonçal", per a la seua
revisió.
Comunicació a Fuster per part de Cahner, de l'enviament d'uns articles per
a la "Gran Enciclopèdia Catalana", encapçalats amb la lletra "L", per a la
seua revisió.

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Carme Llobet que ha rebut el seu article
sobre "Barraquisme Valencià" per a la "Gran Enciclopèdia Catalana". També
li comunica el pagament dels seus honoraris editorials per l'esmentada
feina.
Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", de si va
rebre el pagament dels seus honoraris per la seua col·laboració com a
redactor d'articles per a l'esmentada obra.
Comentaris a Fuster, per part d'Eulàlia Duran, sobre l'enviament d'alguns
llibres i documents del seu interés per a l'elaboració d'articles per a la "Gran
Enciclopèdia Catalana". També li demana a Fuster l'enviament d'una
biografia d'Adolfo Beltrán Ibáñez.
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Carta

Esborrany
Esborrany

ENCICLOPEDIA CATALANA,
GRAN

Enviament a Fuster per part d'Enciclopèdia Catalana S.A. d'un dels darrers
manuals universitàris que ha publicat a la col·lecció Biblioteca Universitària.
També li demana que si li interessa algún altre de la col·lecció el demane,
pel que apareixen dues obres de les referenciades marcades en roig.
Enviament a Fuster, per part de Sergi Beser, d'una fotocòpia del text de
l'article de l'escriptor Vicent Blasco Ibáñez per a la "Gran Enciclopèdia
Catalana"
Enviament a Fuster d'unes fotocòpies de les veus d'uns articles per a la
"Gran Enciclopèdia Catalana" per a la seua revisió.

Enciclopediacatalanagran

20218

Enciclopediacatalanagran

6576

Enciclopediacatalanagran

6579

Esborrany

Enviament a Fuster d'un article de Pere Bohigas sobre la veu "Bibliofilia" per
a la "Gran Enciclopèdia Catalana" per a la seua correcció i revisió.
Amb anotacions manuscrites marginals de Fuster.

Enciclopediacatalanagran

6581

Llistat

Enviament a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'un llistat
amb les veus que estan pendents de revisió i amb els articles pendents de
redacció de la mateixa obra.

Enciclopediacatalanagran

6577

Llistat

Enviament a Fuster, per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana", d'un llistat
amb el nom dels personatges amb la lletra "B", els articles dels quals encara
no s'han redactat.

Enciclopediacatalanagran

6578

Nota

Enviament a Fuster per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" de la
planificació dels treballs que s'ha de fer per a la selecció i redacció de veus
per a l'esmentada obra.

Enciclopediacatalanagran

6701

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la "Fundació Enciclopèdia
Catalana".

Enciclopediacatalanagran

6770

Carta

Contestació per part de Fuster a Xavier Bru de Sala, de la seua conformitat
amb la realització d'una nova edició de la seua obra "Literatura Catalana
Contemporània", per part de l'"Editorial Enciclopèdia Catalana S.A.", però li
informa que hauria de parlar amb la gent de l'"Editora Nacional", perquè
diuen que ells tenen els drets de l'obra.

1986

Enciclopediacatalanasa

6767

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Bru de Sala, de l'"Editorial
Enciclopèdia Catalana S.A.", de la signatura del contracte editorial i de la
factura amb un avançament dels seus drets d'autor, per a l'edició de la
versió castellana de la seua obra "Literatura Catalana Contemporània".
Adjunta factura amb el pagament d'una part dels seus honoraris editorials
pels drets d'autor de l'esmentada obra.

1986

Enciclopediacatalanasa

6768

Adhesió

Nota d'adhesió per part de la "Gran Enciclopèdia Catalana" a un acte
d'homenatge a Fuster, no especificat.

Enciclopediacatalanasa

6769

ENCICLOPÈDIA CATALANA,
S.A

Correspondència de Joan Fuster
]
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ENCICLOPEDIA DE LA
REGIÓN VALENCIANA

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manolo García de la Gran Enciclopedia de
la Región Valenciana de la data de la seua visita a sa casa de Sueca per
parlar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Manolo García de la Gran Enciclopedia de
la Región Valenciana de la data de la seua visita a sa casa de Sueca.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manolo García de la seua visita a la redacció
de la Gran Enciclopèdia de la Región Valenciana per parlar amb ell.

Carta

Carta
ENCICLOPEDIA DE LA
REGIÓN VALENCIANA

Comunicació a Fuster per part de Manolo García de la Gran Enciclopedia de
la Región Valenciana de la data de la seua visita a sa casa de Sueca per
parlar amb ell.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Miguel Ángel, de la "Gran Enciclopedia de
la Región Valenciana", de l'enviament d'un text de presentació per a la
mateixa
obra.
ADjunta text de presentació a l'enciclopèdia esmentada, redactat per
Fuster.
Comentaris editorials a Fuster per part de Manolo García de la Gran
Enciclopèdia de la Región Valenciana sobre la publicació d'una obra sobre
"Raimon".

1971

Enciclopediadelaregionvalenciana

20299

1971

Enciclopediadelaregionvalenciana

20300

1971

Enciclopediadelaregionvalenciana

20301

1971

Enciclopediadelaregionvalenciana

20302

1972

Enciclopediadelaregionvalenciana

6772

1972

Enciclopediadelaregionvalenciana

20303

Carta

Proposta a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de substituir com a
col·laborador en la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", al Sr. Font
de Mora pel seu retard en l'enviament dels articles per a l'esmentada obra.

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6776

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la "Gran Enciclopedia de la
Región Valenciana", que volen dur endavant tot i les dificultats per les que
passa i de les que s'ha fet ressò la premsa valenciana.

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6777

Carta

Citació judicial a Fuster perquè declare com a testimoni en un judici en què
Francesc Pérez Moragón demanda a la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana".

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6779

Carta

Citació judicial a Fuster per a la seua compareixença al Jutjat Comarcal de
Sueca per un assumpte judicial relacionat amb la "Gran Enciclopedia de la
Región Valenciana".

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6780

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Blay, de les exigències d'alguns
col·laboradors en la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", amb el sr.
Mas editor de l'obra, i altres comentaris sobre una reunió conjunta per a
parlar-ne del tema.

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6783

Correspondència de Joan Fuster
]
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ENCICLOPEDIA DE LA
REGIÓN VALENCIANA

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Blay, de la data per a una reunió
amb ell i per parlar-ne d'alguns assumptes de la "Gran Enciclopedia de la
Región Valenciana", a la qual també anirà Xavier Ribera.

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6784

Carta

Còpia d'una carta de Miguel Mas de la Gran Enciclopèdia de la Región
Valenciana a Màrius Garcia Bonafé informant-lo de certa polèmica laboral a
l'enciclopèdia pel que li demana la seua continuïtat com a col·laborador a la
mateixa.

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

20304

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana", de la data per a una reunió amb ell.

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6778

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, de la data en
què anirà a veure'l, per a parlar d'algun assumpte relacionat amb la "Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana".

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6781

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Manuel Mas, de la data en què pot anar a
visitar-lo per a parlar d'algun assumpte relacionat amb la "Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana".

1974

Enciclopediadelaregionvalenciana

6782

Nota

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana", de la maquetació a corre-cuita de la veu "Literatura", per a la
mateixa obra.

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6785

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana", de la data d'una reunió a sa casa de Sueca.

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6775

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6787

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6788

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6789

Telegrama
Telegrama
Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Xavier Ribera, de la data d'una visita a sa
casa de Sueca per a dinar amb ell.
Xavier Ribera comunica a Fuster que no va anar a visitar-lo a sa casa de
Sueca per un oblit, motiu pel qual li demana una altra data per tal de visitarlo.
Comunicació a Fuster per part de Xavier Ribera, de la data en què el visitarà
a sa casa de Sueca.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Xavier Ribera, de l'hora en què estarà a sa
casa de Sueca per visitar-lo.

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6790

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Xavier Ribera, de la data en què pot anar a
visitar-lo a sa casa de Sueca, i notificació de la seua adreça a Xàbia.

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6791

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Xavier Ribera, de la data en què anirà a
dinar amb ell a sa casa de Sueca.

1975

Enciclopediadelaregionvalenciana

6792

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Teresa Mas, de l'enviament d'uns
articles de la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", per a la seua
revisió encapçalats amb la lletra "U".

1977

Enciclopediadelaregionvalenciana

6793

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Felicitació a Fuster per part de Miguel Mas i de l'equip de la "Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana", per la concessió d'un premi literari al
seu treball "El lio burgués y burguesía".

1977

Enciclopediadelaregionvalenciana

6794

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Mas, de la finalització amb la
publicació del fascicle número 240 de la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana", i agraïment per la seua col·laboració com a assessor de l'obra.

1978

Enciclopediadelaregionvalenciana

6795

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Teresa Mas de fer un viatge a
Montserrat per a reunir-se en els monjos per tal de redactar la veu
"Benedictonos", per a la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana".

Enciclopediadelaregionvalenciana

6771

Enciclopediadelaregionvalenciana

6786

Enciclopediadelaregionvalenciana

6773

Enciclopediadelaregionvalenciana

6796

Entrevista
Esborrany
Felicitació
nadalenc

ENCONTRE D’ESCRIPTORS
DEL MEDITERRANI

Enviament a Fuster d'un qüestionari amb algunes preguntes sobre el
valencià, per a una entrevista que es publicarà en el diari "Levante".
Esborrany d'un text de presentació per a la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana", enviat a Fuster per a la seua revisió
Felicitació nadalenca a Fuster per part de la "Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana".

Nota

Fotocòpia del text de presentació de la "Gran Enciclopedia Asturiana",
enviada a Fuster per a fer-li de guia per a la redacció de la presentació de la
"Gran Enciclopedia de la Región Valenciana".

Enciclopediadelaregionvalenciana

6774

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster de les targes de presentació dels editors de la "Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana", Xavier Ribera Peris i Miguel Ángel
Mas Ivars.

Enciclopediadelaregionvalenciana

6797

Carta

Comunicació a Fuster per part del Comité Tècnic del "Primer Encuentro de
Escritores del Mediterráneo", del programa d'activitats de l'esmentat acte.

1982

Encontredescriptorsdelmediterrani 6798

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llistat amb els participants al
"Primer Encuentro de Escritores del Mediterráneo", per part del seu
president executiu, i comunicació de l'invitació a Joan Goytisolo a formar
part del Comité Executiu del "II Encontre", que portarà per lema "Literatura
i Societat dins les cultures mediterrànies".

1983

Encontredescriptorsdelmediterrani 6800

Telegrama

Comunicació a Fuster per part del "II Encontre d' Escriptors del
Mediterrani", de la data i l'hora en què anirà un cotxe a arreplegar-lo per a
la seua assistència a l'acte.

1984

Encontredescriptorsdelmediterrani 6801

1985

Encontredescriptorsdelmediterrani 6799

1985

Encontredescriptorsdelmediterrani 20522

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Enviament a Fuster per part del "Primer Encuentro de Escritores del
Mediterráneo", de la declaració final dels participants a l'acte.
Carta de Jaume Pérez Montaner, director d' "Encontre", enviant-li a Fuster
el primer número de la revista de l' "Encuentro de Escritores del
Mediterráneo".
Proposa a Fuster formar part del Consell Assesor d' "Encontre".
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Carta

1986

Encontredescriptorsdelmediterrani 6802

1983

Enricigelabertxavier

6803

1990

Epalzamikel

6804

Carta

Contestació per part de Fuster a Mikel de Epalza negant-se a participar en el
"Congrès d'Estudis Moriscs", a Sant Carles de la Ràpita, amb una
conferència sobre "L'impacte de l'expulsió en les lletres valencianes i
catalanes", diguent-li que segons els seues estudis tal impacte no va existir.

1990

Epalzamikel

6805

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de l"'Equip Crida" de la "SER Ràdio
Alcoi", amb motiu de l'atemptat, i altres comentaris sobre la col·locació
d'una bomba al Cinema Goya, d'Alcoi, durant la projecció de la pel·lícula.

1981

Equipcrida

6806

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'"Equip Crònica", de l'enviament d'una
obra d'art com a mostra de solidaritat amb ell amb motiu de l'atemptat.

1981

Equipcronica

6808

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de l'"Equip Crònica", de la data d'inauguració
d'una exposició a les Galeries Val i 30 i Punto, de València, per a la seua
assistència.

Equipcronica

6807

Carta

Enviament a Fuster per part de l'empresa ERGOFLUX S.A de publicitat
comercial de la seua fotocopiadora Copymate M-400, informant-li del preu
de l'aparell i de cada còpia.
Adjunta fotocòpia de la carta per a que veja la qualitat de l'aparell i fullet
comercial.

1972

Ergofluxsa

20220

1981

Esbartdansairederubi

6809

ENRIC I GELABERT, Xavier
Carta
EPALZA, Mikel
Carta

EQUIP CRIDA

EQUIP CRÒNICA
EQUIP CRÒNICA

ERGOFLUX S.A

ESBART DANSAIRE DE RUBÍ
ESBRI, R.

Comunicació a Fuster per part de la secretària del "III Encuentro de
Escritores del Mediterráneo", de la data de celebració d'aquest, li demana
una fotografia seua com a membre del Comité d'Honor, i li comunica
l'enviament del llistat d'escriptors participants i del programa d'activitats.

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'un grup d'alumnes de l'Institut de Batxillerat
de Tortosa, de la definició de la paraula "Seny", arran de l'anàlisi d'un
poema de Josep Carner. També li comuniquen que la resposta la publicaran
en la revista "Somni", de l'esmentat institut.
Sol·licitud a Fuster per part de Mikel de Epalza, de la seua participació en
una conferència per a un "simposi d'Estudis Moriscs", a Sant Carles de la
Ràpita, amb motiu del 380 Aniversari de l'Expulsió dels Moriscs del Port dels
Alfacs.

Adhesió per part de l'"Esbart Dansaire de Rubí", a l'homenatge a Fuster
amb motiu de l'atemptat que tindrà lloc a la plaça de bous de València.

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'un grup de
seguidors.

1981

Esbrir

6810

Carta

Felicitació a Fuster per part del matrimoni de Fèlix Escalas i Fàbregas i
Mercè Llimona, per la concessió de la "Medalla d'Or de la Generalitat de
Catalaunya", i felicitació nadalenca.

1982

Escalasifabregafelix

6811

ESCALAS I FÀBRIGA, Fèlix
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ESCALÉ, Antònia

ESCARRÉ I ESTEVE, Antoni

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Antònia Escalè, per la seua carta
d'encoratjament a un grup de Vic interessat a viatjar al País Valencià.
Adjunta cartell anunciant un viatge a Xixona, i altres localitats del País
Valencià per "Viatges Alemany S.A.".

1972

Escaleantonia

6812

Carta

Comunicació per part d'Antònia Escalè, en nom d'un grup de gent de Vic a
la "Junta Parroquial de Xixona", del seu interés a visitar l'esmentada
localitat i altres pobles d'Alacant, fotocòpia de l'esmentada carta li l'envien
a Fuster per al seu coneixement. També li envien una altra carta en què
demanen a Fuster la seua opinió sobre quins pobles del País Valencià
convindria visitar l'esmentat "Grup de Vic", per a tenir un intercanvi cultural
amb gent de parla valenciana.

1972

Escaleantonia

6813

Carta

Notificació a Fuster per part d'Antoni Escarré o Esteve interessant-se pel
seu estat de salut.

1990

Escarreiesteveantoni

6818

1990

Escarreiesteveantoni

6819

1963

Escarreaurelim

6815

1964

Escarreaurelim

6814

Telegrama
ESCARRÉ, Aureli M.

Poema
Carta

Felicitació a Fuster per part d'Antoni Escarré i Esteve pel seu aniversari, i
mostra de la seua amistat.
Enviament a Fuster d'una còpia d'un poema titulat "Cinc epigrames: a un
abat molt mentider que sabem que és l'Escarré".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'abat de Montserrat.

Carta

Agraïment a Fuster per part de l'Abat de Montserrat, per la seua felicitació
nadalenca i felicitació de lany nou a Fuster per l'Aureli Mª Escarré.

1965

Escarreaurelim

6816

Carta

Felicitació a Fuster per part de l'Abat de Montserrat per la seua actuació en
la "Festa literària de Cantonigròs", i mostra de suport i admiració per la
seua obra.

1968

Escarreaurelim

6817

Carta

Crítica a Fuster per part del poeta Agustí Esclasans a la seua obra "La poesia
catalana", en què fa alguns comentaris a l'obra de l'esmentat poeta, amb
les quals aquest no hi està d'acord i creu que està mal documentat Fuster.
També li comunica l'enviament d'un exemplar del fullet "Publicacions del
sistema de ritmologia (1925-1958)" dedicat a Fuster, que s'adjunta.

1958

Esclasansagusti

6821

Tarja de presentació del poeta Agustí Esclasans i Folch, com a membre de
l'"Ateneu Barcelonès".

1958

Esclasansagusti

6820

Crítica a Fuster per part del poeta Agustí Esclasans a la seua obra "La poesia
catalana", en què fa alguns comentaris a l'obra de l'esmentat poeta, amb
les quals aquest no està d'acord i creu que està mal documentat Fuster.
Pel que li adjunta un exemplar del fullet "Publicacions del sistema de
ritmologia (1925-1961)", perquè estiga documentat sobre la seua poesia.

1961

Esclasansagusti

6822

ESCARRÉ, Aureli M.

ESCLASANS, Agustí

Tarja de
presentación

Carta
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Carta

1961

Esclasansagusti

6823

1961

Esclasansagusti

6824

1962

Esclasansagusti

6826

1962

Esclasansagusti

6828

1962

Esclasansagusti

6825

Carta

Enviament a Fuster per part d'Agustí Esclasans, d'un fullet amb els seus
escrits titulat "Sistema Ritmològic d'Agustí Esclasans i Folch", en contestació
a un article de Fuster sobre "Rida i Gaudí", aparegut a la revista "Serra
d'Or", i comunicació per part d'Agustí Esclasans de l'aparició del nº 20 de la
revista "Criterion" en què dóna la seua opinió sobre Gaudí.

1963

Esclasansagusti

6827

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Escobar pel seu enviament d'un
exemplar del seu llibre "Judicis Finals", i'altres comentaris sobre una
actuació de Raimon a un col·legi major universitari a Madrid. També li
anuncia la seua visita a Elx on aprofitarà per visitar Xàtiva i Sueca.

1963

Escobarjosep

6830

Telegrama

Adhesió a l'Homentge a Fuster a la plaça de bous de València amb motiu de
l'atemptat.

1981

Escolaagricoladelhorta

6831

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Duarte i Montserrat, de la publicació
d'un article seu sobre l'ús oficial o administratiu del català al País Valencià,
per a la revista "Llenguatge administratiu", de l'Escola d'Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya.

1983

Escoladadministraciopublica

6832

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per la seua defensa de la llengua catalana per
part del assistents a la "Primera Escola d'Estiu Nacionalistes d'Esquerra a
Tarragona".

1981

Escoladestiunacionalistesesquerra

6833

Carta

Felicitació a Fuster per part d'una tal Marifé, mestra de l'Escola de Barx.

1982

Escoladebarx

6834

Poema

Carta

Carta

Fullet

ESCOBAR, Josep

ESCOLA AGRÍCOLA D’HORTA
ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ
PÚYBLICA

ESCOLA D’ESTIU
NACIONALISTES
D’ESQUERRA
ESCOLA DE BARX

Contestació per part de Fuster al poeta Agustí Esclasans, arran de la seua
crítica a l'obra de Fuster "La poesia catalana", en què no elogia la figura de
l'esmentat poeta donant-li la importància que ell es dóna dins de la
literatura catalana, en què Fuster li diu que peca de pedanteria.

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part d'Agustí Escalasans, d'un poema crític a Fuster
titulat "Cant Espiritual (Sàtira del Món Grotesc)".
Enviament a Fuster per part d'Agustí Esclasans, d'un fullet amb els seus
escrits titulat "Sistema Ritmològic d'Agustí Esclasans i Folch", en contestació
a la seua introducció a l'obra "Poesies", de Salvat i Papasseit, en què parla
d'ell.
Enviament a Fuster per part d'Agustí Esclasans, d'un fullet amb els seus
escrits titulat "Sistema Ritmològic d'Agustí Esclasans i Folch", com a
felicitació nadalenca, i sol·licitud a Fuster perquè no escriga tantes
bestieses.
Enviament a Fuster per part d'Agustí Esclasans d'un fullet amb els seus
escrits titulat "Sistema Ritmològic d'Agustí Esclasans i Folch", en contestació
a una carta crítica de Fuster a l'obra d'Esclasans.
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ESCOLA DE DOLÇAINES
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
ESCOLA SUPORT A LA
CULTURA CATALANA
Catalana,
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ARQUITECTURA DEL
VALLÈS

ESCOLTES DE MALLORCA
ESCOLTES DELS PAïSOS
CATALANS. NOIS I NOIES

Carta
Carta
Adhesió

Carta

Felicitació a Fuster per part de l"'Escola de Dolçainers de Sueca", pel
reconeixement que ha rebut de la "Generalitat de Catalunya".
Mostra de condol per la mort de Fuster enviada pel "Departament de
Valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Generalitat Valenciana".
Adhesió per part del "Cercle Escolta en Suport a la Cultura Catalana", del
Barri de Gràcia de Barcelona, a l'homenatge a Fuster, a la plaça de bous de
València, amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part del Coordinador de Projectes de l'"Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès", de la seua participació en una
conferència sobre "Art i Nacionalitat", en els actes de fi de curs de
l'esmentat
centre.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1983

Escoladedolcaines

6835

1992

Escolaoficialdidiomes

6836

1981

Escolasuportalaculturacatalanacer
cle

6838

1980

Escolatecnicasuperiordarquitectur
adelvalles

6837

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València amb motiu
de l'atemptat.

1981

Escoltesdemallorca

6839

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Escoltesdelspaisoscatalansnoisinoi
es

6840

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs que ha comprat el
"Diccionari Pal·las", que li recomanà, i que li està traduïnt el seu conte.
També li anuncia l'enviament del seu darrer llibre "Cinematurgia", i li
demana a Fuster resposta sobre la seua col·laboració en el "Recull de contes
valencians".

1958

Escrivatomasjosep

6878

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs pels seus elogis en
"Jornada", a la seua obra poètica titulada "Seqüències", i altres comentaris
editorials sobre l'extensió i les il·lustracions de la mateixa obra. També li
demana a Fuster que li faça el pròleg a l'obra.

1958

Escrivatomasjosep

6880

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de l'enviament d'uns
poemes titulats "La mort", dedicats a sa mare que acaba de faltar, perquè
els incloga al seu poemari "Seqüències".

1958

Escrivatomasjosep

6881

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de l'enviament d'un
poema titulat "Diumenge de febrer", per tal que l'incloga en el seu poemari
"Seqüències".

1958

Escrivatomasjosep

6882

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Escrivà Tomàs, d'un
article per a la seua publicació en la pàgina literària del diari "Jornada".

1958

Escrivatomasjosep

6883

ESCRIVÀ TOMÀS, Josep

ESCRIVÀ TOMÀS, Josep
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, pel seu article d'elogi a
l'escriptor Francisco Serrano Anguita. Mostra d'adhesió a un homenatge a
Fuster que li han fet a Catalunya, i comunicació de l'enviament d'un article
sobre "L'art i el temps" per a publicar-lo en el diari "Jornada".

1958

Escrivatomasjosep

6884

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs sobre el canvi en la
línea editorial de la pàgina literària de "Jornada", i enviament d'uns articles
per a la seua publicació.
Adjunta una altra carta de Josep Escrivà Tomàs a Fuster en què li agraeix
que haja comptat amb ell per a un projecte literari, ja que estaba un poc
decaigut per la mort de sa mare. També li envia una proposta de treball per
al mateix projecte literari, en el qual participen diferents escriptors suecans.

1958

Escrivatomasjosep

6885

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs sobre les seues
col·laboracions editorials. També li proposa que algú del seu grup hauria
d'estar en el consell editorial de la revista "Sicània", i li proposa fer un
treball per l'aniversari d'Ausiàs March que serà el proper any 59.

1958

Escrivatomasjosep

6886

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Escrivà i Tomàs, d'un
text sobre Mislata per a un llibre, i altres comentaris sobre l'enviament
d'unes fotografies de Mislata i una altra d'ells junt a altres amics, al pati dels
Tarongers de la Llotja de València.

1958

Escrivatomasjosep

6887

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Escrivà Tomàs,
d'unes fotografies de l'!Assemblea de Cronistes del Regne de València", i
altres comentaris sobre la lectura de l'obra de Roger Caillois "La teoria del
joc", recomanada per Fuster i del qual li enviarà un article perquè el
publique.

1958

Escrivatomasjosep

6888

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Escrivà Tomàs, d'un
text titulat "L'esperit de competició" per a un llibre d'assaig, d'escriptors
suecans que tenen projectat.
Adjunta text original de Josep Escrivà titulat "Un poble valencià", en el qual
es fa referència al poble de Mislata.

1958

Escrivatomasjosep

6889

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, sobre una crítica
literària de Fuster a l'obra "Reflexions sur la peine capitale", apareguda en
el diari "Levante", i altres comentaris editorials sobre com va el llibre
d'assaig d'escriptors suecans.

1959

Escrivatomasjosep

6890

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, que l'ajude amb la seua
participació en el "Premi de la Crítica". També li demana que com a
membre del Jurat li diga quins són els altres membres del per a enviar-los
un llibre seu.

1959

Escrivatomasjosep

6891

ESCRIVÀ TOMÀS, Josep
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, per l'enviament d'un
llistat amb els noms dels membres del Jurat del "Premi de la Crítica", als
quals ha enviat un exemplar del seu llibre. També li comunica la data en què
anirà a visitar-lo a sa casa de Sueca.

1959

Escrivatomasjosep

6892

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, sobre la seua
impossibilitat d'assistir a una tertúlia literària a València per motius
familiars, i comunicació de l'enviament d'un pròleg per al projectat llibre
d'assaig amb escriptors suecans, obra de la què li demana referències
editorials.

1959

Escrivatomasjosep

6893

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, sobre la seua
participació en un congrés al "Centre de Cultura Valenciana", junt a Joan
Gomis i Joan Alcover, i altres comentaris sobre la seua tornada a Sueca
després de seua conferència.

1959

Escrivatomasjosep

6894

1959

Escrivatomasjosep

6895

1959

Escrivatomasjosep

6896

1959

Escrivatomasjosep

6897

1960

Escrivatomasjosep

6898

1960

Escrivatomasjosep

6899

1961

Escrivatomasjosep

6900

Carta
Carta
Felicitació
nadalenc

Carta

ESCRIVÀ TOMÀS, Josep

Carta
Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà, sobre una conferència seua
al "Centre de Cultura Valenciana".
Comentaris a Fuster per part de Josep Escrivà, sobre l'enviament del text
d'una conferència i altres comentaris crítics a una obra teatral de Burguera.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Escrivà i Tomàs, amb un text
d'ell, signat sota el pseudònim de Tomàs Galant.
Comentaris per part de Josep Escrivà a Vicent Ventura, de l'enviament d'un
article de premsa sobre el "Tribunal de les aïgues de València".
Adjunta l'esmentat article de premsa de Josep Escrivà Tomàs, enviat com a
carta al director per a publicar en premsa.
Felicitació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs pel seu sant.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Escrivà, d'un
exemplar del darrer número de la revista "València Cultural".

Carta

Josep Escrivà Tomàs sol·licita a Fuster que li faça el pròleg a una obra seua,
la qual vol presentar al "Premi Ixart", de Santa Llúcia.

1961

Escrivatomasjosep

6901

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, d'una data per a reunirse amb ell a València, per la qual cosa li demana que li telefone a sa casa
per a quedar.

1962

Escrivatomasjosep

6902
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Carta

Josep Escrivà Tomàs ofereix a Fuster sa casa de València per si vol quedar-se
a dormir o a sopar alguna vegada, tal com feia a casa de Vicent Ventura,
emigrat de la ciutat.

1963

Escrivatomasjosep

6903

1963

Escrivatomasjosep

6904

1964

Escrivatomasjosep

6905

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de l'enviament a
petició d'un tal Cuevas, d'un article crític d'Ana Buris sobre la seua obra "El
País Valenciano".
Recordatori a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de la data d'una
reunió a la llibreria del passatge de València.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de la data d'una
visita a sa casa de Sueca amb uns amics que el volen conéixer.

1966

Escrivatomasjosep

6907

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, per la mort del
seu pare, de la quual s'ha enterat per la premsa.

1966

Escrivatomasjosep

6908

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Escrivà i Tomàs de la seua assistència a
una paella, al xalet d'un amic al Vedat de Torrent, ja que el vol conéixer.

1966

Escrivatomasjosep

6906

Carta

Recordatori a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs de la data en què
anirà a buscar-lo a sa casa de Sueca.

1967

Escrivatomasjosep

6909

Nota

Comunicació a Fuster per part del representant José Escrivá Tomás de la
seua visita a sa casa de Sueca, però com no ni era tornarà altra estona.

1972

Escrivatomasjosep

20224

1973

Escrivatomasjosep

20225

1976

Escrivatomasjosep

6910

1976

Escrivatomasjosep

6911

1976

Escrivatomasjosep

20226

Carta

Fullet

Carta

Carta
ESCRIVÀ TOMÀS, Josep
Carta
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Enviament a Fuster per part de José Escrivá Tomás d'un fullet publicitati del
"Curs de Cultura i Llengua Valenciana" organitzat per la Falla Plaza Rojas
Clemente-La Corda de València.
Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de l'enviament per
mitjà de Palàcios, d'un exemplar del seu llibre "Les nostres barraques"
perquè li faça la presentació de l'obra.
Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de l'enviament d'uns
papers per a un llibre al qual farà la presentació, i altres comentaris sobre
que vol convidar-lo a dinar a la marisqueria del "Tort", a Gandia.
Sol·licitud a Fuster per part de José Escrivá Tomás d'una data per reunir-se i
dinar al restaurant Casa del Tort de Gandia, i parlar de la publicació d'un
llibre amb textos seus
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Nota
Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de José Escrivá Tomás de la seua visita a sa
casa de Sueca per anar a dinar amb ell. També li demana si pot fer l'epíleg a
un llibre sobre les barraques.
Enviament a Fuster d'una tarja de presentació de Josep Escrivà Tomàs.
Sobre postal adjunt amb l'anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1976

Escrivatomasjosep

20227

1978

Escrivatomasjosep

6912

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Escrivatomasjosep

6914

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, que ha acabat de
traduïr-li el seu conte, de l'enviament d'un pròleg per al mateix conte sobre
la seua obra titulada "Cinematurgia". També li comunica a Fuster
l'enviament d'un opuscle seu titulat "El món literari de Isabel de Villena".
Adjunta còpia del text de l'esmentat pròleg, signat amb el pseudònim:
Tomàs Galante.

1985

Escrivatomasjosep

6879

Escrivatomasjosep

6913

Escrivatomasjosep

6915

1958

Escrival

20223

Carta

Comunicació a Fuster per part del mestre d'escola Vicent Escrivà ,que va a
fer un curset de llengua catalana, i altres comentaris sobre els materials
didàctics emprats, els quals els ha tret del seu llibre "Nosaltres, els
valencians", per la qual cosa es considera deixeble de Fuster i del seu
pensament.

1970

Escrivavicent

6841

Carta

Comentaris a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, sobre la lectura
d'una carta de Fuster als seus alumnes, i altres comentaris sobre la
publicació de les seues obres sobre la situació de l'escola al País Valencià, i
d'altres articles de premsa. També li diu a Fuster que està fent els cursets de
"Lo Rat Penat", i felicita a Fuster per l'obra "L'home mesura de totes les
coses", i pel Premi d'assaig.

1970

Escrivavicent

6842

Carta

Agraïment a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, per la seua
intercessió front al Sr. Adolf Pizcueta i la "Fundació Huguet", gràcies als
quals ha pogut dur a terme un curset de Llengua i Cultura Valenciana.
També li parla dels alumnes assistents al mateix curset i li demana que faça
per tal que li envien alguns exemplars del "Nomenclàtor geogràfic".

1970

Escrivavicent

6843

Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació
ESCRIVÀ, L'
Postal
ESCRIVÀ, Vicent

ESCRIVÀ, Vicent
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs amb dibuix
dels tres reis mags.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Escrivà Tomàs, de la data d'una reunió
per a parlar d'un assumpte, no indicat.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de L'Escrivà.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de [La Casa Gran Mislata].
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ESCRIVÀ, Vicent

Carta

Enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, de la "Memòria del
Curset d'Estiu de Llengua i Cultura Valencianes".
Adjunta gràfic dels alumnes assistents al curset als mesos de l'agost i el
setembre.

1970

Escrivavicent

6847

Expedient

Enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, d'algunes cartes dels
seus alumnes de l'"Escola d'Aielo de Malferit", interessant-se pel treball
d'escriptor de Fuster.

1970

Escrivavicent

6845

Expedient

Enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, d'una fotocòpia dels
materials didàctics emprats per ell, per als seus cursets de Llengua i Cultura
Valenciana a l'"Escola d'Aielo de Malferit".

1970

Escrivavicent

6846

Llistat

Enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, d'una fotocòpia amb
el llistat de participants i obres d'una "Exposició de Pintura - Setmana de la
Joventut", organitzada pel "Teleclub de la Joventut".

1970

Escrivavicent

6856

Carta

Salutacions a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà i felicitació pels seus
llibres. També li fa alguns comentaris sobre un curset de Valencià sobre el
qual va enviar una memòria per a demanar finançament de la "Fundació
Huguet", i del què no ha obtingut cap resposta. Finalment, li fa alguns
comentaris a Fuster al voltant dels seus alumnes.

1971

Escrivavicent

6848

Carta

Comentaris a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, sobre com van les
classes de valencià a l'"Escola d'Aielo de Malferit", i altres comentaris sobre
la visita de l'Arquebisbe de València a l'esmentada localitat.

1971

Escrivavicent

6849

Carta

Comentaris a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, arran d'un article de
premsa sobre la llengua valenciana, enviat per ell a Enric Valor per a
publicar-lo a la revista "Gorg", i un altre aparegut a "Serra d'Or", amb els
quals Fuster no hi està totalment d'acord.

1971

Escrivavicent

6854

Carta

Comentaris a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, sobre els seus
alumnes de 2on d'EGB a l'"Escola d'Aielo de Malferit". També li parla dels
seus darrers treballs literaris on ha escrit un conte "Les perversions de
Bernat Puigmec", i altres articles de premsa per a la revista "Gorg".

1971

Escrivavicent

6855

Dibuix

Enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà sobre la situació
lingüística valenciana.
Dibuix amb anotacions manuscrites.

1971

Escrivavicent

6850

1971

Escrivavicent

6857

1971

Escrivavicent

6851

Fotografia
Tarja de
presentació
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Fotografia del mestre Vicent Escrivà i Peirò amb la seua filla Dèbora Escrivà i
Fuster, junt al cotxe familiar.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà,
d'un article de premsa titulat "Idioma i prejudici".

[ 737

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, de la seua visita a
sa casa de Sueca amb dos alumnes per proposar-li ser mantenidor de les
festes d'Aielo de Malferit, motiu pel qual li demana que li diga si està
interessat.
Comentaris a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, fent-li algunes
observacions crítiques als seus articles apareguts en la revista "Gorg" i en
"Serra d'Or", sobre la "Novel·la i la narrativa valenciana".

1971

Escrivavicent

6852

1972

Escrivavicent

6858

Carta

Comunicació a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, de l'enviament a la
Junta Directiva de la "Biblioteca Pública Municipal de Montcada", d'un
projecte per a la realització d'un "Curs de Llengua i Cultura Valenciana", del
qual li envia una còpia (adjunta), a Fuster per al seu coneixement, També li
demana l'enviament d'un exemplar dedicat de la seua obra "Lletra
Menuda" per a regalar-lo a l'esmentada biblioteca.

1972

Escrivavicent

6861

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Escrivà, mestre a Aielo de Malferit
qui li conta una anècdota sobre ensenyament lingüístic amb una companya
pedagoga, i demés comentaris sobre literatura. També el felicita pel seu
article a [[Serra d'Or]] titulat "Simples qüestions tipogràfiques", i li fa alguns
comentaris a la seua lectura.

1972

Escrivavicent

20222

Fullet

Enviament a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, d'un fullet amb el
programa d'una obra de teatre en valencià, titulada "Tonika", que tindrà
lloc al poliesportiu d'Ontinyent.

1972

Escrivavicent

6860

Carta

Presentació a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, del seu nou llibre
titulat "Bassot", aI qual li fa alguns comentaris sobre el seu contingut.

1973

Escrivavicent

6862

Postal

Salutacions a Fuster per part del mestre Vicent Escrivà, des de Cambrils
(Tarragona), on està de viatge amb la família per motius de feina.

1973

Escrivavicent

6859

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster de les correccions per part de Vicent
Escrivà, al text "Els miracles de Sant Vicent com a text teatral específic en la
dramàtica del País Valencià (segles XVIII-XIX)", per al volum V de la
"Miscel·lània Joan Fuster".
Adjunta fotocòpia de l'esmentat text amb correccions marginals.

1982

Escrivavicent

6863

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà, de la seua visita a sa casa
de Sueca per a dur-li un treball per a la seua publicaciò però no hi era, per
això li l'envia a instància de Francesc Pérez Moragón per a publicar-lo en
"L'Espill".
Adjunta una fotocòpia de l'article de Vicent Escrivà titulat "Gènesi, praxi i
destrucció de la novel·la cavalleresca al País Valencià".

1982

Escrivavicent

6865

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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ESCRIVÀ, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Vicent Escrivà, de les dues
còpies dels projectes d'investigació presentats a l'"Institució Alfons El
Magnànim", perquè li donen una beca d'investigació.
Adjunta còpies dels projectes, amb els títols: "La teoria i la praxi novel·lística
d'Enric Valor", i "Cap a una teoria de la novel·la cavalleresca".

1985

Escrivavicent

6866

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Escrivà, feta en la còpia
d'una declaració jurada del mateix Fuster.

1986

Escrivavicent

6867

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Vicent Escrivà, del text de
la introducció per a una obra, per tal que el revise.

1987

Escrivavicent

6868

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Escrivà, sobre una certa polèmica
per la seua publicació d'uns articles sobre la Reinaixença, a una revista de la
Universitat de València, que van ser vetats per alguns companys professors
universitaris, i enviament a Fuster d'una separata d'un dels l'articles.

1989

Escrivavicent

6869

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà de l'enviament d'un text de
Lluís Navarro que ha editat.

1990

Escrivavicent

6870

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà, de la data d'una
conferència sobre "El Tirant" a Ontinyent.
Adjunta fotocòpies d'uns fullets i retalls de premsa anunciant un curs sobre
"Textos literaris catalans al País Valencià: 1750-1870" i d'una conferència
sobre "L'Origen del Tirant".

1990

Escrivavicent

6871

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà, que està fent un cartell
sobre Joanot Martorell, qui apareix vestit de sarraí, del qual s'inspira per a
un article d'una conferència de Lola Badia a Gandia.
Document escrit sobre una fotocòpia de l'esmentat article titulat: "El Tirant
asimila la cultura de su época por la tradición local según Lola Badia".

1990

Escrivavicent

6872

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Escrivà d'una fotocòpia d'un retall de
premsa d'un article seu dedicat, aparegut en la revista "El Temps" [[pàg.
92]], amb el títol "Un miracle dramàtic".

1990

Escrivavicent

6875

Article de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Escrivà d'un article seu per a la
publicació "Tancamací de Xaló", amb el títol "Llibre del colocaiagazós Joan
de l'Àguila de Patmos".

1991

Escrivavicent

6873

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà dels seus nous projectes
editorials: l'edició en la revista "L'Espill" d'un article sobre Roc Chabàs i la
preparació de la introducció a un llibre sobre les "Poesies" de Gilabert de
Próxita. També li comunica l'enviament d'un capítol del seu nou llibre
"Tancamací de Xaló", i li demana que llegeixca un article sobre Sanchis
Guarner aparegut al suplement del diari "Avui".

1991

Escrivavicent

6874

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del professor Vicent Escrivà perquè li faça un
certificat per a demanar una beca d'investigació sobre els textos dramàtics
dels miracles de Sant Vicent, i enviant-li el text del certificat.
Adjunta còpia del certificat expedit per Fuster de suficiència investigadora
per part de Vicent Escrivà.

1991

Escrivavicent

6877

Retall de
premsa

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà de l'enviament d'un article
seu aparegut a la revista "Canelobre", i comunicació de l'enviament d'un
estudi seu a Josep Massot per a la "Miscel·lània Joan Fuster".
ocument escrit sobre una fotocòpia de l'esmentat article titulat "Joan Valls:
L'Home estrany en la selva".

1991

Escrivavicent

6876

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Escrivà, de l'enviament d'un
exemplar d'una obra seua sobre el llenguatge del còmic realitzada per a
impartir un curs.

Escrivavicent

6864

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Escrivà d'un retall de premsa
aparegut a la revista "Escuela Española" on apareix un article de Juvenal de
Vega titulat "Politica y pedagogia del idioma español" sobre la versió oficial
estatal de la política lingüística a a l'escola en les comunitat bilingües.

Escrivavicent

20221

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Contestació per part del mestre Vicent Escrivà, a una pregunta de Fuster
feta en un article publicat en "Serra d'Or", sobre l'Escola.
Tarja de presentació enviada a Fuster per part del matrimoni de Vicent
Escrivà i Paqui Fuster, oferint-li el seu nou domicili de Montcada.

Escrivavicent

6844

Escrivavicent

6853

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del jove Tomàs Plau Escuder, d'una reunió a sa
casa de Sueca, amb altres amics per a parlar de valencianisme.

1968

Escuderpalautomas

6916

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escuder perquè li faça un pròleg per a
un llibre que publicarà "Publicacions de l'Abadia de Montserrat", i altres
comentaris sobre la seua visita a sa casa de Sueca.
notació mansucrita de Fuster a la part superior del full [Contestat a Massot].

1979

Escuderpalautomas

6917

Carta

Comentaris a Fuster per part de Tomàs Escuder, sobre l'enviament de les
galerades d'una obra seua perquè li faça un pròleg abans de publicar-la en
"Publicacions de l'Abadia de Montserrat". També li demana publicar un
article seu a la revista "L'Espill", sobre la "Festa de Sant Antoni a

1980

Escuderpalautomas

6918

ESCRIVÀ, Vicent

ESCUDER PALAU, Tomàs
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l'Alcalatén".
Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomàs Escuder pel seu pròleg a un llibre seu
publicat per "Publicacions de l'Abadia de Montserrat". També li demana
que li diga una data per anar a visitar-lo a sa casa de Sueca.

1980

Escuderpalautomas

6919

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escuder, d'una data per a anar a
visitar-lo a sa casa de Sueca i agraïr-li personalment el pròleg que li ha fet
Fuster a un llibre seu.

1980

Escuderpalautomas

6920

Carta

Tomàs Escuder sol·licita a Fuster que li envie dos treballs seus que té en el
seu poder, un "Diari" i una traducció de Peter Handke, per a publicar-los en
"L'Espill".

1981

Escuderpalautomas

6921

Carta

Tomàs Escuder sol·licita a Fuster que envie uns treballs que té en el seu
poder, en la revista "L'Espill", per a publicar-los, es tracta d'un original seu i
la traducció d'un conte de Peter Handke.

1982

Escuderpalautomas

6922

Carta

Sol·lictud a Fuster per part de Tomàs Escuder, de la publicació d'uns
originals seus en la revista "L'Espill".

1982

Escuderpalautomas

6923

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escuder, de la publicació d'uns
originals seus en la revista "L'Espill"; es tracta d'un "Dietari" i d'una
traducció de Peter Handke.

1982

Escuderpalautomas

6924

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escuder, de la publicació d'uns
originals seus en la revista "L'Espill"; es tracta d'un "Dietari" i d'una
traducció de Peter Handke.

1983

Escuderpalautomas

6925

Carta

Comentaris a Fuster per part de Tomàs Escuder, sobre el pròleg que li va fer
a la seua obra "Passatges del País Valencià". També li demana una data o un
telèfon per poder parlar amb ell sobre la seua nova publicació "Biografies
de les elites valencianes", en què anirà la de Fuster.

1988

Escuderpalautomas

6926

1988

Escuderpalautomas

6927

1988

Escuderpalautomas

6935

ESCUDER PALAU, Tomàs

Carta
Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Escuder, de la data de la seua visita
a sa casa de Sueca per a parlar sobre la seua biografia per a la seua obra
"Biografies de les elites valencianes".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Tomàs Escuder.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Escuder Palau, de l'enviament d'un
article perquè el revise.
Adjunta original de l'esmentat article, titulat "Elites al País Valencià".

1989

Escuderpalautomas

6928

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Escuder, de la data d'una visita a sa
casa de Sueca per a parlar amb ell de la biografia de Joan Lerma, la qual li ha
encarregat una editorial valenciana.

1989

Escuderpalautomas

6929

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 741

ESCUDER PALAU, Tomàs

ESCUDERO LÓPEZ, José
Antonio

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escuder, d'unes dades sobre la seua
biografia, per la qual cosa li diu que el visitarà a sa casa de Sueca.

1990

Escuderpalautomas

6930

Carta

Tomàs Escuder sol·licita a Fuster si vol revisar la seua biografia, que li ha fet
abans de publicar-la.
Adjunta fotocòpia d'un article del mateix Tomàs Escuder titulat "Joan
Fuster, au distant" aparegut en [Levante, 27-4-90].

1990

Escuderpalautomas

6931

Carta

Enviament a Fuster per part de Tomás Escuder Palau de les proves
d'impremta d'un treball per a la seua revisió i correcció.

1990

Escuderpalautomas

20228

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escude,r de l'aclariment d'unes dades
personals seues per a la biografia d'ell.

1991

Escuderpalautomas

6932

Carta

Comentaris a Fuster per part de Tomàs Escuder, sobre la seua lectura del
vol. VI de les seues "Obres Completes". També li demana el seu parer sobre
un original seu que li envià a Fuster.

1991

Escuderpalautomas

6933

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Escuder Palau, d'una visita a sa casa
de Sueca per a parlar amb ell del seu darrer treball, una biografia de
l'empresari valencià, Josep Maria Simó Nogués.

1991

Escuderpalautomas

6934

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Antonio Escudero López, secretari de
Formació, Educació i Cultura d'"UCD", de la seua participació en la taula
redona d'unes Jornades Culturals sobre "Cultura de las nacionalidades y
regiones: Cultura española" a Barcelona i a les Illes Canàries.

1981

Escuderolopezjoseantonio

6937

Carta

Contestació per part de Fuster a José Antonio Escudero López, negant-se a
participar en la taula redona d'unes Jornades Culturals sobre "Cultura de las
nacionalidades y regiones: Cultura española" , a causa de l'atemptat que ha
patit recentment.

1981

Escuderolopezjoseantonio

6938

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pedro Escudero, del seu autògraf per a la
seua col·lecció particular.
Al revers del full apareix la fotocòpia dels autògrafs d'alguns escriptors.

1991

Escuderopedro

6936

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Arcadi Espada, d'una entrevista per a publicarla en el diari "El País".

1992

Espadaarcadi

6939

Felicitació nadalenca a Fuster.

Espanamarsaljoseluis

6940

Felicitació a Fuster per part de José Luis España Marsal, director de Banca
Catalana.

Espanamarsaljoseluis

20229

Espariticojosep

6941

ESCUDERO, Pedro

ESPADA, Arcadi
ESPAÑA MARSAL, José Luis

Tarja de
presentación
Tarja de
presentación

ESPAR I TICÓ, Josep

Felicitació
nadalenc
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Felicitació nadalenca a Fuster.

1966
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Carta

Comentaris par part de Fuster a Josep Espar i Ticó, sobre l'absència de
Raimon en l'acte d'entrega d'un premi a Lloret de Mar, a causa de certes
discrepàncies amb els organitzadors.

1967

Espariticojosep

6942

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Espar i Ticó, de la seua nova adreça
a Barcelona, i altres comentaris sobre la seua visita a la mateixa ciutat on li
explicarà les discrepàncies amb Raimon per part dels organitzadors d'un
premi discogràfic a Lloret de Mar.

1967

Espariticojosep

6943

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1978

Espariticojosep

6945

Esborrany

Enviament per part de Fuster a Josep Espar i Ticó, d'unes idees per a la
correcció d'un capítol de l'obra "Economia i societat del País Valencià", de
Cahner.
Adjunta diferents còpies d'un índex per a un projecte editorial de l'obra:
"Comprensió de la Decadència".

Espariticojosep

6944

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un lector, de l'enviament d'uns exemplars de
les seues obres "Nosaltres, els valencians" i "El País Valenciano", arran de la
lectura d'una entrevista a Fuster al diari [[Informaciones]].

1971

Esparzapayajavier

6946

Carta

Antoni Espasa sol·licita a Fuster que li busque un editor per tal de traduir al
català un llibre d'econometria dels quals està estudiant a "London School
of Economics".

1970

Espasaterradesantoni

6951

Invitació

Enviament a Fuster per part d'Antoni Espasa Terrades, d'una unvitació al
seu matrimoni amb Toñi Rodríguez Gago que tindrà lloc a la parròquia de
San Marcelo de León.

Espasaterradesantoni

6950

Carta

Josep Espasa sol·licita a Fuster que escriga a la "Fundació Jaume Bofill" per
tal que li donen una beca d'estudis al seu nebot Antoni Espasa, estudiant
d'un màster d'economia a Londres.

1971

Espasajosep

6947

Carta

Josep Espasa comunica a Fuster que li ha dit el seu nebot que ha
d'intercedir front al senyor Vilaseca per tal que li torne a donar la beca
d'estudis la "Fundació Jaume Bofill".

1972

Espasajosep

6948

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Espasa, de la seua col·laboració a
petició de Jesús Huguet, director del "Servei de Publicacions de la
Conselleria de Cultura", en un llibre homenatge a Josep Espasa.

1988

Espasateresa

6949

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l"'Editorial Espasa-Calpe", de la seua data de
naixement per a publicar-la en la seua biografia apareguda en
l'"Enciclopèdia Universal Espasa".

1981

Espasa-calpe

6952

Carta

Mostra d'afecte a Fuster per part d'un lector, arran de veure en televisió
una entrevista d'ell que li resultà simpàtica.

1977

Espejoantonio

6953

ESPAR I TICÓ, Josep

ESPARZA PAYÁ, Javier

ESPASA TERRADES, Antoni

ESPASA, Josep

ESPASA, Teresa

ESPASA-CALPE

ESPEJO, Antonio
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ESPERT, Pepe

ESPILL, L’

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Pepe Espert amb el lema "40
menjars típics valencians: sense carn".

1974

Espertpepe

6955

Postal

Invitació a Fuster per part del pintor Pepe Espert a una exposició al "Cercle
de Belles Arts de València".

1975

Espertpepe

6954

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Emili Payà, de les galerades
d'un número de la revista "L'Espill" per a la seua revisió.

1983

Espilll

6956

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Emili Payà, d'uns materials
per a un número de la revista "L'Espill". També li demana l'enviament d'un
text "d'Estudis Romànics", i dels volums II i X del llibre "Tirant lo Blanc a
Anglaterra".

1984

Espilll

6957

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'uns articles per a la revista "L'Espill",
per a la seua revisió, i comentaris sobre l'edició del número 23 de la mateixa
revista. També li demana l'enviament de l'original d'un llibre seu d'articles
per a publicar-lo.
Adjunta fotocòpia amb el llistat dels articles disponibles per a publicar a la
revista.

1984

Espilll

6958

1985

Espilll

6959

ESPILL, L’

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Payà, de l'enviament d'uns articles
originals del número 20 de la revista "L'Espill", per a la seua revisió.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Biel Sansano, de la seua col·laboració amb un
article per al nº 23 de la revista "L'Espill", dedicada a la memòria i obra de
l'artista Eusebi Sempere.

1985

Espilll

6960

Carta

Comentaris a Fuster per part de Biel Sansano sobre l'edició d'alguns
números de la revista "L'Espill", i altres observacions sobre l'aparició d'un
número dedicat a Eusebi Sempere. També li comunica la data d'una reunió
del consell assessor de la revista, i li demana reunir-se a sa casa de Sueca.

1985

Espilll

6961

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'una estudiant de literatura catalana, perquè li
conteste a unes qüestions sobre la seua opinió a l'obra i figura de
l'escriptora Mercè Rodoreda per a un treball.

1983

Espinesperanca

6962

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs sobre la publicació
d'un article seu, i altres observacions al voltant d'un reportatge sobre
Gandia. També s'excusa pel fet de no estar a sa casa de Barcelona durant
una visita de Fuster a la ciutat.

1959

Espinasjosepmaria

6966

Carta

Carta de presentació a Fuster de la nova sala d'espectacles "La Cova del
Drac", de Barcelona.

1965

Espinasjosepmaria

6970

ESPÍN, Esperança

ESPINÀS, Josep Maria
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, sobre l'actuació d'un
grup valencià a la sala "La Cova del Drac", i altres observacions sobre la
gravació d'un disc del Grup "Els Zetes".
Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Espinàs de l'enviament del
disc "Cançons tradicionals dels Països Catalans".

1966

Espinasjosepmaria

6971

1967

Espinasjosepmaria

6972

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, de l'enviament del
nou disc de Raimon "Raimon en marza", comentaris sobre "L'Homenatge
musical als Setze Jutges". També li fa altres observacions sobre la situació
de la música catalana.

1967

Espinasjosepmaria

6973

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, de la seua participació
amb Josep Maria Llompart en el text per a un disc d'homenatge a Pompeu
Fabra.

1967

Espinasjosepmaria

6974

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, de l'enviament del text
per a un disc homenatge a Pompeu Fabra. També li comunica la data en
què anirà a Barcelona a gravar l'esmentat disc.

1968

Espinasjosepmaria

6975

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs sobre l'edició d'un disc
del cantant castellonenc Fèlix Estop, i altres comentaris sobre aquest.

1968

Espinasjosepmaria

6976

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, sobre el text de les
cançons d'un disc de Fèlix Estop, i altres comentaris sobre l'enviament a la
censura del seu text per a un disc d'homenatge a Pompeu Fabra.

1968

Espinasjosepmaria

6977

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs sobre un viatge del
mateix Fuster a Barcelona.

1968

Espinasjosepmaria

6979

Carta

Josep Maria Espinàs comunica a Fuster que ja ha obtingut el permís per a
gravar el disc d'homenatge a Pompeu Fabra, del nou lema del disc proposat
per Soldevila, i altres comentaris sobre la seua col·laboració amb la
discogràfica.

1968

Espinasjosepmaria

6980

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs sobre la data d'una
visita seua a Barcelona, en què li demana que vaja al seu estudi de gravació.

1968

Espinasjosepmaria

6981

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià".

1981

Espinasjosepmaria

6984

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Espinàs d'una entrevista per a la
"TV3".

1986

Espinasjosepmaria

6982

1986

Espinasjosepmaria

6983

Espinasjosepmaria

6963

Carta

ESPINÀS, Josep Maria

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Contestació per part de Fuster a Josep Maeia Espinàs, negant-se a fer
l'entrevista proposada per a la TV3.
Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, que ha rebut la seua
recomanació de llegir una novel·la de Vicent Ventura.
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, pels seus favorables
articles crítics a la seua obra literària.

Espinasjosepmaria

6964

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, sobre un article seu
aparegut en la revista "Pont Blau", i altres comentaris sobre la seua obra
literària, molt respectada a Barcelona.

Espinasjosepmaria

6967

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Espinàs, de l'enviament d'una
fotografia i altres comentaris sobre la seua estada a Barcelona i de les
lectures de 'Maspons.

Espinasjosepmaria

6968

Espinasjosepmaria

6969

Espinasjosepmaria

6978

Espinasjosepmaria

6965

1972

Esplugasjosep

6990

1973

Esplugasjosep

6985

Carta
Carta

ESPLUGAS, Josep

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
Felicitació
Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster amb un poema de Josep Esplugas, per part
d'aquest.

1973

Esplugasjosep

6989

Felicitació

Felicitació a Fuster per part de Josep Esplugas, per la seua tasca cultural,
amb un poema seu titulat "En invocar-te avui, obra de segles", per [[Josep
Esplugas. Barcelona, 1922]].

1974

Esplugasjosep

6986

1974

Esplugasjosep

6987

1975

Esplugasjosep

6988

1977

Esplugasjosep

20230

1975

Espriuicastellojosep

7038

1984

Espriuicastellojosep

7039

Felicitació
nadalenc
Felicitació

Felicitació
ESPRIU I CASTELLÓ, Josep

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Maria Espinàs per a la
publicació d'un exemplar de "Destino".
Enviament a Fuster per part d'Espinàs, del text per al disc d'homenatge a
Pompeu Fabra, "La Tasca dels escriptors valencians".
Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Espinàs sobre la seua
necessitat de reunir-se amb ell a Barcelona.
Felicitació nadalenca a Fuster amb un poema de Josep Esplugas, per part
d'aquest.
Felicitació de Pasqua a Fuster per part de Josep Eslugas, amb un text d'ell.

Carta

Carta
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Felicitació nadalenca a Fuster amb un poema de Josep Esplugas, per part
d'aquest.
Felicitació de Pasqua a Fuster per part de Josep Esplugas, amb un poema
d'aquest
Felicitació a Fuster per part de Josep Esplugas pel Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, amb un poema seu.
Al revers del full apareix un dibuix en color blau d'un cistell de flors.
Comunicació a Fuster per part de Josep Espriu que ha rebut la seua postal
des de Grècia per al seu germà Salvador.
Comunicació a Fuster per part de Josep Espriu, que ha rebut la seua carta
per al seu germà Salvador, i que aquest li desitja molts èxits per al nou
setmanari "El Temps".
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ESPRIU, Salvador
Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu, sobre la seua participació
com a membre del Jurat al "Premi Ausiàs March". També li agraeix a Fuster
les seues paraules d'elogi a la seua obra "Antologia de la Poesia Catalana".
Altres comentaris a les paraules d'elogi de Sarsanedas en "Destino".
Finalment, li mostra la seua admiració considerant-lo el personatge valencià
més influent en l'àmbit català.

1959

Espriusalvador

6991

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu, per les seues atencions
mentre va ser membre del Jurat al "Premi Ausiàs March", i dedicatòria d'un
poema titulat "Recepta per a caçar un momotombo".

1959

Espriusalvador

6992

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu, a un text seu que li ha
agradat molt, i altres observacions d'elogi a l'obra i figura de Fuster.

1959

Espriusalvador

6993

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre el seu estat de salut
després d'estar malalt al llit, i altres observacions sobre l'obra poètica de
Fuster, molt elogiada per aquest.

1960

Espriusalvador

6994

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre una frase d'Stendhal
que ha llegit a l'obra "Promenades dans Rome, Vol. II", i agraïment per les
seues paraules d'elogi a la seua obra "Homenot". També li fa altres
comentaris sobre la seua visita a Barcelona per Setmana Santa.

1960

Espriusalvador

6995

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu, per la seua crítica literària a
l'obra "La pell de brau", apareguda en "Destino", i altres comentaris al
respecte.

1960

Espriusalvador

6997

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament d'unes fotografies a Salvador Espriu, i
altres comentaris sobre aquestes en les quals apareix Dámaso Alonso.
També li fa alguns comentaris a la seua obra poètica "La pell de brau".

1960

Espriusalvador

6999

1960

Espriusalvador

6996

1960

Espriusalvador

7001

1961

Espriusalvador

7000

1962

Espriusalvador

7002

ESPRIU, Salvador

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu, per la seua crítica a l'obra
"Homenots", en què apareix aquest.
Salvador Espriu comunica a Fuster que el va telefonar a Sueca i no hi era a
casa.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Carbonell sobre la lectura de la seua
obra "Judicis Finals", de la qual li agraeix el seu enviament. També li fa
alguns comentaris a la seua obra literària i li mostra la seua amistat.
Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu, per la seua obra crítica a
l'obra poètica d'Espriu, i altres comentaris en lloança a l'obra de Fuster en
general.

[ 747

ESPRIU, Salvador

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu per l'enviament d'una carta.

1962

Espriusalvador

7003

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre Raimon, agraïment
pel seu estudi, crítica a la seua poesia i altres comentaris sobre el "Premi
Literari de Cantonigròs".

1963

Espriusalvador

7007

Carta

Salvador Espriu comunica a Fuster que li ha agradat molt conéixer Raimon,
a qui li augura un bon Futur com a cantant, i li demana que felicite a Lluís
Alpera pel seu nou llibre.

1963

Espriusalvador

7008

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu per la seua amistat.

1963

Espriusalvador

7004

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Salvador Espriu del seu desig de què
milloren els seus pares l'estat de salut, a causa de l'absència de Fuster a un
homenatge, per aquest motiu.

1963

Espriusalvador

7005

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Comentaris literaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre les sues
obres.
Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu, sobre Raimon i la seua
obra musical.

1963

Espriusalvador

7006

1963

Espriusalvador

7009

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Espriu, qui també desitja
que es milloren els pares de Fuster, i li diu que felicite a Ernest Contreras
per la concessió del "Premi Literari d'Arenys de Mar".

1963

Espriusalvador

7010

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre una postal que li ha
enviat en què apareix amb Raimon, i altres comentaris sobre la visita de
Lluís Alpera. També li comunica la mort de Joan Petit i la prohibició per part
del govern de la publicació de la revista "Serra d'Or".

1964

Espriusalvador

7011

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Salvador Espriu del seu permís per a traduïr
al castellà la seua obra "Primera història d'Esther", i altres comentaris
editorials al respecte. També li comunica que va a començar altra col·lecció
editorial en català que s'anomenarà "Cara i Creu".

1964

Espriusalvador

7012

Carta

Salvador Espriu comunica a Fuster que no estarà a Barcelona, a l'estiu
durant tot el mes del juliol.

1964

Espriusalvador

7015

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Salvador Espriu que no te cap compromís
editorial per a la traducció al castellà de la seua obra "Primera Història
d'Esther", i altres comentaris respecte a una vetllada nocturna amb Raimon.

1964

Espriusalvador

7013

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu per les seues paraules
d'elogi a la seua obra, en un estudi seu publicat per l"'Editorial Salvat".
També li diu que voldria que fóra Teresa Creus la traductora al castellà de la
seua obra "Primera Història de l'Esther", i altres comentaris al respecte.

1964

Espriusalvador

7014

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 748

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre la lectura de la seua
obra "Diccionari per a ociosos" que condisera que és la millor obra de
Fuster, i altres comentaris a "Les Bonhomies" i a la traducció al castellà de la
seua obra "Primera Història d'Esther".

1965

Espriusalvador

7017

Carta

Salvador Espriu comunica a Fuster que s'ha enterat per mitjà de Jaume Pla
de la mort de la seua mare, per la qual cosa li dóna el seu condol i li mostra
el seu afecte.

1965

Espriusalvador

7019

Tarja de
presentació

Salvador Espriu comunica a Fuster que ha rebut per mitjà de Teresa Creus el
seu llibre "Diccionari per a ociosos", i felicitació nadalenca a Fuster.

1965

Espriusalvador

7016

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu per la seua crítica literària
apareguda en "Destino".

1965

Espriusalvador

7018

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu, pels seus comentaris a la
seua obra que fa en un article de "Destino", i altres comentaris literaris de
Salvador Espriu. També li anuncia que per prescripció mèdica estarà fora de
Barcelona uns dies en busca de repòs.

1966

Espriusalvador

7021

1966

Espriusalvador

7022

1967

Espriusalvador

7023

Carta

Comunicació a Teresa Creus per part de Salvador Espriu, que va rebre els
seus llibres que li envià de Fuster, per la qual cosa li diu que el felicite de la
seua part. Altres comentaris sobre l'obra de Joan Crexells, i al voltant d'una
pel·lícula japonesa que va anar a veure al cinema.

1968

Espriusalvador

7024

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre un homenatge que li
van a fer a Fuster al País Valencià, i altres observacions sobre la lectura del
seu pròleg de les seues "Obres completes".

1968

Espriusalvador

7025

1968

Espriusalvador

7026

1968

Espriusalvador

7037

1969

Espriusalvador

7027

1969

Espriusalvador

7028

Tarja de
presentació
ESPRIU, Salvador

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta
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Mostra de condol a Fuster per part de Salvador Espriu per la mort del seu
pare.
Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu per les seues paraules
d'elogi en un text seu per a un disc de Raimon.

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu per l'enviament d'un article
de J.C. Molero, i altres comentaris sobre un homenatge a Fuster.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a València i comunicació de la
seua impossibilitat d'assistir a l'acte.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Espriu, que ha rebut el seu
article titulat "Sobre l'art de saber llegir", i altres comentaris sobre certa
polèmica entre l'Espriu i el professor Ferrater, qui considera dolenta la seua
poesia.
Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu, molt amoïnat amb alguns
personatges del món cultural i literari català, arran d'una certa polèmica
amb el professor Ferrater.

[ 749

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre una adaptació
musical dels seues poemes, i comentaris a Fuster sobre la seua resposta al
professor Ferrater defensant a Salvador Espriu i a la seua obra poètica.
També fa alguns comentaris Salvador Espriu sobre la seua poesia.

1969

Espriusalvador

7029

Carta

Agraïment per part de Fuster a Salvador Espriu per deixar musicar a Matilde
Salvador els seus versos, i altres comentaris sobre la publicació d'altre
article en "Serra d'Or", per part del professor Ferraté, en què critica l'obra
poètica d'Espriu. També li dóna Fuster a l'Espriu el seu punt de vista sobre el
Sr. Ferraté, i li anuncia que Serrat ha musicat alguns poemes de Machado.

1969

Espriusalvador

7030

Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre Matilde Salvador, a
qui li desitja molts èxits musicals, i altres comentaris sobre la poesia
d'Antonio Machado arran del fet que Serrat ha musicat alguns poemes
seus. També li fa alguns comentaris sobre la polèmica en la premsa entre
l'Espriu i el professor Ferratè, i d'altres comentaris literaris.

1969

Espriusalvador

7031

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Espriu, per les seues paraules
d'elogi a la seua obra, aparegudes a l'obra de Fuster "Literatura Catalana
Contemporània".

1972

Espriusalvador

7032

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Salvador Espriu sobre la seua amistat.

1977

Espriusalvador

7033

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge
a Fuster que es farà a la plaça de bous de València, organitzat per "Acció
Cultural del País Valencià".

1981

Espriusalvador

7034

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València organitzat
per" Acció Cultural del País Valencià", per part d'Espriu.

1981

Espriusalvador

7035

Carta

Felicitació a Fuster per part de Salvador Espriu pel seu nomenament com a
doctor honoris causa.

1984

Espriusalvador

7036

Carta

Enviament a Fuster del poema "Ara digueu: La ginesta floreix..." poema de
Salvador Espriu cantat per Raimon, i altres comentaris al respecte de la
interpretació de Raimon de l'esmentat poema.

Espriusalvador

7020

Poema

Poema original manuscrit de Salvador Espriu, sense títol, enviat i dedicat a
Fuster.

Espriusalvador

6998

ESPRIU, Salvador

ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA
Adhesió
Carta
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part d"'Esquerra Republicana de Catalunya", de Vic.
Adjunta un adhesiu de l'esmentat partit polític.

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7042

Felicitació a Fuster per part d'"Esquerra Republicana de Catalunya", de
Sabadell, per la concessió del "Premi de les Lletres Valencianes".

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7040

[ 750

Carta
Carta

Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part d'"Esquerra
Republicana de Catalunya", de Sabadell.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part d"'Esquerra
Republicana de Catalunya", Casal de Barcelona Vella, i adhesió a
l'Homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part d"'Esquerra Republicana", "Casal Francesc Macià", de
Barcelona.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part d"'Esquerra Republicana" "Casal Catalunya Endavant", de
Barcelona, amb motiu de l'atemptat patit per aquest.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part d'"Esquerra Republicana de Catalunya", de La Bisbal
d'Empordà.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part d'"Esquerra Republicana de Catalunya" de La Bisbal
d'Empordà.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part del Comité Executiu d'Esquerra Republicana Casal
Catalunya.
Mostra de condol per la mort de Fuster per part d'Esquerra Republicana de
Catalunya
Mostra de condol per la mort de Fuster per part del Consell de Cultura
d'Esquerra Republicana de Catalunya

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7043

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7044

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7045

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7046

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7041

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7047

1981

Esquerrarepublicanadecatalunya

7048

1992

Esquerrarepublicanadecatalunya

7049

1992

Esquerrarepublicanadecatalunya

7050

ESQUERRA REPUBLICANA DE
Telegrama
CATALUNYA

Mostra de condol per la mort de Fuster per part d'Esquerra Republicana de
Catalunya

1992

Esquerrarepublicanadecatalunya

7051

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster per part d'Esquerra Republicana de
Catalunya

1992

Esquerrarepublicanadecatalunya

7052

1981

Esquerraunidadelpaisvalencia

7053

1981

Esquerraunidadelpaisvalencia

7054

1992

Esquerraunidadelpaisvalencia

7056

1992

Esquerraunidadelpaisvalencia

7055

Nota
Telegrama
Carta
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del col·lectiu
d'Esquerra Unida d'Abastos-Finca Roja de València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part del Col·lectiu d'Esquerra Unida del País Valencià de la Foia
de Bunyol.
Comunicació a la família de Fuster de l'homenatge pòstum que li ha fet
Esquerra Unida del País Valencià en la seua IV Assemblea.
Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família per part d'Esquerra
Unida del País Valencià
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ESQUIROL, Miquel
Telegrama
ESTAFETA LITERARIA, La
Carta
ESTALAC, Films
Carta

Carta
ESTAPÉ, Fabià

ESTAT CATALÀ

ESTEVE I RODRÍGUEZ,
Salvador

Esquirolmiquel

7057

1960

Estafetaliterariala

7058

1975

Estalacfilms

7059

1975

Estalacfilms

7060

Estapefabia

7061

Sol·licitud per part de Fuster a Fabià Estapé perquè resolga un problema
amb Vicent Ventura, amic que tenen en comú, i amb el gabinet de la revista
"Sigma".

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València
amb motiu de l'atemptat.

1981

Estatcatala

7062

Carta

Comunicació a Fuster, per part del Secretariat General del partit polític
"Estat Català", de la seua adhesió a l'Homenatge a Fuster, que es farà a la
Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Estatcatala

7063

Carta

Comunicació a Fuster, per part del gerent de l'Editorial Estela, de
l'enviament d'un exemplar de l'obra "Camus el Justo" perquè faça una
crítica literària al diari "Levante".

1961

Estelaeditorial

7064

Carta

Comunicació a Fuster, per part de l'Editorial Estela, de l'enviament d'alguns
dels seus llibres publicats, a instància de Jordi Pujol, perquè en faça alguna
crítica literària a "Destino".

1962

Estelaeditorial

7065

1984

Estellesjuanjo

7066

Esteveicasanovarafael

7068

Esteveirodriguezsalvador

7069

ESTELA, Editorial

ESTEVE I CASANOVA, Rafael

Comunicació a Fuster, per part de Pedro Sainero, de l'enviament dels seus
honoraris editorials per la seua col·laboració amb un article per al nº 157 de
"La Estafeta Literaria".
Comunicació a Fuster, per part de JoaquÍn Coll Espona, director de cinema,
del seu interés a fer una pel·lícula sobre erotisme, per aquest motiu li
demana la seua col·laboració com a guionista de l'esmentada pel·licula,
arran de la lectura d'un article de Fuster "Siempre tuvieron pico las ocas",
aparegut a "Tele-Exprés". També li anuncia el seu interés d'anar a veure'l a
sa casa de Sueca.
Contestació de Fuster a Joaquín Coll Espona, diguent-li que no té cap interés
en col·laborar en el seu projecte, encara que no es nega a assesorar-lo
sobre l'erotisme. També li diu quan pot anar a visitar-lo a sa casa de Sueca.

1981

Carta

ESTELA, Editorial

ESTELLÉS, Juanjo

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València,
amb motiu de l'atemptat, per part de Miquel Esquirol, president de
l'Associació d'Amics de la Ciutat de Barcelona.

Telegrama
Tarja de
presentació
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster, per part de Juanjo Estellés, que no podrà estar a
l'homenatge que li fan, però s'hi adhereix.
Enviament a Fuster, per part de Rafael Esteve i Casanova, de la seua adreça
a València.
Comentaris a Fuster, per part de Salvador Esteve i Rodríguez, sobre l'himne
del "Cant dels Segadors", arran d'un comentari de Fuster a la coberta d'un
disc que va comprar aquest, i sobre el qual li demana algunes referències.

1977
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ESTEVE, Lluís

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Esteve Rodríguez per la seua
contestació a unes qüestions sobre l'origen de l'himne "Els segadors".

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Lluis Esteve del Consell Nacional Català a
Perpinyà (França)

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Teresa Esteve, a instància de Ricard Blasco,
del seu ajut perquè li donen al I.V.E.I de la Institució Alfons El Magnànim
una beca d'investigació per dur a terme el seu treball sobre "La Literatura a
Castelló de la Plana (1900-1936)".

1986

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster amb motiu d'un atemptat i agraïment per la seua
rebuda a sa casa de Sueca quan el va visitar el matrimoni d'Alberto Estrada i
Gemma Rius.

Carta

Esteveirodriguezsalvador

7070

Estevelluis

20231

Esteveteresa

7067

28

Estradavilarasaalberto

7073

Sol·licitud a Fuster, per part del pintor Alberto Estrada Vilarrasa, perquè li
faça un text de presentació per al catàleg d'una exposició.
Anotació manuscrita de Fuster a la part de dalt del full, [Contestat].

1978

Estradavilarasaalberto

7075

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part del pintor Alberto Estrada Vilarrasa per la
presentació que li va fer al text d'una exposició

1979

Estradavilarasaalberto

7074

Carta

Mostra d'admiració i afecte a Fuster per part d'una lectora assídua als seus
articles en "La Vanguardia".
djunta un sobre postal amb l'anotació de la descripció de la ubicació del
poble del Pla de Santa Maria (Tarragona).

1971

Estradanuria

7071

1979

Estradarafael

7072

1962

Estraderadoredasebastian

7076

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Sebastián Estradé, de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Una Guerra Civil", arran de la seua crítica literària
sobre l'obra.
djunta un fullet publicitari de l'esmentada obra, distribuïda per la "Casa del
Llibre", amb les crítiques literàries aparegudes al [Diari de Barcelona] i [El
Correo Catalán].

1962

Estraderadoredasebastian

7077

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Sebastián Estradé, sobre les crítiques
literàries a la seua obra "Una Guerra Civil" i de la seua alegria perquè Fuster
haja fet una ressenya sobre la seua obra a "Destino".

1962

Estraderadoredasebastian

7078

ESTEVE, Teresa

ESTRADA VILARASA, Alberto

Estrada, Núria

Estrada, Rafael
Carta
ESTRADÉ RODOREDA,
Sebastián

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra d'admiració per part d'un lector a Fuster per la seua manera
d'escriure, que li agrada molt, arran de la lectura d'un article sobre Eugeni
d'Ors al diari [La Vanguardia].
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Sebastián Estradé
Rodoreda, d'un exemplar del seu llibre "Una Guerra Civil".
djunta retalls de premsa amb una crítica literària de l'obra esmentada, dels
diaris [El Correo Catalán, 15-4-1962], i del "Diario de Barcelona, 2-3-1962].

1977
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Carta

Felicitació a Fuster, per part de Sebastián Estradé, pel seu llibre "Nosaltres,
els valencians", del qual li'n demana l'enviament signat per a un company
de feina, i altres comentaris sobre la crítica literària de l'obra de Sebastià
Estradé, "Una Guerra Civil", que vol presentar al Premi Sant Jordi.

1962

Estraderadoredasebastian

7079

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Sebastián Estradé Rodoreda, perquè li envie
signats uns exemplars del seu llibre "Nosaltres, els valencians", per tal de
regalar-los per Reis.

1962

Estraderadoredasebastian

7080

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Sebastián Estradé
Rodoreda, d'un exemplar del seu llibre "El derecho ante la conquista del
espacio", del qual s'han publicat alguns fragments a les revistes "Algo" i
"Cavall Fort". També li comunica l'enviament d'una nova ressenya literària
de la seua obra "Una Guerra Civil", apareguda al [[Diario de Barcelona]].

1964

Estraderadoredasebastian

7081

Estraderadoredasebastian

7082

Tarja de
presentación
ESTRUÇ, L
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Prat i de Pep Vila d'ADAC-Associació
d'Exalumnes de Català de la seua col·laboració amb un article per a la
revista "L'Estruç"

1982

Estrucl

20235

Carta

Sol·licitud a Fuster de la resposta a unes qüestions sobre literatura catalana
que li fan alguns membres de l'Agrupament Cultural Catalunya per publicarles al seu butlletí institucional

1960

Estruchjoan

7083

1985

Estudigeneraldelleida

7084

1981

Euskadikoezquerra

7085

Experienciacanem

7086

1992

Expo92

7087

1975

Fabramiquela

7088

1966

Fabregasisurrocaxavier

7089

ESTRUCH, Joan

ESTUDI GENERAL DE LLEIDA
EUSKADIKO EZQUERRA
EXPERIÈNCIA CÀNEM
EXPO ’92

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Sebastián Estradé

Invitació

Comunicació a Fuster, per part dels alumnes de cinqué curs de filologia, de
l'Estudi General de Lleida, de la data en què aniran a visitar-lo
Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València,
per part del grup polític Euskadiko Ezquerra
Invitació a Fuster a una exposició de pintura d'Enric Banyuls al nou espai
Experiència Cànem de Sueca.

Carta

Invitació a Fuster, per part del president de la Comissió de l'Expo'92 a
València, a la inauguració del pavelló valencià de l'Expo.

Telegrama
Telegrama

F ↑
FABRA, Miquel A.
FÀBREGAS I SURROCA,
Xavier

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster, per part de Miquel A. Fabra, d'una data per reunir-se
amb ell a sa casa de Sueca i parlar sobre la seua tesi.
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Xavier Fàbregas, d'una
carta-invitació i d'altres materials sobre els Jocs Florals de la Llengua
Catalana
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FABREGAT I ARMENGOL,
Rosa

Article de
premsa

Article de premsa original de Fuster, titulat "Zapatos", on es fa referència al
refrany anglés "Zapatero a tus zapatos", amb l'anotació manuscrita de
Fuster [[Correu nº 321, 1/III/67]].

1967

Fabregasisurrocaxavier

7090

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Fàbregas i Surroca, de l'enviament
d'un article per a la lletra "Z", per a la versió castellana del seu llibre
"Diccionari per a ociosos", editat per [Edicions 62].

1970

Fabregasisurrocaxavier

7091

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Xavier Fàbregas, d'Edicions 62, sobre
alguns problemes amb la traducció al castellà de la seua obra "Diccionario
para ociosos"

1970

Fabregasisurrocaxavier

7092

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Xavier Fàbregas, sobre l'enviament d'una
fotocòpia de l'obra "La Infanta Tellina i El rey Matarot", conservada a la
Biblioteca de l'Institut de Teatre de la Diputació de Barcelona. També li
demana a Fuster l'enviament d'un text del "Tirant Lo Blanch".

1971

Fabregasisurrocaxavier

7093

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Xavier Fàbregas, de l'interés per part de
l'Editorial Castalia de publicar a la seua col·lecció Clàssics Catalans del Segle
XIX algunes obres d'Àngel Guimerà.
djunta la fotocòpia d'una carta d'Elena Catena, de l'Editorial Castalia,
demanant-li a Xavier Fàbregas la seua col·laboració al respecte. També li
comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra "El vergonzoso en palacio"

1971

Fabregasisurrocaxavier

7094

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Xavier Fàbregas, que ni entre els fons de
la Biblioteca de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, ni entre
els del l'Arxiu Històric de Barcelona de la Casa de l'Ardiaca, ha trobat cap
paper que faça referència a l'autor teatral Vicent Pèrez, ni a l'obra "Sacra
història de Joseph".

1976

Fabregasisurrocaxavier

7095

1979

Fabregatiarmengolrosa

7138

1979

Fabregatiarmengolrosa

7139

1981

Fabregatiarmengolrosa

7140

1973

Fabregatrosmaria

7141

Carta

Carta

Carta
FABREGAT ROS, Maria

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster, per part de l'escriptora Rosa Fabregat i Armengol, de
l'enviament d'uns exemplars dels seus llibres "Estellés" i "El Cabell de les
bruixes" i altres comentaris sobre com es van conéixer a Gandia als Premis
Ausiàs March, on els va presentar Gonçal Castelló.
Comentaris a Fuster, per part de Rosa Fabregat i Armengol, sobre el seu
article "Las venerables tisanas", on fa referència al món de les empreses
farmacèutiques, i altres comentaris sobre la seua experiència a una
farmacèutica alemanya que va abandonar per obrir una farmàcia al seu
poble.
Felicitació a Fuster per part de Rosa Fabregat i Armengol per la concessió
d'un premi literari, no especificat.
Comentaris per part d'una lectora a Fuster arran de la lectura d'un article
seu aparegut a [Tele-Exprés], i titulat "El espejo a lo largo del camino".
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FABREGAT, Amadeu
Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, de la seua visita a sa
casa de Sueca, però no hi era. També el convida a una xarrada de Gabriel
Janer i Maria Aurèlia Capmany a la Casa de Catalunya de València, on
després hi haurà un sopar.

1972

Fabregatamadeu

7105

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Amadeu Fabregat de la data per a una visita a
sa casa de Sueca.

1972

Fabregatamadeu

7106

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, que a la llibreria de vell
de Martí Belda hi ha molts exemplars del "Conte del dumenche", per si li
interessa. També el convida a passar uns dies a sa casa d'estiu de
Torreblanca (Castelló), per aquest motiu li dóna la seua adreça.

1972

Fabregatamadeu

7107

Carta

Comentaris a Fuster ,per part d'Amadeu Fabregat, demanant-li referències
sobre Ramon Pla i Arxé, ja que a una publicació seua no ha citat els seus
articles a la revista "Gorg"

1972

Fabregatamadeu

7108

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, perquè li deixe uns llibres
per a una "Antologia de la poesia" que està fent per a l'Editorial L'Estel, els
quals vol que li faça arribar amb Toni Moll, qui el visitarà a sa casa de Sueca.
A la carta es fa referència a les obres que vol que li deixe.

1972

Fabregatamadeu

7109

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, de l'enviament d'un
esquema d'un treball seu sobre literatura per a "Arguments". També li
demana una entrevista a sa casa de Sueca.

1972

Fabregatamadeu

7110

1973

Fabregatamadeu

7111

1973

Fabregatamadeu

7112

1975

Fabregatamadeu

7113

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Amadeu Fabregat d'ajuda publicant al diari "La
Vanguardia" algún article en la seua defensa respecte a certa polèmica amb
l'Ajuntament de València i per la que va a tindre un judici sobre una
publicació seua a la revista "Ajoblanco" en relació a les falles.

1976

Fabregatamadeu

20236

Carta

Contestació de Fuster a Fabregat agraint-li les proposicions que vol que
presente front a la "Generalitat"

1981

Fabregatamadeu

7114

Carta

Enviament a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, d'un qüestionari sobre
literatura catalana per tal de publicar-lo a la revista "Posobra".

Fabregatamadeu

7098

Carta
Carta
Postal
FABREGAT, Amadeu

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part d'Amadeu Fabregat de la data de la seua
visita a sa casa de Sueca junt a Sirera i Bonet.
Enviament a Fuster per part d'Amadeu Fabregat d'una proposta de treball
per a un número de la revista "Arguments", sobre teatre i poesia
valenciana.
Salutacions a Fuster per part d'Amadeu Fabregat des d'Amsterdam on està
de viatge amb uns amics per Europa.
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Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, sobre la promoció de la
seua "Antologia de la poesia valenciana" i altres comentaris, sobre l'article
aparegut al diari "Informaciones" d'Alacant, sobre l'esmentada obra.

Fabregatamadeu

7099

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Amadeu Fabregat sobre l'enviament d'uns
articles extraviats per Fuster.

Fabregatamadeu

7100

Carta

Sol·licitud a Fuster ,per part d'Amadeu Fabregat, com a responsable de
cultura de la Generalitat Valenciana, de la seua participació en un article per
a la revista de la "Diputació" i altres comentaris sobre els seus honoraris
editorials.

Fabregatamadeu

7101

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, de la seua participació en
un llibre d'entrevistes sobre Fuster que té pensat fer de les seues converses.

Fabregatamadeu

7102

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, de la seua participació
amb uns articles per a la seua revista i altres comentaris sobre els honoraris
editorials que rebrà

Fabregatamadeu

7103

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, de l'enviament d'un
pròleg del qual li demana la seua opinió i altres comentaris sobre un altre
pròleg que deu fer sobre la prosa de Carles Salvador, sobre la revista
"Arguments" i sobre la seua tesina sobre l'obra de Vicent Andrés Estellés

Fabregatamadeu

7104

Carta

Enviament a Fuster per part d'[Amadeu] Fabregat d'uns poemes de Canet
acceptats per publicar-los.
djunta poemes mecanografiats titulats: "El nostre fill mira el vol de la
perdiu...", "Una tina d'estanques i de crosses de Fusta d'Alzina", "I
s'escampava la nova de que la nit m'havia poblat de cabells blancs...",
"Tindrem sempre els òssos de resina i d'estany...", "Els poetes d'ara, però,
gaudim de bons ulls", "Rabosa que dorm, no menja gallina".

Fabregatamadeu

20237

Fabregatamadeu

7096

Fabregatamadeu

7097

Fabregatramon

7115

Nota
FABREGAT, Amadeu
Nota
FABREGAT, Ramon
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, d'una data per a reunir-se
amb ell a sa casa de Sueca i parlar del pròleg a una obra i de la revista
"Arguments".
Comentaris a Fuster, per part d'Amadeu Fabregat, sobre uns articles del
periodista Joan Josep Pérez Benlloch.
Anotació manuscrita al revers del full de Fuster [Fabregat].
Sol·licitud a Fuster, per part de Ramon Fabregat, de l'enviament d'alguns
llibres seus per tal de vendre'ls a "Difusora del Libro". També li comunica
l'enviament d'uns catàlegs i de publicitat del llibre "Macià i quatre contes a
muntanya", per si vol fer un intercanvi de publicacions.

1952
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Rebut

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Rebut de l'enviament a Fuster, per part de l'editorial mexicana "Difusora del
Libro", d'un exemplar gratuït de l'obra "Macià: La seva actuació a
l'estranger".
Agraïment a Fuster, per part de Ramon Fabregat, pel seu comentari sobre
l'obra de Macià que li va enviar. També li comunica l'enviament d'una edició
mexicana de l'obra "Ulisses", de Joyce. Li demana que li envie unes obres
publicades per l'Editorial Torre, i li diu on pot adquirir el "Diccionario de
Filosofía", de Ferrater Mora. Finalment, li fa alguns comentaris sobre
l'enviament dels darrers exemplars de la revista "Pont Blau".
Comentaris a Fuster, per part de Ramon Fabregat, sobre l'enviament d'uns
exemplars de la revista "Pont Blau" i altres comentaris sobre el preu de
subscripció a la revista. També li comunica que li han arribat els exemplars
de la "Gramàtica valenciana" que li va enviar i li demana que li n'envie més.
Finalment, li proposa la venda a Espanya de l'obra "Macià i quatre contes de
Tona".
Comunicació a Fuster, per part de Ramon Fabregat, de l'enviament d'uns
exemplars de les obres "Geografia espiritual de Catalunya" i de
"Msicel·lània Verdaguer". També li fa alguns comentaris sobre els
subscriptors a València de "Pont Blau" i li comunica l'enviament del darrer
número de la revista.
Comentaris a Fuster, per part de Ramon Fabregat, sobre els seus articles
publicats a "Pont Blau" i sobre la publicació del seu "Opuscle II" a la
col·lecció mexicana "Monografies Bages". També li demana l'enviament
d'algunes obres d'autors valencians aparegudes a la col·lecció L'Espiga, de
l'Editorial Torre, i li demana que faça comptes sobre els diners que li deuen
a "Pont Blau" per la publicació d'articles i pels enviaments de llibres.
Comunicació, per part de Fuster a Ramon Fabregat, dels llibres que li ha
enviat i dels diners que se li deuen per aquests. També li comunica
l'enviament d'un exemplar de la seua obra poètica "Escrit per al silenci", i li
demana notícies de la seua publicació a Mèxic d'un text per a la col·lecció
"Monografies Bages".

1952

Fabregatramon

7116

1953

Fabregatramon

7117

1953

Fabregatramon

7118

1953

Fabregatramon

7119

1953

Fabregatramon

7120

1954

Fabregatramon

7121
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FABREGAT, Ramon

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Ramon Fabregat, per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Escrit per al Silenci". També li comunica
l'enviament d'alguns exemplars de la seua obra editada a Mèxic, "La poesia
catalana fins a la Renaixença", i altres comentaris sobre l'intercanvi de
publicacions valencianes i d'obres del seu interés publicades a Mèxic.
Finalment, li demana que li envie un extracte de comptes amb els diners
que s'han recaptat per la venda de la revista "Pont Blau".

1954

Fabregatramon

7122

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Ramon Fabregat, de les obres publicades
a València que li ha enviat durant l'any 54 i comunicació de l'enviament
d'altres obres d'autors valencians editades per "Barcino". També li fa alguns
comentaris sobre les vendes de la revista "Pont Blau" a València i Catalunya.
Per últim, li demana l'enviament d'alguns exemplars d'obres publicades a
Mèxic del seu interés.

1954

Fabregatramon

7125

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Ramon Fabregat, sobre l'intercanvi de
publicacions valencianes i mexicanes entre els dos. També li fa altres
comentaris sobre les vendes de la revista "Pont Blau" i sobre la publicació
d'un nou número de la revista "Las Españas".

1954

Fabregatramon

7126

Nota

Anotacions per part de Fuster de les vendes d'exemplars de diferents
números de la revista "Pont Blau" a València.

1954

Fabregatramon

7123

Nota

Enviament a Fuster, per part de l'editorial mexicana "Difusora del Libro",
dels diners que se li deuen per l'enviament d'exemplars d'obres d'autors
valencians.

1954

Fabregatramon

7127

Rebut

Rebut de l'enviament a Fuster, per part de l'editorial mexicana "Difusora del
Libro", d'uns exemplars de la seua obra "La poesia catalana fins a la
Renaixença"

1954

Fabregatramon

7124

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Ramon Fabregat, de l'enviament d'uns
llibres d'autors valencians que ha demanat aquest i de l'enviament en breu
de la seua obra "El descrèdit de la realitat", publicat a la Col·lecció Raixa.
També li demana Fuster que li envie el darrer exemplar de la revista "Pont
Blau" i uns exemplars de la seua obra "La poesia catalana fins a la
Renaixença". Finalment, li fa altres comentaris sobre una foto apareguda a
"Destino" d'un encontre de poesia a Santiago de Compostel·la, en què
apareix junt a Carles Riba, Gerardo Diego i Luis Rosales.

1955

Fabregatramon

7128
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Carta

Comentaris a Fuster, per part de Ramon Fabregat, sobre l'enviament del
darrer número de la revista "Pont Blau" i comentaris sobre l'intercanvi de
publicacions valencianes i mexicanes entre els dos. També li diu que els
intel·lectuals valencians han canviat de lloc de reunió a Mèxic, de l'Orxateria
Valencia a un despatx al carrer Uruguay.

1955

Fabregatramon

7130

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Ramon Fabregat, que ha rebut el darrer
número de la revista "Pont Blau" i uns exemplars de la seua obra "La poesia
catalana fins a la Renaixença". També li comunica els darrers exemplars de
llibres valencians que li ha enviat: "El crit de la lluerna", "Els pells roges", i
dels seus llibres "El descrèdit de la realitat" i "Antologia de Sant Vicent
Ferrer". Finalment, li demana l'enviament d'altres números de la revista
"Pont Blau" i li fa alguns comentaris sobre aquesta.

1955

Fabregatramon

7131

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ramon Fabregat, que ha rebut els
exemplars de les obres valencianes que li va enviar i altres comentaris sobre
la bona acollida a Mèxic dels seus llibres "El descrèdit de la realitat" i
"L'Antologia de Sant Vicent Ferrer", dels quals ha venut tots els exemplars i
li'n demana més. També li demana que li envie uns exemplars de l'obra "Els
idiomes ibèrics", i li demana si pot vendre a València alguns exemplars de
l'obra d'Odó Hurtado, editada a Mèxic, "Unes quantes dones".

1955

Fabregatramon

7132

1955

Fabregatramon

7133

1955

Fabregatramon

7129

1956

Fabregatramon

7134

FABREGAT, Ramon

Carta

Rebut

Carta
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Comunicació, per part de Fuster a Ramon Fabregat, de l'eviament d'uns
exemplars dels llibres que li demanà: "Molins de vent de Mallorca",
"Pàgines escollides de Sant Vicent Ferrer" i "Els idiomes ibèrics". També li fa
alguns comentaris sobre alguns exemplars de la revista "Pont Blau" que no
li han arribat i possiblement s'han perdut. Finalment li fa alguns comentaris
sobre el llibre d'Odó Hurtado, "Unes quantes dones", i la seua difícil venda a
València.
Rebut de l'enviament a Fuster, per part de l'editorial mexicana "Difusora del
Libro", d'uns exemplars de la seua obra "La poesia catalana fins a la
Renaixença"
Comentaris editorials a Fuster, per part de Ramon Fabregat, sobre el canvi
d'administració a la revista "Pont Blau", i sobre el nou preu de la subscripció
a aquesta. També li demana l'enviament d'alguns exemplars de llibres
editats per editorials valencianes del seu interés i li comunica l'enviament
del darrer número de "Pont Blau".
Adjunta un balanç editorial amb el llistat d'obres valencianes enviades per
Fuster a Ramon Fabregat i els diners que deu per les vendes de la revista
"Pont Blau" a València.
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Carta

1958

Fabregatramon

7135

1964

Fabregatramon

7137

1964

Fabregatramon

7136

Carta

Comunicació a Fuster, per part del director de l'Editorial Hogar del Libro, de
l'aparició de la tercera edició de l'obra "La praxis de la educación especial",
publicada al nº 62 de la col·lecció "Navidad".
Adjunta una ressenya literària amb un resum de l'obra feta per l'editorial.

1981

Fabregessebastia

7142

Carta

Enviament a Fuster per part de Sebastià Fabregues, director de l'editorial
Hogar del Libro S.A., d'un exemplar del llibre "Crisi i País: reflexions a
l'interior del meu poble" de Joan Rigol i Roig.

1982

Fabregessebastia

20238

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Llorenç Soldevila d'una ressenya literària de
la revista "Faig", per publicar-la a l'esmentada revista.

1987

Faig

7143

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Fajardo i Solaz, president de la Falla
Pere III El Gran, d'unes dades per a donar unes xarrades a les falles
valencianes sobre la significació històrica del 9 d'octubre.

1972

Fajardoisolazrafael

20239

Carta

Felicitació nadalenca al pare de Fuster, per part d'Alfonso Carlos Fal, i
sol·licitud de col·laboració econòmica per a una propaganda carlista.
Adjunta un calendari de butxaca per a l'any 1967 amb una imatge dels
[[Príncipes Carlos e Irene, la rama heredera es la de Borbón-Parma...]]

1966

Falalfonsocarlos

7144

Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un retall de premsa amb una crítica
literària a la seua obra "Literatura catalana contemporània (1972)",
apareguda a [[La Falç, Nº 50-Abril,1979]].

1974

Falcla

7146

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster per part de Joan J. Falcó i Serres

Falcoiserresjoanj

7145

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport amb motiu de l'atemptat per part de la Falla
Avinguda de Burjassot-J. Ballester Reus.

Fallaavburjassot-jballesterireus

7147

FABREGAT, Ramon
Carta

Postal
FÀBREGES, Sebastià

FAIG
FAJARDO Y SOLAZ, Rafael

FAL, Alfonso Carlos

FALÇ, la

FALCÓ I SERRES, Joan J.
FALLA Av. Burjassot-J.
Ballester i Reus

Sol·licitud a Fuster, per part de Ramon Fabregat, de l'enviament d'uns
exemplars de l'obra de Frederic Moscardó "Breu Compendi de la Història de
València". També li demana si ha rebut els 11 exemplars de la revista "Pont
Blau" que li envià.
Comentaris a Fuster, per part de Ramon Fabregat, sobre la desaparició de la
revista "Pont Blau" i la creació de la nova revista "Xaloc", de la qual li envia
alguns exemplars amb un xec pels seus honoraris editorials pels treballs a
l'anterior revista. També convida a Fuster a participar amb algun article per
a la nova revista "Xaloc", aleshores li envia l'adreça on pot enviar els
originals.
Salutacions a Fuster per part de Ramon Fabregat després d'una visita a
Barcelona

Correspondència de Joan Fuster
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FALLA Corretgeria-Bany dels
Pavesos
FALLA KING-KONG

Saluda

Comunicació a Fuster, per part de la Comissió de la Falla Corretgeria-Bany
dels Pavesos de València, que ha sigut nomenat faller d'honor.

1974

Fallacorretgeria-banydelspavesos

7148

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de la Falla
King-Kong de València

1981

Fallaking-kong

7149

Carta

Felicitació a Fuster per part de la Falla Via del Materal de Sueca pel seu
nomenament com a membre del Consell Valencià de Cultura de la
Generalitat Valenciana.

1987

Fallaviadelmateral

7150

Carta

Mostra de suport a Fuster per la seua defensa de la llengua i la cultura
catalanes per part d'un admirador.

1981

Famadesjosep

7151

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Farré i Rius, director a València del
Banc Industrial de Catalunya, d'un exemplar de les "Obres completes" dels
poemes de Miquel Martí i Pol, que li han editat.

1977

Farreiriusjaume

20240

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster, per part de Jaume Farré i Rius, per l'obtenció d'un
premi.

1977

Farreiriusjaume

20241

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Francesc Farreras Duran, que s'ha trobat,
mentre preparava la donació de la seua biblioteca particular, amb 200
exemplars de la seua obra "La poesia catalana fins a la Renaixença" que li
edità a Mèxic a la col·lecció "Monografies Bages", aleshores li demana si vol
que li'ls envie. També li mostra el seu suport amb motiu de l'atemptat del
qual s'ha enterat pel diari "Avui".

1981

Farrerasduranf1

7153

1982

Farrerasduranf1

7154

1976

Farreraselvira

7152

1974

Farrioljaume

7155

1974

Farrioljaume

7156

1975

Farrioljaume

7157

FALLA VIA DEL MATERAL

FAMADES, Josep
FARRÉ I RIUS, Jaume

FARRERAS DURAN, F

Carta
FARRERAS, Elvira

Tarja de
presentació

FARRIOL, Jaume
Carta

Carta

Carta
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Contestació de Fuster a Francesc Farreras Duran, acceptant l'enviament
dels 200 exemplars que han sobrat de la seua obra "La poesia catalana fins
a la Renaixença", que li va editar a Mèxic. També li agraeix les seues
paraules de suport amb motiu de l'atemptat
Comunicació de l'enviament a Fuster, per part d'Elvira Farreras, en nom de
Josefina Cortés, d'uns llibres del seu marit Joan Cortés.
Agraïment per part de Fuster a Jaume Farriol per l'enviament d'un exemplar
del seu llibre "Diccionari de butxacó", que Fuster ja havia comprat i llegit.
També li fa alguns comentaris crítics sobre l'obra i li felicita el Nadal.
Comunicació a Fuster, per part de Jaume Farriol, de l'enviament d'un
exemplar de la seua obra humorística "Diccionari de butxacó" perquè Fuster
li done la seua opinió.
Agraïment a Fuster, per part de Jaume Farriol, per les seues paraules arran
de la lectura de la seua obra "Diccionari de butxacó".
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FAULÍ, Josep

Telegrama

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.

1966

Faulijosep

7159

Carta

Enviament a Fuster, per part de Josep Faulí, d'un informe de Sugranyes amb
els treballs presentats al Premi dels Jocs Florals de Zuric, i les obres que creu
dignes del guardó

1968

Faulijosep

7161

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Faulí, de l'enviament d'alguns dels
treballs presentats als Jocs Florals de Zuric per a la seua valoració i li
comunica que li ha enviat l'altra meitat a Llompart a Mallorca perquè faça el
mateix. També li comunica la data d'una reunió a Barcelona dels membres
del jurat del premi.

1968

Faulijosep

7164

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Faulí, de l'enviament d'un paquet
amb els treballs que li va enviar dels Jocs Florals de Zuric a Llompart per a la
seua valoració i altres comentaris sobre la data d'una reunió a Barcelona
dels membres del jurat.

1968

Faulijosep

7165

1968

Faulijosep

7167

1968

Faulijosep

7163

Carta
Llistat

Comentaris a Fuster, per part de Josep Faulí, dels originals que poden optar
als Premis dels Jocs Florals de Zuric per part d'alguns membres del jurat.
Enviament a Fuster, per part de Josep Faulí, d'un llistat amb els autors i les
obres presentades als Jocs Florals de Zuric

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster, per part de Josep Faulí, d'un qüestionari perquè li'l
conteste amb urgència i li envia la seua adreça.

1968

Faulijosep

7160

Saluda

Comunicació a Fuster, per part de Juli Schmid, de la data de projecció a
Barcelona de les pel·lícules que participen en el Primer Concurs de Cinema
Independent del F.A.D. com a jurat d'aquest

1969

Faulijosep

7166

Expedient

Comunicació a Fuster, per part de Josep Faulí, de l'enviament d'un
qüestionari per a una entrevista.
Adjunta les preguntes de l'entrevista i una còpia de les respostes de Fuster.

1972

Faulijosep

7168

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Faulí, sobre les seues respostes a
una enquesta, de la qual li envia una còpia de la publicació.

1973

Faulijosep

7170

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un treball per part de Josep Faulí

1973

Faulijosep

7169

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Faulí i la seua família

1974

Faulijosep

7171

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Faulí, que l'oriente sobre el lloc on es
troba la Biblioteca Serrano Morales, ja que vol consultar un manuscrit del
Marqués de Cruïlles sobre Germana de Foix i altres comentaris sobre la data
de la seua visita a València.

1975

Faulijosep

7172

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
Carta
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Carta

Comunicació, per part de Fuster a Josep Faulí, de l'enviament d'un article
per al diari "Avui". També li envia una queixa perquè la faça arribar als
membres del Consell d'Administració de l'esmentat diari, ja que no li n'han
enviat encara cap, tot i ser subscriptor.

1976

Faulijosep

7173

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Faulí de l'enviament d'un article per
a la seua publicació.

1976

Faulijosep

7174

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Faulí de la posada en marxa del
diari [[Avui]], i li demana la seua col·laboració.

1976

Faulijosep

20243

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc

Felicitació a Fuster pel seu sant, der part de Josep Faulí i Olivella, director
del diari Avui.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Faulí i la seua família.
Al revers del full apareix el menú del seu enllaç.

1976

Faulijosep

20242

1978

Faulijosep

7175

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Faulí, de la seua participació en la
conferència de clausura d'un cicle de conferències commemoratiu dels 25
anys de "Serra d'Or", i altres comentaris sobre els honoraris que rebrà per la
seua participació.

1979

Faulijosep

7176

Carta

Contestació de Fuster a Josep Faulí, negant-se a participar en la conferència
de clausura d'un cicle de conferències commemoratiu dels 25 anys de
"Serra d'Or", ja que no està acceptant aparéixer en cap acte públic.

1979

Faulijosep

7177

1981

Faulijosep

7158

1983

Faulijosep

7178

Faulijosep

7162

FAULÍ, Josep

Carta
Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster, per part de Josep Faulí que, a causa d'un accident de
circulació, no podrà estar a l'homenatge que li fan a la Plaça de Bous de
València amb motiu de l'atemptat i el felicita per l'esmentat homenatge.
Enviament a Fuster, per part de Josep Faulí, d'una tarja de presentació del
seu nou càrrec al Departament de presidència de la Generalitat de
Catalunya.

Tarja de
presentació

Mostra d'admiració a Fuster per part de Josep Faulí.

Carta

Mostra de condol als familiars i membres de les institucions de què va
formar part Fuster per la mort d'aquest. També comunica l'Ajuntament de
Faura que li posaran el seu nom a un carrer del poble.

1992

Fauraajuntament

7179

Carta

Sol·licitud a Fuster, com a director de la Biblioteca d'Autors Valencians, de
l'adaptació de la lletra d'un himne a la Mare de Déu de la Divina Providència
amb lletra de mossèn Pere Ribot, i música d'Odiló Planàs.

1983

Fauramarianuria

7180

FAURA, Ajuntament

FAURA, Maria Núria
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Carta

FAUS I VICTÒRIA, Joan
FAUS SANZ, Salvador
FAUS SEVILLA, Pilar

Adhesió
Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació

FAUS, Josep

Sol·licitud a Fuster, per part d'una religiosa del Monestir de la Divina
Providència de Banyoles (Girona), que li faça una adaptació al valencià de la
lletra d'un himne a la Mare de Déu de la Divina Providència, amb lletra de
mossèn Pere Ribot i música de mossèn Odiló Planàs, perquè l'utilitzen les
religioses del Monestir de la mateixa advocació de Vinaròs. També li
demana que li recomane un manual de gramàtica valenciana, ja que els que
coneix no li aprofiten.
Adjunta una còpia de l'esmentat himne i la lletra, i una foto amb la imatge
de la Mare de Déu de la Providència de Vinaròs.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per Acció Cultural del País Valencià.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del llibrer [Salvador Sanz] Faus amb
el títol "Almanaque - Año Facho 1959 - Ars i Tribus Literarias" i dibuix
imprés.
Salutació a Fuster per part de Pilar Faus Sevilla, directora de la Biblioteca
Pública de València.

1983

Fauramarianuria

7181

1981

Fausivictoriajoan

7188

1959

Faussanzsalvador

20244

Faussevillapilar

20245

Carta

Mostra d'admiració a Fuster, per part de Josep Faus, estudiant per a capellà
al Seminari de Montcada, qui li presenta a un altre estudiant valencià al
Seminari de Burgos, Alexandre Alapont, que vol conéixer a Fuster a qui
també admira.

1955

Fausjosep

7182

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Faus Beltran acceptant la seua
amistat i la d'Alexandre Alapont, a qui li comunica que li enviarà com a
prova d'amistat el seu llibre "Antologia de Sant Vicent Ferrer" quan estiga
publicat, i li fa altres comentaris sobre valencianisme.

1955

Fausjosep

7183

Carta

Agraïment a Fuster per la seua prova d'amistat per part de Josep Faus, qui li
fa alguns comentaris biogràfics personals sobre com és la vida al seu poble,
Benicolet. També li anuncia la seua visita a Sueca per tal de conéixer a
Fuster, li fa alguns comentaris sobre el valencianisme i li agraeix l'enviament
de la seua "Antologia de Sant Vicent Ferrer".

1955

Fausjosep

7184

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Faus, sobre el seu trasllat al Seminari
de Barcelona i sobre com és la vida allí. També li demana disculpes per no
haver anat a visitar-lo a sa casa de Sueca, tal com li va comunicar.

1955

Fausjosep

7185

Carta

Mostra d'amistat i de suport per part de Fuster a Josep Faus, pel seu trasllat
del seminari de València al de Barcelona i altres comentaris personals.

1956

Fausjosep

7186
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Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Faus, sobre com és la seua vida
d'estudi al Seminari de Barcelona i altres comentaris sobre la concessió
d'una beca d'estudis, per part de l'arquebisbe de València, per estudiar a la
Universitat Pontifícia de Comillas, a Santander

1956

Fausjosep

7187

Carta

Sol·licitud a Fuster, com a membre de la Fundació Gaietà Huguet, de
col·laboració econòmica per a la Federació d'Entitats Culturals del País
Valencià.
djunta el pressupost per a l'any 1978 i un full amb la "Declaració de
principis" de l'esmentada entitat.

1977

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7189

Carta

Comunicació a Fuster de la data en què Manel Tarin, membre del Comité
Executiu de la Federació d'Entitats Culturals del País Valencià, passarà a
recollir-lo per assistir a un homenatge a la Societat Coral El Micalet.

1977

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7190

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster a la part de dalt del full [Contestat].

1978

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7191

Etiqueta

Enviament a Fuster, per part de la Federació d'Entitats Culturals del País
Valencià, d'un adhesiu amb el lema [[Estatut d'Autonomia per al País
Valencià]].

1978

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7194

Carta

Sol·licitud a Fuster ,per part de la Federació d'Entitats Culturals del País
Valencià, del seu ajut econòmic en el Concurs Infantil Joanot Martorell i
enviament d'un exemplar amb els treballs premiats al IX Concurs Infantil.
Adjunta una fotocòpia d'un resum del IX Concurs Infantil Joanot Martorell,
amb els membres del jurat i els xiquets guardonats.

1979

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7193

1979

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7192

1981

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7196

1981

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7197

FEDERACIÓ D’ENTITATS
CULTURALS del P.V.

Expedient

Adhesió

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster i a Acció Cultural del País Valencià, per part de la
Federació d'Entitats Culturals del País Valencià, de la seua participació en
l'organització del IX Concurs Infantil Joanot Martorell, junt a la Societat
Coral El Micalet.
Adjunta una còpia de l'esmentada carta dirigida a Acció Cultural, el
pressupost del IX Concurs literari, el resum de participació al VIII Concurs
literari i les bases del "Nové Concurs Infantil Joanot Martorell".
Adhesió, per part de la Federació d'Entitats Culturals del País Valencià,
enviada a Acció Cultural del País Valencià, a tots els actes d'homenatge a
Fuster que li facen amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster, per part de la Federació d'Entitats Culturals del País
Valencià, de la seua presència a l'acte de lliurament del Primer Premi Enric
Valor de Narrativa i li envien un fullet amb el programa
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FEDERACIÓ TREBALLADORS
L’ENSENYAMENT-UGT

Fullet

Enviament a Fuster del fullet del programa per a l'entrega del "Primer Premi
de Narrativa Infantil i Jovenil Enric Valor".

1981

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7198

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Federaciodentitatsculturalsdelpv

7195

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València per part de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament d'UGT a
Castelló.
Mostra de condol a la família de Fuster per la seua mort, per part de la
Federació de Treballadors de l'Ensenyament d'UGT al País Valencià.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València, per part de
la Federació Universitària Escolar, i mostra de suport amb motiu de
l'atemptat.

1981

Federaciotreballadorslensenyamen
7199
t-ugt

1992

Federaciotreballadorslensenyamen
7200
t-ugt

1981

Federaciouniversitariaescolar

7201

Mostra de condol a la família de Fuster per la seua mort.

1992

Felipisugranyesjosep

7202

1977

Felipsemperevicent

7203

1978

Felipsemperevicent

7204

1981

Felipsemperevicent

7205

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Felip Sempere, de l'enviament
d'unes separates del "Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura", per
si de cas les va perdre durant l'atemptat que va patir a l'estiu. També li
felicita el Nadal i li mostra el seu reconeixement per la seua defensa de la
llengua i la cultura al País Valencià.

1981

Felipsemperevicent

7206

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Adela Feliu Loriente, de la seua assitència a
un sopar a sa casa, acompanyats del Dr. Fenolloso i Sendra i del matrimoni
Font de Mora i li comunica la data i l'hora en què el seu xòfer passarà a
buscar-lo per sa casa de Sueca.

1982

Feliulorientedevicente-archeadela

7210

Telegrama

Contestació, per part de Fuster a Adela Feliu Loriente, que no podrà assistir
al sopar al qual l'ha convidat, a causa d'un altre compromís ineludible.

1982

Feliulorientedevicente-archeadela

7211

Telegrama
Telegrama

FEDERACIÓ UNIVERSITÀRIA
ESCOLAR
FELIP I SUGRANYES, Josep

Carta
Tarja de
presentació

FELIP SEMPERE, Vicent
Carta

FELIP SEMPERE, Vicent
Carta

Carta

FELIU LORIENTE DE VICENTEARCHE, Adela

Correspondència de Joan Fuster
]

Agraïment a Fuster, per part de Vicent Felip Sempere, per les seues obres
sobre el País Valencià, amb les quals està del tot d'acord, en especial amb
les afirmacions que fa a l'obra "Nosaltres, els valencians". També li
comunica l'enviament d'un text d'un document de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó que testimonia la veracitat de les seues afirmacions, amb la
referència [A.C.A. Cancilleria. Reg. 2248, fol. 116r-v- Barcelona, 16 juny
1405].
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Vicent Felip Sempere,
d'un comunicat signat pels assistents al VI Curset d'Estudis Migevals.
Adjunta una fotocòpia de l'esmentat comunicat, demanant l'ús del català en
les conferències de l'esmentat curset.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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FELIU, Gaspar

FELIU, Jordi

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Gaspar Feliu, d'unes dades sobre el
personatge valencià Antoni Guillén de Mazón per a la seua publicació d'un
treball sobre "El Clero Català durant el Trienni Liberal", que li publicarà
l'Institut d'Estudis Catalans

1970

Feliugaspar

7207

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Gaspar Feliu, de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "La clerecia catalana durant el Trienni Liberal", editat
per l'Institut d'Estudis Catalans, del qual li demana la seua opinió.

1972

Feliugaspar

7208

Carta

Comunicació a Fuster ,per part de Jordi Feliu, que pot comptar amb ell per
al que necessite amb el seu nou projecte del setmanari "El Temps".

1984

Feliujordi

7209

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Femenia Lis, emigrat valencià a
l'Argentina, de l'enviament d'uns poemes seus sobre el parlar valencià d'allí,
ple de paraules castellanes i argentines.
Adjunta els poemes titullats "El valencià que açi parlem" i "Oroneta
portuguesa".

1974

Femenialismanuel

7212

1970

Fenollarjosep

7213

1981

Feogarciajose

7214

Enviament a Fuster, per part de la Impremta Fermar, d'una factura i albarà
per la impressió d'uns exemplars del seu opuscle "Nomenclàtor del País
Valencià", per l'import de 33.470 pts.
Adjunta el rebut del pagament de Fuster de l'esmentada quantitat a la
impremta. Al revers del primer full apareixen unes anotacions de Fuster
sobre a qui li enviarà exemplars de l'obra.

1970

Fermarimpremta

7215

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Fernández Areal, director
del "Semanario Mundo".

1972

Fernandezarealmanuel

7218

1971

Fernandezfigueroajuan

7219

1983

Fernandezmirodavid

7220

FEMENIA LIS Manuel

FENOLLAR, Josep
FEO GARCÍA, José

Carta
Tarja de
presentació

FERMAR, Impremta
Expedient

FERNÁNDEZ AREAL, Manuel

Tarja de
presentación

FERNÁNDEZ FIGUEROA, Juan
Carta

FERNÁNDEZ MIRÓ, David
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster, per part d'uns amics, per la seua aparició a un programa
de televisió.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de l'advocat
José Feo García

Comunicació de l'enviament a Fuster, per part del director de la revista
"Indice", d'un qüestionari amb unes preguntes sobre la seua obra
"Diccionario para ociosos" i sol·licitud d'una foto seua per publicar-la amb
l'entrevista.
Adjunta tarja de presentació de Juan Fernández Figueroa, agraint-li
l'enviament de les respostes al qüestionari que publicaran a la revista.
Sol·licitud a Fuster, per part del nét de Joan Miró, de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Los Cuadernos del Norte", que farà un
número especial dedicat a l'artista.
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FERNÁNDEZ ZOÏLLA, Adolfo
Carta

FERNÁNDEZ, Lluís

1980

Fernandezzoillaadolfo

7221

1979

Fernandezlluis

7216

Carta

Comunicació a Fuster, per part del poeta Miguel Fernández, de l'enviament
d'un exemplar de la seua obra "Credo de libertad" perquè li faça una crítica
literària al diari "Levante". També li diu que li ha enviat un altre exemplar a
José Albi per si encara viu amb ell a l'adreça d'aquest.
djunta una felicitació nadalenca de Miguel Fernández.

1958

Fernandezmiguel

7217

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Lluís Ferran de Pol, arran de la lectura de la
seua obra "Figures de temps", considerada per ell el millor assaig que ha
llegit des de fa temps. També li fa altres comentaris sobre els seus articles
publicats a la revista "Quaderns de l'Exili".

1957

Ferrandepollluis

7222

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'advocat Lluís Ferran de Pol.

1959

Ferrandepollluis

7223

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Lluís Ferran de Pol, per la seua crítica
literària, apareguda a "Destino", a la seua obra" Érem quatre", amb la qual
està molt content.

1961

Ferrandepollluis

7224

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Lluís Ferran de Pol.

1963

Ferrandepollluis

7225

1972

Ferrandepollluis

7226

1974

Ferrandepollluis

7228

1974

Ferrandepollluis

7227

1975

Ferrandepollluis

7229

Carta

FERNÁNDEZ, Miguel

FERRAN DE POL, Lluís

FERRAN DE POL, Lluís

Comentaris a Fuster, per part d'un lector, sobre un article seu aparegut a
[[La Vanguardia]], titulat "El Mundo de la Cultura. Aguas Estancadas" amb
què no està d'acord, ja que fa algunes afirmacions en contra d'autors
precursors del corrent literari i artístic anomenat dadaisme. També li envia
a peu de pàgina l'adreça de la seua residència estival a Calella de Palafrugell
(Girona).
Comunicació a Fuster, per part del seu amic Lluís Fernàndez, que ja està a
Barcelona i enviament de la seua nova adreça per si vol anar a visitar-lo.

Carta

Felicitació
nadalenc
Postal
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster, per part de Lluís Ferran de Pol, de l'enviament d'uns
exemplars dedicats dels seus darrers llibres, titulats "Abans de l'Alba" i "De
lluny i de Prop". També li agraeix les seues paraules d'elogi a la seua obra
literària, aparegudes a l'obra de Fuster "Literatura Catalana
Contemporània".
Felicitació nadalenca a Fuster, per part del matrimoni de Lluís Ferran de Pol
i Esyllt T. Lawrence, després de la seua visita al King's College de Cambridge,
on estan de viatge.
Salutacions a Fuster per part de Lluís Ferran de Pol des de Cambridge
(Anglaterra), on està de viatge amb la seua muller.
Felicitació a Fuster per part de Lluís Ferran de Pol per la concessió d'un
premi literari per la seua obra "Figures de temps"
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Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Lluís Ferran de Pol, perquè li faça un favor i
li busque una casa pels voltants de Gandia i un advocat de confiança per als
tràmits administratius de la compra d'aquesta, per a un amic anglès de la
seua filla, que viu a Londres, al qual el metge li ha recomanat viure a un lloc
càlid a causa de l'asma.

1975

Ferrandepollluis

7230

Carta

Contestació de Fuster a Lluís Ferran de Pol, diguent-li que l'advocat que pot
encarregar-se dels tràmits per a la compra de la casa a Gandia per a un amic
anglès de la seua filla, pot ser Francesc Candela, a qui vorà a la Universitat
Catalana de Prada i li comentarà l'assumpte.

1975

Ferrandepollluis

7231

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Lluís Ferran de Pol, que ja ha tornat del
seu viatge per terres britàniques i agraïment per les seues gestions per a la
compra d'una casa a Gandia d'un amic anglès de la seua filla.

1975

Ferrandepollluis

7232

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Lluís Ferran de Pol, per les seues gestions
en la compra d'una casa als voltants de Gandia d'un amic anglès de la seua
filla i comentaris sobre un viatge d'aquest a la ciutat d'Ausiàs March, on vol
fer un treball sobre l'esmentat poeta clàssic.

1975

Ferrandepollluis

7233

Carta

Mostra de suport a Fuster per part del matrimoni de Lluís Ferran de Pol i
Esyllt T. Lawrence amb motiu del primer atemptat patit per Fuster.

1978

Ferrandepollluis

7234

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament ,per part de Lluís Ferran de Pol, d'una
fotocòpia d'un retall de premsa, aparegut al diari "El Maresme" de Mataró,
on els felicita a ell i a Moll per la concessió de la Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya. També li fa alguns comentaris sobre la publicació
"Quaderns de l'Exili", que encara es publica.
Adjunta una fotocòpia de l'esmentat retall de premsa de Lluís Ferran de Pol,
titulat "El més gloriós dels mil dies".

1983

Ferrandepollluis

7235

1975

Ferranadela

20247

Ferranadela

20248

FERRAN DE POL, Lluís

FERRAN, Adela

Telegrama
Telegrama

FERRANDIS PASCUAL, Josep

Salutacions a Fuster per part de Adela Ferran.
Comunicació a Fuster per part Ferran i d'Adela de la data de la seua visita a
sa casa de Sueca.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'un lector, a qui li agraden molt els seus
articles al diari "Información" i a la revista "Destino", de visitar-lo a sa casa
de Sueca amb la seua dona per parlar amb ell i convidar-lo a dinar o a sopar.

1972

Ferrandispascualjosep

7236

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Josep Ferrandis Pascual, per comptar amb
ell com a col·laborador del nou setmanari "El Temps" qui s'encarrega de la
publicitat de l'esmentada publicació.

1984

Ferrandispascualjosep

7237

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Ferrandis Pascual i
comunicació que tant ell com Acció Cultural del País Valencià, poden
comptar amb ell per al que calga.

Ferrandispascualjosep

7238

Correspondència de Joan Fuster
]
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Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Ferrandis de Ferrandis &
Partners, Consultores de Marketing.

Ferrandispascualjosep

7239

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Ferrandis i la seua dona Lina
Pàmies, de Ferrandis & Partners, Consultores de Marketing.

Ferrandispascualjosep

7240

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Eusebi Ferrandiz Sebastià, sobre la compra
del diari "La Marina" per part de Pere Saragossa, president de la Diputació
d'Alacant, i altres comentaris sobre la dificultat d'escriure en català a les
terres d'Alacant. Es fa referència a uns articles del jove valencianista Rober
Villa i a altres de l'escriptor Vicente Ramos.

1968

Ferrandizsebastiaeusebi

7241

1969

Ferrandizsebastiaeusebi

7242

1982

Ferrandobadiajuan

7244

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Juan Ferrando Badia, de l'enviament de la
invitació a l'homenatge a José Antonio Maravall i li diu que tinga en compté
també al professor Darío Maravall.
djunta una anotació amb l'adreça de Darío Maravall, i l'anotació manuscrita
de Fuster [Gaspar Jordan].

1987

Ferrandobadiajuan

7245

Esborrany

Esborrany de Fuster per a un escrit judicial de quan va treballar al despatx
de l'advocat Vicente Ferrando Fora a València.

1948

Ferrandoforavicent

7248

Nota

Sol·licitud a Fuster, per part de l'advocat Vicente Ferrando Fora, perquè els
testimonis a un judici contra Raimundo Rovira no declaren fins que aquest
no arribe al jutjat.

1948

Ferrandoforavicent

7247

Carta

Sol·licitud a Fuster del seu consell, per part de Vicent Ferrando Fora, per
adquirir uns exemplars de les obres teatrals "Les Barraques" i "El Roder"
d'Eduard Escalante. També li diu si hi ha editat algun estudi sobre aquestes
peces o si n'hi ha projectat algun. També li demana la seua assistència a la
reunió anual a València d'antics companys d'universitat.

1987

Ferrandoforavicent

7246

Carta

Comunicació per part de Fuster a Antoni Ferrando i Francés que la
informació que vol la pot trobar a la pàgina 554 del Catàleg d'Aguiló i altres
comentaris sobre l'obra "Les Trobes en lahors a la Verge Maria".

1978

Ferrandoifrancesantoni

7251

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament a Antoni Ferrando i Francés d'una
notícia bibliogràfica de la "Salve Regina de Pere Vilaspinosa", i que ho ha
comentat a la seua tesi.

1978

Ferrandoifrancesantoni

7252

FERRANDIZ SEBASTIÀ, Eusebi

Postal
FERRANDO BADIA, Juan

FERRANDO FORA, Vicent

FERRANDO I FRANCÉS,
Antoni

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster pel seu sant per part d'Eusebi Ferrandiz Sebastià.
Agraïment a Fuster per la seua felicitació nadalenca per part de Juan
Ferrando Badia i felicitació a Fuster del nou any.
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Carta

Carta

FERRANDO I FRANCÉS,
Antoni

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni Ferrando i Francés, de l'enviament
d'un article seu sobre "El problema onomàstic de la llengua catalana a la
València medieval" perquè li faça alguns comentaris i correccions, i altres
comentaris sobre la seua publicació a la revista "L'Espill".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1980

Ferrandoifrancesantoni

7253

1981

Ferrandoifrancesantoni

7276

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, de l'enviament d'un
exemplar de la tesi doctoral de P. Berger perquè veja si li la pot publicar la
Institució Alfons El Magnànim

1983

Ferrandoifrancesantoni

7255

Carta

Comentaris per part de Fuster a Antoni Ferrando sobre la publicació de la
tesi doctoral de P. Berger i altres comentaris sobre l'esmentada obra.
També li fa alguns comentaris sobre la seua situació acadèmica com a
professor de la Universitat de València.

1983

Ferrandoifrancesantoni

7256

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, que no li ha aclarit res a la
seua carta sobre quina institució pot publicar la tesi doctoral de P. Berger i
altres comentaris sobre la renúncia de Fuster a un contracte signat amb la
Universitat de València per a donar classe.

1983

Ferrandoifrancesantoni

7257

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Antoni Ferrando i Francés, que sembla
que la Institució Alfons El Magnànim publicarà la tesi de P. Berger i altres
comentaris sobre la seua renúncia com a professor universitari.
Adjunta un esborrany del text de renúncia, al degà de la Universitat de
València, per part de Fuster al seu contracte com a profesor.

1983

Ferrandoifrancesantoni

7258

1983

Ferrandoifrancesantoni

7260

1983

Ferrandoifrancesantoni

7254

Carta

Telegrama

Comentaris, per part de Fuster a Antoni Ferrando, proposant-li una data per
quedar amb ell i parlar de l'assumpte de la seua renúncia com a professor
de la Universitat de València.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ferrando i Francés de la data d'un
sopar.

Carta

Comunicació, per part de Fuster a l'Antoni Ferrando, que ha rebut una carta
de Badia i Margarit sobre el seu nomenament com a doctor honoris causa a
les universitats de Barcelona, aleshores li demana la seua opinió al respecte.

1984

Ferrandoifrancesantoni

7261

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, de l'enviament d'un article
seu per al nº 1 de la revista de l'"Institut de Filologia" i altres comentaris
sobre la publicació d'un treball de Joan Oleza per la Institució Alfons El
Magnànim. També li demana la seua participació al II Congrés Internacional
d'Història de la Llengua Catalana.

1985

Ferrandoifrancesantoni

7262

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, de la seua participació en
una conferència per al II Congrès Internacional d'Història de la Llengua
Catalana, que es farà a l'Institut Ribalta de Castelló de la Plana.

1985

Ferrandoifrancesantoni

7263

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, que ha sigut nomenat
president d'honor de la Comissió del II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana i altres comentaris sobre els seus treballs per al nomenament com
a catedràtic de filologia a la Universitat de València. També li demana
l'enviament d'un article per a publicar-lo al nº 1 de la revista "Tirant" i li
demana la seua opinió sobre el llibre d'Agustín Rubio.

1985

Ferrandoifrancesantoni

7264

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, de la seua col·laboració en
un projecte per a l'Institut d'Estudis Catalans sobre "Textos Catalans
Contemporanis (1900-1950)", fent-li una classificació d'aquests.

1985

Ferrandoifrancesantoni

7265

Carta

Contestació de Fuster a les darreres cartes d'Antoni Ferrando, acceptant la
presidència de la Comissió del II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana, comunicant-li la data d'una reunió amb Aramon al departament
de la Universitat i enviament d'un article seu titulat "Decadència i
castellanització", per a la revista "Tirant". També li demana que faça una
ressenya literària al magnífic llibre d'Agustín Rubio i li comunica que ha
rebut carta de Ramon Lapiedra sobre el tema de la seua càtedra a la
Universitat de València. Finalment, li comunica el títol del curset de
doctorat de la Universitat "Els problemes de la llengua literària als segles
XVI-XIX" i l'enviament a l'Institut d'Estudis Catalans de la classificació dels
"Textos Catalans Contemporanis (1900-1950)" i li diu que vol parlar amb ell
de l'aprovació dels nous Estatuts de la Universitat de València.

1985

Ferrandoifrancesantoni

7266

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, de l'enviament del text de la
seua conferència per al II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
També li comunica l'enviament de la factura pel pagament dels seus
honoraris per l'esmentada conferència a efectes d'Hisenda i li comunica la
data d'oposicions a càtedra a la Universitat de València.

1986

Ferrandoifrancesantoni

7267

Carta

Contestació, per part de Fuster a l'Antoni Ferrando, diguent-li quan li
enviarà el text de la seua conferència per al II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana, i diguent-li que lamenta la mort sobtada de Sebastià
García Martínez.

1986

Ferrandoifrancesantoni

7268

Llistat

Enviament a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, d'un llistat amb el
programa dels cursets de doctorat que farà la Universitat de València entre
els anys 1987-1990.

1987

Ferrandoifrancesantoni

7271

FERRANDO I FRANCÉS,
Antoni
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Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, que els han llevat 2 dies
de sou a la Universitat de València per haver fet vaga i per aquest motiu ha
presentat un escrit de protesta.
Adjunta un escrit d'al·legacions per part d'Antoni Ferrando, com a director
del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, a la
Gerència de la Universitat.

1988

Ferrandoifrancesantoni

7269

Postal

Salutacions a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, des de Toulouse (França),
on ha assistit al VIII Col·loqui Internacional de la Llengua Catalana. També li
comunica que l'han elegit president de pròxim col·loqui a Elx.

1988

Ferrandoifrancesantoni

7273

Enviament a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, d'una fotocòpia del BOE
núm. 133. [Viernes 3 junio 1988] amb el [Real Decreto 537/1988 de 27 de
mayo por el que se modifica el Real Decreto 185/1985... Que regula el
tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título
de doctor y otros estudios posgraduados].

1988

Ferrandoifrancesantoni

7270

1989

Ferrandoifrancesantoni

7272

1990

Ferrandoifrancesantoni

7274

1992

Ferrandoifrancesantoni

7275

Carta
Postal

FERRANDO I FRANCÉS,
Antoni

Comunicació, per part de Fuster, de l'enviament a Antoni Ferrando d'unes
fotocòpies de les seues publicacions per a l'any 1988.
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Ferrando des de Roma, on està de
viatge amb la seua dona.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrando, perquè li signe un document
que li adjunta i comunicació d'una data per a visitar-lo a sa casa de Sueca
amb rector de la Universitat de València i parlar sobre la creació de l'Institut
de Filologia Valenciana.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Antoni Ferrando i Francés,
d'una correspondència i altres documents perquè els signe i veure si poden
cobrar uns diners d'unes ponències d'un col·loqui a Alacant.

Ferrandoifrancesantoni

7250

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Ferrando d'una reunió, o bé a valència
o a sa casa de Sueca.

Ferrandoifrancesantoni

7259

Postal

Salutació a Fuster per part d'Antoni Ferrando i Francés des de Lisboa on
està de viatge

Ferrandoifrancesantoni

7249

Expedient

Comunicació a Fuster, per part de Maite Ferrando i Quiles, de l'enviament
de les publicacions i activitats dels Casals Independentistes de Les Corts i de
Sants "Jaume Compte", Barcelona. També li demana la seua inscripció.
Adjunta programes d'activitats, manifestos, tarja de presentació, fulls
d'inscripció, reglaments i revistes dels esmentats casals.

Ferrandoiquilesmaite

7277

FERRANDO I QUILÉS, Maite
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FERRANDO MELIÀ, Ferran
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Ferran Ferrando Melià, d'una entrevista amb
ell amb motiu de la seua visita a València per parlar amb un dels cantautors
valencians, ja que està fent la seua tesi a la Universitat de Göttingen sobre
l'evolució i la situació sociopolítica actual al País Valencià, per mitjà de les
cançons d'Ovidi Montllor i Raimon.

1982

Ferrandomeliaferran

7278

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Juan Ferrando del Consell Valencià de
Cultura, de l'enviament d'unes dades per a un homenatge al professor
universitari Darío Maravall.

1987

Ferrandojuan

7243

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Damià Feerà-Ponç de la contestació d'un
qüestionari per a una entrevista a la revista "Lluc", i d'una foto seua per
il·lustrar-la. També li fa una presentació de la mateixa publicació per a que
veja la seua linea editorial.

1972

Ferra-poncdamia

20246

1957

Ferratejoan

7280

1966

Ferratermorajosep

7281

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Josep Ferrater i Mora, per les seus paraules
d'elogi a la seua obra, especialment al seu llibre "Imatges de l'home" i altres
comentaris sobre un article seu titulat "Les formes de vida catalana" del
qual li demana una còpia. També li fa alguns comentaris sobre les obres de
Fuster que més li han agradat: "Discursos sobre la dignitat humana" i " Les
falles del nostre petit món cultural"

1966

Ferratermorajosep

7282

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Gabriel Ferrater, per la seua crítica literària
a un llibre seu i altres comentaris sobre la poesia de Fuster i sobre un
comentari d'aquest a la poesia de Blai Bonet, qui la compara amb la de Juan
Ramón Jiménez i Pedro Salinas.

1961

Ferratergabriel

7279

1970

Ferreiferrealbert

7287

1968

Ferreiferreramon

7288

FERRANDO, Juan

FERRA-PONÇ, Damià

FERRATÉ, Joan

Carta

FERRATER MORA, Josep
Carta

FERRATER, Gabriel

FERRÉ I FERRÉ, Albert
Carta
FERRÉ I FERRÉ, Ramon
Adhesió
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Comentaris a Fuster, per part de Joan Ferraté, sobre els assaigs que li ha
enviat i en especial elogia el seu sobre "Maragall i Unamuno".
Comentaris a Fuster, per part de Josep Ferrater i Mora, sobre un article seu
aparegut a "Destino", titulat "La filosofía en el món d'avui" i altres
comentaris sobre l'enviament d'una carta de contestació a l'esmentat
article per part de Xavier Benguerel. També li comunica l'enviament per
part d'E.D.H.A.S.A d'uns exemplars dels llibres: "El hombre en la
encrucijada" i de "Tres mundos".

Comentaris a Fuster, per part d'Albert Ferré i Ferré, sobre la seua obra
"Nosaltres, els valencians", per la qual el felicita, i altres comentaris sobre la
situació lingüística al seu poble, Ulldecona
Adhesió a l'Homenatge a Fuster, per part de Ramon Ferré i Ferré, que es
farà al País Valencià. Sol·licitud de l'enviament d'algun número de la Revista
"3 i 4", per aquest motiu li adjunta una tarja de presentació amb la seua
adreça.

[ 775

FERRÉ I TRILL, Xavier
Carta

Sol·licitud a Fuster ,per part de Xavier Ferré i Trill, d'una entrevista per
parlar d'un llibre que té projectat fer sobre la situació política al País
Valencià, agafant com a punt de partida les seues obres "Combustible per a
Falles (1967)" i "Nosaltres, els valencians (1962)".

1989

Ferreitrillxavier

7283

Expedient

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Xavier Ferré i Trill, d'una
còpia del guió de treball i d'un esborrany del projecte de treball per a un
llibre sobre la seua tesi doctoral sobre la situació política al País Valencià.

1989

Ferreitrillxavier

7284

Carta

Sol·licitud a Palàcios, per part de Xavier Ferré i Trill, perquè li demane a
Fuster si pot accedir a la documentació privada del seu arxiu, per tal de dur
a terme les seues investigacions per a una tesi doctoral que està fent sobre
el nacionalisme polític al País Valencià als anys 60.

1990

Ferreitrillxavier

7285

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Xavier Ferré i Trill, d'una reunió per parlar de
la publicació del seu treball sobre el nacionalisme valencià als anys 60 i
altres comentaris sobre la tesi doctoral d'Antoni Riera que s'està llegint.

1991

Ferreitrillxavier

7286

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un article per a la revista
"Festividades" i comentaris sobre els seus honoraris editorials per la seua
col·laboració.

1961

Ferrercamarenajose

7329

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de José Ferrer Camarena,
d'un exemplar de la revista "Festividades" amb un article de Fuster i de
l'enviament dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració.

1961

Ferrercamarenajose

7330

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per gir postal, a petició de José Ferrer
Camarena, dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració en un
article per a la revista "Festividades".

1961

Ferrercamarenajose

7331

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per gir postal, a petició de José Ferrer
Camarena, dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració al
programa de la "Feria y Fiestas de Cullera".

1961

Ferrercamarenajose

7332

Carta

Comunicació a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, del pagament, per
part de Vicent Ventura, dels seus honoraris editorials pel seu article per a la
revista "Festividades". També li demana la seua col·laboració al programa
de "Fiestas de Cullera" i li comunica els seus honoraris editorials i la data
estimada per a l'entrega de la seua col·laboració.

1965

Ferrercamarenajose

7333

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, d'un article per a una
revista fallera i comentaris sobre els honoraris editorials que rebrà pel
mateix. També li demana reunir-se amb ell per parlar d'alguns projectes
editorials conjunts amb Ventura.

1966

Ferrercamarenajose

7334

1966

Ferrercamarenajose

7335

FERRER CARAMENA, José

FERRER CARAMENA, José

Carta
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Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
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Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de José Ferrer Camarena,
dels seus honoraris editorials per la seua col·laboració amb un article per a
la revista "Festividad"

1967

Ferrercamarenajose

7336

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, de la seua
col·laboració en un article per a la revista "Festividad" i altres comentaris
sobre els seus honoraris editorials. També li demana a Fuster la seua visita
amb Ventura a la seua casa de camp d'Aielo de Malferit.

1968

Ferrercamarenajose

7337

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, de la seua
col·laboració amb un article per a la revista fallera "Festividad" i altres
comentaris sobre els seus honoraris editorials.

1969

Ferrercamarenajose

7338

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, de l'enviament de
nou d'un article per a una publicació ja que, el que li va enviar l'ha perdut i li
demana perdó.

1969

Ferrercamarenajose

7339

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, de la seua
col·laboració en un article per a la revista "Festividad Fallera" i altres
comentaris sobre els seus honoraris editorials.

1970

Ferrercamarenajose

7340

Telegrama

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, de l'enviament d'un
article per a la seua publicació.

1970

Ferrercamarenajose

7341

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Ferrer Camarena de la seua
col·laboració amb uns articles per a la revista "Festivitat Fallera", i demés
comentaris sobre els honoraris editorials a rebre.

1974

Ferrercamarenajose

20250

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Ferrer Camarena, d'una reunió per
parlar de la seua col·laboració setmanal a la revista "Valencia-Fruits" i altres
comentaris sobre els honoraris editorials que li pot oferir.

1975

Ferrercamarenajose

7342

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Ferrer Camarena, conseller
delegat de Sucro S.A.

Ferrercamarenajose

7343

Ferrercamarenajose

20251

1951

Ferrerdomingojosep

7344

1981

Ferrerescrivavicenta

7345

1983

Ferrerfiguerasllorenc

7346

Telegrama
Carta
FERRER ESCRIVÁ Vicenta

Carta

FERRER FIGUERAS, Llorenç
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de José Ferrer Camarena de l'enviament d'un
article i diapositiva per a publicar-ho.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Ferrer i Domingo de l'enviament d'un
exemplar del seu poemari "Va morir tan bella"
Mostra d'adhesió i suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part dels
alumnes de la Campanya Carles Salvador de l'Associació de Veïns del
Botànic
Comunicació a Fuster, per part del professor universitari Llorenç Ferrer
Figueras, del seu suport amb motiu de la lectura d'un article seu titulat "Yo,
excatedràtico" i d'unes afirmacions al respecte, fetes al programa de RTVE
"Esta es mi tierra".
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Carta

1983

Ferrerfiguerasllorenc

7347

1981

Ferrerialbeldaraul

7348

1990

Ferrericarbonellfrancesc

7349

Carta

Oferiment a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, del seu domicili a
Barcelona i li envia la seua adreça. També li demana perdó per no haver-se
acomiadat d'ell com cal a la Festa de Cantonigròs i li fa altres comentaris
sobre la seua obra i la seua ironia literària que tant li agrada.

1961

Ferreriferrerjosepmaria

7350

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, de la seua
col·laboració a un fullet de la Llibreria Ona, on ha de recomanar 3 novel·les i
li comunica les que ha recomanat Joan Triadú perquè se'n faça una idea.

1962

Ferreriferrerjosepmaria

7351

FERRER I ALBELDA, Raul
Nota
FERRER I CARBONELL,
Francesc
FERRER I FERRER, Josep
Maria

Agraïment, per part de Fuster al professor universitari Llorenç Ferrer
Figueras, pel seu suport dins de la Universitat de València pel que fa a una
certa polèmica per la seua sortida de la càtedra de professor universitari.
Comunicació a Fuster, per part de Raül Ferrer i Albelda, mestre del Col·legi
Francesc Candela de Crevillent, de la seua visita sa casa de Sueca amb els
alumnes de retorn de València, on van estar a l'Homenatge a Sanchis
Guarner
Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'alcalde de Sueca, Francesc Ferrer
i Carbonell.

Felicitació
nadalenc

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, de l'enviament de
la seua tria per a un fullet de la Llibreria Ona, on recomana 3 novel·les per a
la seua lectura, comunicant-li les que han recomanat altres autors catalans.
Agraïment a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, per l'enviament de
la seua tria de 3 novel·les per a la seua lectura per a un fullet de la Llibreria
Ona.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, que ha rebut
una foto seua ,sobre la qual li fa alguns comentaris irònics, i de l'enviament
d'una bibliografia de Fuster perquè li la complete.

1962

Ferreriferrerjosepmaria

7352

1962

Ferreriferrerjosepmaria

7353

1962

Ferreriferrerjosepmaria

7354

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, de l'enviament
d'una foto i d'una ressenya biogràfica seua per a un fullet monogràfic sobre
l'obra de Fuster que vol publicar la Llibreria Ona.

1962

Ferreriferrerjosepmaria

7355

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, de l'enviament
d'uns fullets de propaganda nacional entre els quals n'hi ha un dedicat a ell i
a la seua obra. També li comunica l'enviament d'un paquet amb discs per
part de la Llibreria Ona.
Adjunta un exemplar del fullet títolat "Joan Fuster".

1963

Ferreriferrerjosepmaria

7356

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, de la seua
autorització per a fer un fullet sobre la seua obra per part de la Llibreria
Ona.

1963

Ferreriferrerjosepmaria

7357

Carta

Carta

Carta
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FERRER I FERRER, Josep
Maria

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster, per part de Josep Mª Ferrer i Ferrer, amb un
poema de Montserrat Manent i al revers, una foto de família nadalenca.

1963

Ferreriferrerjosepmaria

7358

Invitació

Invitació a Fuster a l'enllaç de Montserrat Manent i Rodon amb Josep Mª
Ferrer i Ferrer, que serà a Montserrat el 23 de febrer de 1964.
Al revers del full hi ha una fotografia dels dos a la platja.

1964

Ferreriferrerjosepmaria

7359

Fotografia

Comunicació a Fuster per part del matrimoni de Montserrat Manent i Josep
Mª Ferrer i Ferrer, del naixement de la seua filla Eulàlia.
Al revers del full apareix una foto familiar del matrimoni amb els seus fills.

1966

Ferreriferrerjosepmaria

7360

Invitació

Comunicació a Fuster, per part del matrimoni de Montserrat Manent i Josep
Mª Ferrer i Ferrer, del naixement de la seu fill Ausiàs.
Al revers del full apareix una foto familiar del matrimoni amb els seus fills.
Adjunta invitació a Fuster al convit pel bateig del noi que es farà a la casa
familiar de Can Ribes.

1968

Ferreriferrerjosepmaria

7361

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la Llibreria Ona, de la seua autorització per a
editar un punt de lectura amb la seua foto i un petit text seu per a regalarlo, amb motiu del 25è Aniversari de la Llibreria i que faran amb tots els
guardonats amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

1986

Ferreriferrerjosepmaria

7362

Carta

Agraïment a Fuster per la seua autorització per a editar un punt de lectura
amb la seua foto i un petit text seu per a regalar-lo amb motiu del 25è
Aniversari de la Llibreria i que faran amb tots els guardonats amb el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes.

1986

Ferreriferrerjosepmaria

7363

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, organitzat per Acció Cultural del País Valencià, per part del
senador per Girona: Francesc Ferrer i Gironès.

1981

Ferrerigironesfrancesc

7364

Postal

Salutacions a Fuster, per part de Josep A. Ferrer, des de Palma de Mallorca,
demanant-li com li van les coses, i també li diu que li envie un exemplar de
l'obra "La corte del Faraón".

1969

Ferrerimorrojosepa

7320

Postal

Salutacions a Fuster, per part de Josep A. Ferrer, i comentaris sobre la
lectura d'un article seu aparegut a "Tele-Exprés".

1969

Ferrerimorrojosepa

7321

Carta

Felicitació a Fuster, per part de l'artista Ricard Ferrer Juli, pel seu article
sobre l'art aparegut a la premsa del diumenge, diguent-li que li ha agradat
molt i fent-li alguns comentaris al respecte.

1973

Ferrerjuliricard

7366

Dibuix

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ricard Ferrer Juli, amb un dibuix
de l'artista.

Ferrerjuliricard

7365

FERRER I GIRONÈS, Francesc

FERRER I MORRO, Josep A.

FERRER JULI, Ricard
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FERRER PALERO, Antoni
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, perquè envie algunes
paraules per tal de llegir-les a un meeting del PCE que es farà al mercat de
Cullera, i en el qual participaran destacats personatges de la vida cultural
valenciana.

1980

Ferrerpaleroantoni

7367

Carta

Felicitació a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, en nom del Comité de
Direcció del PCE del País Valencià pel seu article aparegut al [[Diario de
Valencia]] amb el títol "Operación Valencia", on fa una crítica al 23F.

1981

Ferrerpaleroantoni

7368

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, d'un text seu per a la
seua lectura en un meeting del PCE a València, commemotariu del 50
Aniversari de la Segona República.

1981

Ferrerpaleroantoni

7369

Carta

Comentaris literaris a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, sobre
l'enviament d'uns treballs seus titulats "La pàtria imaginaria", "El secret de
l'escarabat" i "Diccionari d'un lector" i altres comentaris sobre el poema
d'Aribau "La pàtria" i sobre la poesia catalana.

1981

Ferrerpaleroantoni

7370

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part d'Antoni
Ferrer Palero, i sol·licitud de l'enviament d'un text per a llegir-lo a l'Aplec
del PCE anti-Otan, que es farà als Jardins de Vivers de València.

1981

Ferrerpaleroantoni

7374

Poema

Enviament a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, d'una fotocòpia del
poema "La pàtria", de Carles Aribau, dedicat [A. D. Gaspar Remisa].
Adjunta "Quadre recopilatiu del títol del poema segons La G.E.C.".

1981

Ferrerpaleroantoni

7371

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, de la seua assitència a
l'acte de presentació a la Llibreria Llavors de València de la revista
republicana "Tricolor". Li comunica la data en què passarà amb Bolufer a
recolir-lo per sa casa de Sueca.
Full escrit al revers d'un pamflet anunciant el [Vè Aplec d'estudians del P.V.]
a Castelló de la Plana.

1982

Ferrerpaleroantoni

7372

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Ferrer Palero, de la seua assistència a
l'acte de presentació a l'Ateneu Mercantil de València de les "Obres
escollides de J. Stalin", edicates pel PCE.

1984

Ferrerpaleroantoni

7373

Expedient

Enviament a Fuster, per part de Francesc Ferrer Pastor, d'una carta i de
documentació de Josep Pineda Fragas, polític català exiliat a Cuba, qui vol
mantenir relació epistolar amb Fuster, a qui admira molt.
Adjunta exemplar d'un fullet titulat [[Combat, nº 2. Agost del 1956]] amb un
text sobre "El Regne de València" i un text original d'una crítica literària,
titulada "L'Art Modern i Catalunya: Picasso", a una obra de Joan Merlí,
editada a Buenos Aires per l'Editorial Poseidon.

1958

Ferrerpastorfrancesc

7375

FERRER PASTOR, Francesc

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Francesc Ferrer Pastor, de l'enviament d'una
nota explicativa a un "Vocabulari" per a la seua edició
Felicitació a Fuster per part de Francesc Ferrer Pastor per la concessió del
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat.

1978

Ferrerpastorfrancesc

7378

Carta

Enviament a Fuster, per part de Francesc Ferrer Pastor, d'alguns textos
publicats per ell en algunes editorials de diaris valencians sobre l'obra i la
figura de Fuster.
Adunta retall de premsa de publicitat del cotxe Ford Fiesta].

1980

Ferrerpastorfrancesc

7380

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Ferrerpastorfrancesc

7381

Carta

Felicitació a Fuster per part de Francesc Ferrer Pastor i la seua dona per la
concessió d'un premi.
Anotació manuscrita de Fuster en sobre postal [Contestat].

1984

Ferrerpastorfrancesc

7379

Fullet

Enviament a Fuster d'un fullet en forma de bitllet promocionant un acte
catalanista.

Ferrerroslluis

7382

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer i Solivares, sobre els seus
treballs literaris i les seues col·laboracions en periodístiques. També li fa
alguns comentaris sobre la seua activitat editorial, buscant subscriptors per
a les revistes "Oriflama", "Gorg" i "Serra d'Or" i altres comentaris sobre les
opinions de Laín, Aranguren i Ruiz-Giménez, aparegudes a un article de la
darrera revista.

970

Ferrersolivaresenric

7396

1966

Ferrersolivaresenric

7383

1966

Ferrersolivaresenric

7384

1966

Ferrersolivaresenric

7385

Carta
FERRER PASTOR, Francesc

FERRER ROS, Lluís
FERRER SOLIVARES, Enric

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares,escolapi valencià,
estudiant a la Universitat Pontifícia de Salamanca, sobre les seues
publicacions valencianistes i la postura que pensa adoptar del
valencianisme. També fa alguns comentaris i opinions sobre l'obra literària
de Fuster i li dóna la seua adreça a Salamanca per a mantenir contacte
epistolar.
Contestació, per part de Fuster a Enric Ferrer i Solivares, sobre la seua
opinió al respecte del nacionalisme valencià i altres comentaris sobre la
seua visita a Sueca per parlar amb ell del tema. També li fa alguns
comentaris sobre la seua tesi sobre algun poeta clàssic català.
Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre el paper de
l'esglèsia en el nacionalisme polític valencià i altres comentaris sobre la
seua tesi doctoral sobre "Erasme" i no sobre un poeta català com havia
pensat fer.

1972

Ferrerpastorfrancesc

7376

1975

Ferrerpastorfrancesc

7377

[ 781

FERRER SOLIVARES, Enric
Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, de l'obtenció d'un
premi literari, organitzat per l'Ateneu de Gandia i la Caixa d'Estalvis de
València. Els diners que ha obtingut del premi els vol dedicar a la compra de
llibres valencians i de literatura catalana i li demana a Fuster un llistat dels
llibres que deuria adquirir.

1967

Ferrersolivaresenric

7386

1967

Ferrersolivaresenric

7387

1967

Ferrersolivaresenric

7388

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, d'una data per anar a
visitar-lo a sa casa se Sueca i enviament de la seua adreça a Gandia, on està
passant les vacances d'estiu. També el felicita per la seua crítica literària
apareguda a "Destino" a l'obra de Manuel Sanchis Guarner "La llengua dels
valencians".
notació manuscrita de Fuster [Rebuda 1 set. 67].

1967

Ferrersolivaresenric

7389

Carta

Felicitació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, per la seua aparició a
les seues "Obres Completes", de què s'ha assabentat per un article a "TeleExprés" i altres comentaris sobre una exposició catalana a la Facultat de
Medicina de la Universitat Pontifícia de Salamanca. També li comunica que
ha parlat amb Joan Riera, professor d'Història de la medicina, i altres
comentaris sobre una entrevista de Porcel a Batllori a "Serra d'Or".

1968

Ferrersolivaresenric

7390

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, que es va enterar
per la premsa de l'homenatge que li van fer a l'Ateneu Mercantil de
València, al qual s'hi adhereix i altres comentaris sobre una festa a la Mare
de Déu dels Desamparats, organitzada per la colònia valenciana a
Salamanca. També li anuncia que està a punt d'acabar els seus estudis de
teologia i la seua tornada a Valencia.

1968

Ferrersolivaresenric

7391

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Contestació, per part de Fuster a Enric Ferrer Solivares, donant-li la seua
opinió sobre l'anticastellanisme i el moviment valencianista. També li fa
alguns comentaris sobre la seua tesi sobre Erasme, proposant-li fer un
estudi sobre l'erasmisme valencià poc estudiat, i el felicita pel premi literari
obtingut.
Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, que ha rebut el seu
llistat aconsellant-li la compra d'uns llibres i altres comentaris sobre la
cultura literària en Castella i sobre el desconeixement cap als autors
catalans. També li fa alguns comentaris a uns articles que ha llegit a "Serra
d'Or" i sobre l'enviament per part de Nicolau Primitiu de la seua obra
"Neotoponímia". Finalment, li fa alguns comentaris sobre la seua tesi sobre
Erasme i sobre el seu interés per escriure una "Història eclesiàstica" i la
publicació per part de l'Editorial Alpha d'una "Història de Catalunya" de
Soldevila.

[ 782

FERRER SOLIVARES, Enric
Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, que està donant
classe a una Escola Pia d'Albacete i altres comentaris sobre la seua tesi
doctoral i sobre el seu viatge a França, on va veure alguns dels
esdeveniments de la revolució de maig, i sobre la seua visita esporàdica a
Gandia, on va veure que s'ha obert una llibreria de Concret. També li felicita
el Nadal a Fuster.

1968

Ferrersolivaresenric

7392

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre com és la seua
vida a Albacete i sobre els seus darrers treballs i publicacions.Li conta que
ha guanyat el segon premi al concurs literari del Centre Excursionista
d'Alcoi. També li fa alguns comentaris sobre un article de Terenci Moix a
"Serra d'Or" i sobre el valencianisme de Joan Riera, professor d'Història de
la Medicina a Salamanca.

1969

Ferrersolivaresenric

7394

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, de la seua visita a sa
casa de Sueca ja que està de vacances a Gandia.
Adjunta una nota comunicant-li a Fuster la visita a sa casa de Sueca, però
aquest no hi era.

1969

Ferrersolivaresenric

7395

Expedient

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre la vida cultural
d'Albacete, on va anar a la representació de les obres "Divinas palabras" i
"Madre Coraje", per part de la Compañía Lope de Vega, i altres comentaris
sobre la seua tesi sobre Erasme. També li comunica l'enviament d'uns
treballs seus i li fa alguns comentaris sobre la seua subscripció a "Serra
d'Or" i sobre unes gramàtiques de valencià de Lo Rat-Penat.
Adjunta un exemplar del seu treball literari "Avinguda de Pere
Mestredaixa", dedicat a Fuster [[13 des, 1967]], i d'altre titulat "L'escriptor
valencià: límits i possibil·litats", [[feb. 1969]], i d'una "Nota sobre Erasme de
Rotterdam".

1969

Ferrersolivaresenric

7393

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, de la sol·licitud per
part de Josep Grau i Colell del nom d'alguns poetes-capellans valencians i
altres comentaris sobre l'obtenció del premi narratiu d'Alcoi per part d'Enric
Ferrer i que a l'entrevista que li van fer al "Levante" censuraren el seu nom
perquè va dir que era qui més havia influït en la seua obra. També li fa
alguns comentaris a la seua obra "Combustible per a falles", que ha agradat
molt a alguns joves valencians, i sobre la introducció d'una assignatura de
valencià a les Escoles Pies de Gandia i Alcoi.

1970

Ferrersolivaresenric

7397
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Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre un article seu
aparegut a "Serra d'Or" i altres comentaris sobre les seues col·laboracions
en algunes publicacions locals de Gandia. També li fa alguns comentaris
sobre l'ambient cultural d'Albacete i sobre la seua col·laboració literària a la
revista "Gorg". Finalment, li comunica que no podrà anar a una reunió de
joves escriptors a València, ni tampoc al Congrés d'Història del País
Valencià.
Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, de l'enviament d'uns
retalls de premsa sobre l'obra de José Vicente Mateo, titulada "Murcia y
Albacete", que ha rebut fortes crítiques com li va passar a Fuster amb "El
país valenciano". També li fa alguns comentaris sobre una ressenya de
l'obra de Fuster apareguda en la revista "Iglesia Viva", i li comunica que li ha
dedicat un article a "Serra d'Or" titulat "Joan Fuster: un il·lustrat del segle
XX".
djunta retalls de premsa del diari [La voz de Albacete] titulats: "El
Ayuntamiento debe querellarse contra el autor del libro [[Murcia]", [pàg. 2,
27 d'octubre de 1971] ; "Albacete injuriado", [pàg. 3, 26 d'octubre de 1971]]
; "Una ofensa imperdonable", [[pàg. 11, 28d'octubre de 1971].

1971

Ferrersolivaresenric

7398

1971

Ferrersolivaresenric

7399

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer i Solivares, que ha llegit el seu
article sobre la "Taronja", aparegut a "Destino" i en el qual està totalment
d'acord. També li diu que al diari "ABC" van publicar una poesia seua
titulada "Poema sobre València" que van atribuir a Carles Riba, i que al nº
192 de la revista catòlica "Mundo Social" li ha fet una ressenya literària a la
seua obra "Diccionari per a ociosos". Finalment, li fa alguns comentaris
sobre com va quedar l'assumpte de la polèmica amb l'Ajuntament
d'Albacete per l'obra de José Vicente Mateo "Murcia y Albacete".

1971

Ferrersolivaresenric

7400

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, de l'obtenció d'un
premi literari, organitzat per "Serra d'Or", amb un treball titulat "Joan
Fuster, un il·lustrat del segle XX". També li demana la seua opinió sobre
Josep Bierge, qui li ha escrit una carta molt patriòtica, i el felicita per
l'aparició del Vol. III de les seues "Obres completes".
Adjunta retall de premsa del diari [Ciudad, 29 de diciembre 1971, pàg. 5],
titulat "Enric Ferrer Solivares, primer premio del concurso [[Crida als
Escriptors Joves]".

1972

Ferrersolivaresenric

7401

FERRER SOLIVARES, Enric

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre la seua obra i
figura que considera capdal per al nacionalisme valencià i altres comentaris
a un article de Fabregat aparegut a la revista "Gorg" sobre Fuster, no massa
agraciat. També li comunica a Fuster que està llegint el vol. III de les seues
"Obres completes" i li fa alguns aclariments sobre el plat típic de Gandia: la
"Fideuà".

1972

Ferrersolivaresenric

7402

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, del seu trasllat
d'Albacete a València, on donarà classe als Escolapis del carrer Micer Mascó
i on també li han oferit dirigir un seminari sobre el País Valencià i altres
comentaris sobre el regal de Francesc Ferrer Pastor d'un llibre de poemes
d'Emili Boïls.

1972

Ferrersolivaresenric

7403

1972

Ferrersolivaresenric

7404

1975

Ferrersolivaresenric

7405

FERRER SOLIVARES, Enric

Carta

Carta
Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, de l'enviament d'un
fullet dels cursos de valencià del Centre Carles Salvador.

1976

Ferrersolivaresenric

7406

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre el color de la
bandera de Gandia i enviament dels primers articles que parlen sobre
l'esmentat assumpte a l'any 1930.
Adjunta retalls de premsa titulats: "La bandera de Gandia" [[Martín Sanz,
Andrés, presbítero: "Polvillo de antaño (Documentos para la Historia de
Gandia)"... nº2, 1971, 73pp]] ; [Boletín de información del Excmo.
Ayuntamiento, nº 10, abril 1976, pàg. 3].

1976

Ferrersolivaresenric

7407

1978

Ferrersolivaresenric

7408

Ferrervallsmanuel

7409

Carta
FERRER VALLS, Manuel

Comentaris a Fuster, per part d'Enric Ferrer Solivares, sobre la seua activitat
d'ensenyament del valencià a les Escoles Pies de València i altres
comentaris sobre la institució Lo Rat-Penat i el seu to anti-catalanista.
També li fa alguns comentaris sobre les seues darreres col·laboracions
editorials amb la traducció de l'obra "Geografia del País Valencià", per a
Eliseu Climent, i l'edició de clàssics per a l'Editorial Albatros, proposada per
Amadeu Fabregat. Finalment, li comenta que està content d'estar a
València com a mestre i no haver acceptat una càtedra a la Universitat
Catòlica de San José (Costa Rica).
Felicitació a Fuster per part d'Enric Ferrer Solivares per la consecució del
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i comentaris de repulsa a un article
feixista publicat per Vicente Ramos.

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de suport a Fuster per part d'Enric Ferrer Solivares, director del
Centre Carles Salvador, amb motiu del primer atemptat patit per Fuster.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Ferrer Valls

[ 785

FERRER, Antoni
Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni Ferrer des de Suècia on està de
viatge, i demés comentaris sobre la lectura del seu llibre "Babels i
Babilònies. També li dona records per a un amic comú de Cullera.
l revers del full apareix una foto en blanc que reprodueix un quadre de la
batalla del Jarama durant la Guerra Civil.

1977

Ferrerantoni

20249

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, estudiant de Filosofia i
Lletres a la Universitat de Palma de Mallorca, perquè participe en un cicle
de conferències sobre literatura a l'esmentada universitat

1968

Ferrerantoni-lluch

7289

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, d'una entrevista que li
van fer a Fuster a Palma de Mallorca, i d'unes referències bibliogràfiques
d'uns manuscrits de la Biblioteca Provincial de l'esmentada ciutat, per si de
cas li interessen.

1968

Ferrerantoni-lluch

7291

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, per l'enviament d'un
llibre seu i altres comentaris sobre Edicions 62 i els col·laboradors de la
Gran Enciclopèdia Catalana.

1968

Ferrerantoni-lluch

7292

Nota

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, que va anar a buscarlo al lloc on estava allotjat a Palma de Mallorca i no hi era, aleshores li dóna
l'adreça del lloc on el pot trobar

1968

Ferrerantoni-lluch

7290

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, sobre un treball que ha
fet sobre l'escriptor Martí Genís i Aguilar.
Carta escrita en una tarja publicitària d'un disc de Guillermina Motta.

1969

Ferrerantoni-lluch

7293

1969

Ferrerantoni-lluch

7294

1969

Ferrerantoni-lluch

7296

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, sobre l'adquisició del
botànic Ramón Folch de l'obra "Los nombres tercentistas de botánica
valenciana en Francesc Eiximenis" i altres comentaris sobre els
col·laboradors de la Gran Enciclopèdia Catalana.

1969

Ferrerantoni-lluch

7298

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Antoni-Lluch Ferrer que ha rebut la seua
contestació a Paulí Arenas

1969

Ferrerantoni-lluch

7297

FERRER, Antoni-Lluch

FERRER, Antoni-Lluch

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, de la data d'una visita
a sa casa de Sueca. Li diu que el pare de Joaquim Molas està malalt de
càncer i li comunica la mort a Suïssa en un accident de trànsit del pare de
Pere Jofre.
Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, de l'interés per part
de Paulí Arenas en què faça l'article per a la veu "Països catalans", per a
l'Enciclopèdia Salvat. Per aquest motiu, li envia la seua adreça i li parla dels
honoraris editorials que rebrà

[ 786

Postal

Records a Fuster per part d'Antoni-Lluch Ferrer des d'Andraitx (Palma de
Mallorca), on està de vacances.

1969

Ferrerantoni-lluch

7301

Postal

Salutacions a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, des d'Aix-En-Provence
(França), on està de viatge. També li demana l'enviament de l'obra "La corte
del Faraón".

1969

Ferrerantoni-lluch

7302

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster pel seu sant per part d'Antoni-Lluch Ferrer i comunicació
de l'enviament d'un llibre. També li comunica el seu estat de salut Josep Mª
Benet "Papitu".

1969

Ferrerantoni-lluch

7299

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, de l'eliminació
d'algunes veus valencianes encapçalades amb la lletra "B" de la Gran
Enciclopèdia Catalana per indicació de Joaquim Molas.

1969

Ferrerantoni-lluch

7300

Telegrama

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, de la mort del pare de
Joaquim Molas i per aquest motiu s'ha ajornat el seu viatge a Sueca

1969

Ferrerantoni-lluch

7295

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, per les seues gestions
sobre Hernando de Vila-Real i per l'enviament d'un exemplar de "La corte
del Faraón". També li fa alguns comentaris sobre l'enviament d'uns llibres
francesos del seu interés i sobre les gestions d'Edicions 62 amb la Gran
Enciclopèdia Catalana. Finalment, li comunica que Òmnium Cultural va a
editar-li un llibre sobre "El Modernisme" a Josep Lluis Marfany i li fa altres
comentaris sobre com és la seua vida com a professor a la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines d'Aix.

1970

Ferrerantoni-lluch

7303

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, sobre com és la seua
vida de professor universitari a França i altres comentaris sobre l'enviament
a Fuster d'un llibre de Montaigne per mitjà de Jordi Castellanos. A més, li
diu que li n'enviarà un altre per mitjà de Joaquim Molas. També li fa alguns
comentaris sobre la gestió que està fent Edicions 62 de la Gran Enciclopèdia
Catalana i li demana que li envie, per a un professor francés, una fotocòpia
de l'obra "La corte del Faraón" i l'altra obra d'Hernando de Vila- Real, que
està a la Biblioteca Salvà de València,i li envia la referència bibliogràfica.
Adjunta retalls de premsa en francés dels diaris [[Le Provençal]] i "Le
Monde]], titulats "Morale sexuelle et contestation" i "Organisée par l'Armée
du Salut: Une réunion publique contre la pornographie et la drogue est
perturbée par des contestataires". També adjunta la còpia d'un text de
Fuster sobre Unamuno titulat "Que inventen ellos!", aparegut al Vol. II de
les seues "Obres completes", pàg. 454-457.

1970

Ferrerantoni-lluch

7305

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni-Lluch Ferrer des d'Aix-En-Provence
(França) on està donant classe a la Universitat.

1970

Ferrerantoni-lluch

7304

FERRER, Antoni-Lluch
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Postal

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, d'uns exemplars
d'unes obres en francés, "Bouquins" i "L'Ordinatrice", dels quals li fa alguns
comentaris. També li demana que li envie una fotocòpia de l'obra "La corte
del Faraón".

1970

Ferrerantoni-lluch

7306

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni-Luch Ferrer de la mort del seu
germà Josep A. Ferrer i Morro.
Adjunta una estampa amb una necrologia per la mort d'aquest.

1975

Ferrerantoni-lluch

7307

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, de la publicació d'uns
llibres en francés sobre el País Valencià: P. Berger, titulat "Contribution à
l'étude du déclin du valencien comme langue littéraire au XVI siècle", i un
altre de Y. Aufray i J. Guiral, titulat "Les péages du Royaume de Valence
(1494)...". També li comunica que ha tingut un xiquet a qui li ha posat Oliver
i la seua intenció de visitar-lo perquè el conega.

1977

Ferrerantoni-lluch

7308

Carta

Contestació de Fuster a Antoni-Lluch Ferrer perquè li envie els exemplars
dels llibres francesos sobre València i altres comentaris sobre el seu
desinterés pel món cultural català, cada vegada més polititzat. També el
felicita per l'obtenció d'un premi literari i li comunica l'enviament d'un
exemplar del "Virgo de Visanteta" que acaba d'editar.

1977

Ferrerantoni-lluch

7309

1977

Ferrerantoni-lluch

7310

1977

Ferrerantoni-lluch

7311

1978

Ferrerantoni-lluch

7312

FERRER, Antoni-Lluch

Carta

Carta

Carta
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Agraïment a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, per l'enviament d'un
exemplar del "Virgo de Visanteta" i per la felicitació per l'obtenció d'un
premi literari de novel·la. També li fa alguns comentaris sobre la seua
novel·la ambientada en la guerra civil i altres comentaris sobre com és la
seua vida de professor universitari a França. Finalment, li recomana la
lectura de l'obra de Xavière Gauhier "Dire nos sexualit 'es", Ed. Galilée.
París, (1976).
Comentaris a Fuster, per part d'Antoni-Lluch i Ferrer, sobre un article seu
d'elogi a la seua obra "Diccionari per a ociosos" i altres comentaris sobre els
amiguismes a l'hora de jutjar premis literaris a Catalunya i sobre la seua
col·laboració setmanal al diari "Avui".
Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni-Lluch Ferrer amb motiu del
primer atemptat, del qual s'ha enterat per Ricard Pérez Casado.
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Carta

1981

Ferrerantoni-lluch

7313

1981

Ferrerantoni-lluch

7314

Carta

Contestació de Fuster a Antoni-Lluch Ferrer, comunicant-li la devolució del
text de la seua novel·la "Dies d'ara" a la direcció que li va indicar i altres
comentaris sobre la publicació d'aquesta. També li diu que té pendent fer-li
un pròleg a una altra obra seua, però no en sap res dels editors, que no li
han enviat el text per tal de prologar-li'l.

1981

Ferrerantoni-lluch

7315

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Antoni-Lluch
Ferrer i altres comentaris sobre les seues publicacions i sobre la lectura
d'obres d'autors francesos.

1981

Ferrerantoni-lluch

7316

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, d'una
crítica literària a la seua novel·la "Diccionari d'un lector" i agraïment pel seu
pròleg a l'obra. També li fa alguns comentaris sobre la visita de Fuster a
Barcelona, de què s'ha enterat pel diari "Avui".
djunta fotocòpia d'un retall de premsa del [[Diario de Sabadell]] amb els
articles títolats "Consideracions sobre la novel·la" i "Cultura, divertiment"
aparegut el [Sabado, 5 de diciembre de 1981- Pág. 19].

1981

Ferrerantoni-lluch

7317

1981

Ferrerenric

7318

Carta

FERRER, Antoni-Lluch

FERRER, Enric

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, perquè li faça una ullada
a la seua novel·la "Dies d'ira i dies d'ara" a fi que l'aconselle sobre la seua
publicació.
Adjunta una carta en francés de J. Terrassa a Antoni-Lluch Ferrer,
desaconsellant-li la publicació de la seua obra i "Informe de lectura de Dies
d'ara, novel·la d'Antoni-Lluch Ferrer...".

Carta

FERRER, Joaquim

Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni-Lluch Ferrer, de la devolució a casa
dels seus pares, a Palma de Mallorca, del text de la seua novel·la "Dies
d'ara", que li envià perquè li donara la seua opinió.

Mostra de suport a Fuster i condemna per l'atemptat patit per aquest per
part d'Enric Ferrer, director del Centre Carles Salvador de València.

Carta

Sol·licitud, per part de Fuster a Joaquim Ferrer, de la seua col·laboració i del
seu suport al nou setmanari "El Temps".
Segell imprés al sobre postal [Devuelto al remitente].

1984

Ferrerjoaquim

7319

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Miquel Ferrer, per l'enviament a Mèxic
d'una plaqueta poètica seua dedicada i altres comentaris sobre l'enviament
d'alguns llibres editats pel Club del Llibre Català a Mèxic. També li demana
la seua col·laboració amb alguns articles per a revistes i publicacions
mexicanes, editades per exiliats catalans.

1951

Ferrermiquel

7322

FERRER, Miquel
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Carta

Carta

Carta

FERRER, Ricard
Carta
FERRER, Ricard
Carta
FERRER, Vicent

Telegrama

FERRERES, Martí

Agraïment, per part de Fuster a Miquel Ferrer, per l'enviament de
publicacions de l'exili a Mèxic, entre les quals estan les revistes "La Nostra
Revista" i "El Poble Català", que són del seu interés. També li fa alguns
comentaris de caire polític sobre com deu enfrontar el CNC la seua acció
política amb l'Estat Espanyol i en l'àmbit internacional.
Agraïment, per part de Fuster a Miquel Ferrer, per l'enviament de
publicacions de l'exili a Mèxic, entre les quals hi ha exemplars del Butlletí de
la CNC i de "La Nostra Revista". També li fa alguns comentaris de caire
polític sobre com deu enfrontar el CNC la seua acció política amb l'Estat
Espanyol.
Comentaris a Fuster, per part de Miquel Ferrer, sobre l'aparició d'uns
estudis de literatura espanyola a la Universitat de Xile i altres comentaris
sobre la política nacional que han de seguir els exiliats catalans amb l'Estat
Espanyol. També li comunica la publicació d'algunes idees polítiques de
Fuster a "La Nostra Revista" i altres comentaris sobre les publicacions
catalanes a l'exili.
Comentaris a Fuster, per part de Ricard Ferrer, que li va agradar molt el seu
article aparegut a "La Vanguardia" sobre Eugeni d'Ors i altres comentaris
pel que fa a l'obra d'aquest
Comentaris crítics a Fuster, per part de Ricard Ferrer, arran de la lectura
d'un article seu aparegut a "La Vanguardia", titulat "L'homenot era ell", ja
que no està d'acord amb les seues afirmacions.
Mostra de suport i condemna a l'atemptat patit per Fuster.

1951

Ferrermiquel

7323

1951

Ferrermiquel

7324

1951

Ferrermiquel

7325

1978

Ferrerricard

7326

1981

Ferrerricard

7327

1981

Ferrervicent

7328

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Martí Ferreres, de la seua participació com a
membre del jurat en un premi de novel·la curta a Sitges, organitzat per
l'Editorial Alfaguara.

1967

Ferreresmarti

7410

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Rafael Ferreres, d'elogi a la seua poesia i a
la poesia valenciana que considera resorgida amb figures com la de Fuster i
Casp. Li fa altres comentaris sobre les seues col·laboracions literàries a
"Verbo". També li demana l'enviament d'un exemplar de la seua obra
poètica "Sobre Narcís" i li diu que vol dedicar-li un article.

1949

Ferreresrafael

7411

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Rafael Ferreres, per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra poètica "Sobre Narcís" i altres comentaris sobre la
decadència de la poesia valenciana i la institució Lo Rat-Penat. També li
demana informació sobre com és la seua vida a Sueca i li diu que li escriurà
una crítica literària sobre la seua obra "Ales o mans" al diari Levante.

1949

Ferreresrafael

7412

FERRERES, Rafael
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Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Ferreres des de Londres.
Al revers del full apareix la imatge impresa d'un tren.

1949

Ferreresrafael

7413

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Rafael Ferreres, sobre la lectura del seu
poemari "Ales o mans", al qual dedicarà una crítica literària per al diari
"Levante" i per aquest motiu li demana una foto seua. També li diu que vol
parlar amb ell personalment per tal de conéixer-lo millor.

1950

Ferreresrafael

7414

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Rafael Ferreres, sobre el renaixement de la
poesia valenciana i altres comentaris sobre un article seu publicat a
"Levante" sobre la seua obra poètica. També li agraeix l'enviament de la
seua obra "Criatura dolcíssima" i li demana que diga a Burguera i a Rafael
Villar que li envien alguna cosa seua per llegir-los.
djunta una còpia del seu article sobre Fuster, publicat al "Levante", amb el
títol "Un Nuevo Poeta".

1950

Ferreresrafael

7415

Postal

Agraïment a Fuster, per part de Rafael Ferreres, per l'article que li va
dedicar i comunicació del seu viatge a Espanya des de Londres, on vol
reunir-se amb ell per parlar de poesia. També li diu que li envià a Vicente
Aleixandre un llibre amb el seus poemes que li agradà molt.
Al revers del full apareix una foto d'una obra de "El Greco" de la National
Gallery.

1950

Ferreresrafael

7416

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Rafael Ferreres, per l'enviament de la seua
obra poètica "Va morir tan bella" i altres comentaris sobre la seua poesia.
També li diu que no està rebent la revista "Verbo".
l revers del full apareix una foto d'una obra de "Giorgione" de la National
Gallery.

1951

Ferreresrafael

7417

Postal

Comunicació a Fuster, per part de Rafael Ferreres, que està a València i vol
que vaja a visitar-lo i parlar de poesia. També li agraeix la dedicatòria d'un
llibre que li envià i li mostra la seua estima i amistat.
Al revers del full apareix una foto d'una obra de "Basaiti" de la National
Gallery.

1953

Ferreresrafael

7418

Postal

Comunicació a Fuster, per part de Rafael Ferreres, que ha parlat amb el
director del diari "Levante" perquè faça una crítica literària a una obra de
Gaspar
Gil
Polo.
Al revers del full apareix un dibuix imprés de Ramón Gaya.

1953

Ferreresrafael

7419

FERRERES, Rafael
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Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Ferreres, qui també li
demana que li faça una visita quan vaja a València.
l revers del full apareix una imatge impresa d'un gravat de la ciutat de
València.
Agraïment a Fuster, per part de Rafael Ferreres, pel seu article a "Verbo" en
què fa una crítica literària a la seua edició d'una obra de Gaspar Gil Polo i
per la seua obra "Antología del surrealismo español". També li envia la
direcció del professor Ribbans i li comunica que la Universitat de Kingville
en Texas li ha oferit donar classe de literatura espanyola i que ha acceptat la
oferta.
Adjunta una còpia d'un article de Rafael Ferreres sobre una obra de Fuster,
titulat "Para ser leído en silencio".

1953

Ferreresrafael

7420

1954

Ferreresrafael

7421

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Rafael Ferreres, de l'enviament d'un
article que ha escrit sobre ell per al diari "Levante" i que li ha escrit a José
Albi perquè li envie uns exemplars de la revista "Verbo", on hi ha una crítica
literària de Fuster sobre una edició seua d'una obra de Gaspar Gil Polo.

1954

Ferreresrafael

7422

Carta

Agraïment, per part de Fuster a Rafael Ferreres, pels seus articles d'elogi a
la seua obra, publicats a la premsa valenciana. També li diu que s'ha
assabentat que formarà part d'un jurat a un certamen literari d'homenatge
a Costa i Alcover al qual vol presentar-se i altres comentaris sobre
l'enviament d'un exemplar de "Verbo" i de l'obra "Antología del surrealismo
español"

1954

Ferreresrafael

7423

Carta

Comunicació per part de Fuster a Rafael Ferreres de la seua visita a València
per parlar amb ell i fer-li arribar uns exemplars de la revista "Verbo", a més
de parlar d'un premi literari d'homenatge a Costa i Alcover a Mallorca.
També li diu que sa mare està malalta i no li pot concretar la data de la
visita i li agraeix el seu article d'elogi a la seua obra aparegut al "Levante".

1954

Ferreresrafael

7424

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Ferreres.
Al revers del full apareix un dibuix imprés de "El Greco".

1954

Ferreresrafael

7425

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Rafael Ferreres, sobre la seua crítica
literària a la premsa d'una obra seua sobre Moratín. També li demana que
quan aparega al "Levante" un article seu li envie un exemplar i li mostra la
seua amistat des de l'Hotel Inglés de Madrid, on està de vacances.

1962

Ferreresrafael

7426

Postal

Agraïment a Fuster, per part de Rafael Ferreres, pel seu article sobre la seua
edició d'una obra de Moratín. També li diu que Azorín també li dedicà una
crítica literària al diari ABC i li envia la seua adreça a San Francisco on dóna
classes a la Universitat.

1962

Ferreresrafael

7427

Carta

FERRERES, Rafael
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Carta
FARRÈS, Paula

Adhesió

FERRI, Andrés de Sales
Carta

Postal

Postal

Carta
FERRI, Andrés de Sales
Carta

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare enviada per Rafael
Ferreres, com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València. També li
ofereix la seua casa de camp a Mahuella, a l'Horta de València, on pot anar
a passar uns diez.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València amb motiu de l'atemptat
Sol·licitud a Fuster, per part d'Andrés de Sales Ferri, de la correcció a la
lletra d'una cançó religiosa en valencià i altres comentaris sobre una obra
de Bernat i Baldoví "Un Ensayo fet en regla", que li tornarà quan l'acabe de
llegir.
Felicitació a Fuster pel seu sant per part d'Andrés de Sales Ferri
Al revers del full apareix la imatge d'una participació per al sorteig de Nadal.
Felicitació a Fuster pel seu sant per part d'Andrés de Sales Ferri i
comunicació de la seua visita a Sueca en què anirà a visitar-lo a sa casa.
També
li
envia
records.
Al revers del full apareix la imatge d'una foto de les "Tiraes de Sueca".
Comunicació a Fuster per part d'Andrés de Sales Ferri sobre els projectes de
treball per a un número de la revista suecana "Reina i madre", on es vol
tractar el tema del valencià i li demana la seua col·laboració amb algun
article.
Comentaris a Fuster per part de Andrés de Sales Ferri Chulió sobre certa
polèmica a un concurs literari celebrat a Alberic, al no premiar-se la seua
obra i la guardaonada ser un plagi, i demés comentaris al respecte. També li
fa alguns comentaris sobre els seus treballs d'investigació local sobre la
Verge de Sales, i sobre la seua anada de campament a Los Palancares
(Cuenca).
Sol·licitud a Fuster per part d'Andrés de Sales Ferri de l'enviament del seu
pròleg per a l'obra "Història de la Verge de Sales", editada per l'Ajuntament
de Sueca.

1966

Ferreresrafael

7428

1981

Ferrespaula

7429

1967

Ferriandresdesales

7431

1967

Ferriandresdesales

7430

1969

Ferriandresdesales

7432

1973

Ferriandresdesales

7433

1976

Ferriandresdesales

20252

1977

Ferriandresdesales

7434

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Andrés de Sales Ferri de l'enviament del seu
pròleg per a l'obra "Història de la Verge de Sales", per a la seua publicació.

1978

Ferriandresdesales

7435

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Andrés de Sales Ferri amb motiu del
primer atemptat, i sol·licitud de l'enviament a l'editor del seu pròleg per a la
seua obra "Història de la Verge de Sales".

1978

Ferriandresdesales

7436

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Andrés de Sales Ferri, pel seu pròleg a la seua
obra sobre la "Història de la Verge de Sales" i altres comentaris sobre el
contingut del pròleg.

1978

Ferriandresdesales

7438
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FERRIS, Vicent

Nota

Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat patit per aquest,
per part de la Família d'Andrés de Sales Ferri.

1978

Ferriandresdesales

7437

Postal

Salutacions a Fuster per part de Vicent Ferri des de Basilea (Suïssa), on està
per motius de feina.

1972

Ferrivicent

7439

Postal

Salutacions a Fuster per part de Vicent Ferri des de Florència (Itàlia) on està
de viatge.

1980

Ferrivicent

7440

1982

Ferrivicent

7441

1983

Ferrivicent

7442

Felicitació
Postal

Felicitació a Fuster pel seu seixanta aniversari per part del matrimoni de
Vicent Ferri i Rosa Roig.
Salutacions a Fuster per part del matrimoni de Vicent Ferri i Rosa Roig, des
de Florència (Itàlia) on estan de viatge.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Ferris amb un poema
titulat "El Romanç del Motiló".
Adjunta pegada a la felicitació una foto d'una gàrgola de la Llotja de
València, a la qual va dedicat el poema.

1954

Ferrisvicent

7443

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'advocat Vicent Ferris. Amb foto
en blanc i negre del paratge "El Saler".

1956

Ferrisvicent

20253

1962

Ferrisvicent

7445

1962

Ferrisvicent

7446

1962

Ferrisvicent

7444

Carta

Tarja commemorativa del naixement de Carme Elvira Maria de la Salut
Ferris Malonda, filla de Vicent Ferris i enviada a Fuster com a recordatori.
Proposta a Fuster per part de Vicent Ferris, professor de grec, de la
correcció de dues cites en llatí a un llibre de Fuster.

Tarja de
presentació

Comentari a Fuster per part de Vicent Ferris sobre un llibret de falla que ha
fet.
Data escrita en anotació manuscrita de Fuster al revers del full.

Carta

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Vicent Ferris qui també li proposa
ajudar-lo en el que calga.

1963

Ferrisvicent

7447

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ferris de les referències d'uns articles
seus que li interessen sobre l'humanisme valencià posterior a Erasme per a
una obra que té projectada. També li comunica l'enviament d'un llibre seu
sobre art modern, en què ha emprat algunes frases de l'assaig fusterià "El
descrèdit de la realitat".

1964

Ferrisvicent

7448

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Ferris, qui també el felicita
per la seua obra "Diccionari per a ociosos" i li fa alguns comentaris sobre la
seua lectura.

1964

Ferrisvicent

7449
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Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Ferris. Al revers del full
apareix un dibuix imprés d'un gravat de la "Porta dels Apòstols" de la
Catedral de València.

1965

Ferrisvicent

7451

Tarja de
presentació

Mostra de condol a Fuster per part de Vicent Ferris per la mort del seu pare.

1966

Ferrisvicent

7452

Ferrisvicent

7450

Tarja de
presentació
FERRÚS, Joan

FESTA LITER`RARIA NIT DE
SANTA LLÚCIA

FESTA NACIONAL DELS
PAÏSOS CATALANS

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ferris que ha sigut nomenat
director d'una institució, no especificada.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Joan Ferrús, estudiant de magisteri al C.E.I.
de Xest, de fer-li una entrevista sobre la "represa valenciana" per a un
treball de classe.

1984

Ferrusjoan

7453

Fullet

Fullet anunciant la XVI Festa Literària Nit de Santa Llúcia, que tindrà lloc a
l'Hotel Ritz de Barcelona, el 13 de desembre de 1966.
Adjunta un altre fullet per a les votacions dels membres del jurat de les
obres presentades a l'esmentada festa literaria.

1966

Festaliterarianitdesantallucia

7454

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Eduard Vinyamata, perquè forme part de la
Comissió promotora de l'himne nacional dels Països Catalans i per aquest
motiu li demanen que vaja a Barcelona a una reunió.

1980

Festanacionaldelspaisoscatalans

7455

Carta

Contestació de Fuster a Eduard Vinyamata, negant-se a formar part de la
Comissió promotora de l'himne nacional dels Països Catalans.

1980

Festanacionaldelspaisoscatalans

7456

Carta

Condemna a l'atemptat patit per Fuster per part de la Festa Nacional dels
Països Catalans i adhesió a l'homenatge que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Festanacionaldelspaisoscatalans

7457

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Fibla Viciano, de l'enviament d'uns
diners per a uns cursets i un seminari de llengua a Sueca, finançats per la
Fundació Huguet, i altres comentaris sobre la seua assistència a una reunió
de l'esmentada institució

1966

Fiblavicianojose

7458

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Josep Fibla
Viciano.

1966

Fiblavicianojose

7459

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Fibla Viciano d'un viage a Barcelona
per tal de crear un premi literari en català per valor de 25.000 pts. donades
per la Fundació Huguet.

1966

Fiblavicianojose

7460

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Fibla Viciano sobre la seua assitència
amb la seua dona als Premis Literaris de la Nit de Santa Llúcia i altres
comentaris sobre la qualitat de les obres presentades al concurs.

1967

Fiblavicianojose

7461

FIBLA VICIANO, José
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Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Fibla Viciano, de la seua signatura a
uns documents per tal de traure de la Caixa d'Estalvis uns diners de la
Fundació Huguet per a fer uns pagaments i li envia els documents a signar.

1970

Fiblavicianojose

7462

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Fibla Viciano per la concessió del Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes, aconseguit també per Sanchis Guarner en
una altra convocatòria.

1975

Fiblavicianojose

7463

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Josep Fibla
Viciano i d'Enric Huguet.

1981

Fiblavicianojose

7468

1983

Fiblavicianojose

7465

1984

Fiblavicianojose

7464

1984

Fiblavicianojose

7466

1985

Fiblavicianojose

7467

1963

Figueraserrapere

7469

1963

Figueraserrapere

7470

1964

Figueraserrapere

7471

Carta
Carta
Carta
Telegrama
FIGUERA SERRA, Pere
Carta

Tarja de
presentació
FIGUERA SERRA, Pere
Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Fibla Viciano pel seu nomenament
com a Catedràtic de la Facultat de Filologia de la Universitat de València
Felicitació a Fuster per part de Josep Fibla Viciano pel seu nomenament
com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
Felicitació a Fuster per part de Josep Fibla Viciano pel seu nomenament
com a doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona
Mostra de condol per part de Fuster a la Família Fibla per la mort de Josep
Fibla Viciano
Comunicació a Fuster, per part de Pere Figuera, de l'enviament d'uns
exemplars de la revista "Imagen i sonido" per a ell i per a Ferris. També li
demana un llistat d'entitats culturals valencianes a les quals vol fer arribar la
revista i que els informe de les activitats culturals al País Valencià per
promicionar-les a la revista.
Agraïment a Fuster, per part de Pere Figuera, per l'enviament de la
informació demanada en una carta anterior sobre entitats i activitats als
País Valencià per enviar la revista i promocionar-les a la revista. També li
comunica l'enviament d'un exemplar del nº 5 de la revista "Imagen y
Sonido".
Comentaris a Fuster, per part de Pere Figuera, sobre el seu viatge per terres
valencianes i altres comentaris sobre la gravació d'un disc patrocinat per
Edigsa sobre música i cantants valencianes.

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare de part de Pere
Figuera Serra.

1965

Figueraserrapere

7473

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Pere Figuera, de la seua col·laboració en un
article per a la revista "Imagen y Sonido" sobre el 700 Aniversari de "El
Misteri d'Elx" o si no pot, que li busque a algú que ho puga fer. També li
demana si coneix al crític musical Xavier Montsalvatge perquè faça una
crítica de l'actuació de la seua dona al Liceu de Barcelona.

1965

Figueraserrapere

7474
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Postal

Salutacions a Fuster per part de Pere Figuera des de Múnich (Alemanya), on
està de gira amb la seua dona Carme, que està tenint molts èxits musicals.

1965

Figueraserrapere

7472

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster, per part de Pere Figuera, per la seua acceptació a fer un
article sobre "El Misteri d'Elx" a la revista "Imagen y Sonido". També li
agraeix que li escriguera al crític musical Xavier Montsalvatge a petició seua.

1965

Figueraserrapere

7475

Telegrama

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part de Pere Figuera
Serra i de la seua dona Carme.

1966

Figueraserrapere

7476

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pere Figuera de la seua col·laboració en un
article sobre una "Antologia de la Música Catalana" per a la revista "Imagen
y Sonido" i altres comentaris pel que fa al seu article sobre "El Misteri d'Elx"
per a l'esmentada revista.

1967

Figueraserrapere

7481

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster, per part de Pere Figuera i la seua dona, que estan
sopant al Bar Buenos Aires de Sueca per si de cas vol acompanyar-los.

1967

Figueraserrapere

7477

Telegrama

Comunicació a Fuster, per part de Pere Figuera, de la seua visita amb la
seua dona a València, en què s'allotjaran a l'Hotel Excelsior, per si de cas els
vol visitar.

1967

Figueraserrapere

7480

Postal

Comentaris a Fuster per part de Pere Figuera que no va poder fer unes fotos
de la llibreria Tres i Quatre.

1968

Figueraserrapere

7483

Saluda

Comunicació a Fuster, per part de Pere Figuera ,de l'enviament d'una foto
d'ell demanant-li permís per publicar-la a la revista "Imagen y Sonido".

1968

Figueraserrapere

7484

Postal

Salutacions a Fuster per part de Pere Figuera des de Pamplona (Navarra) on
està de viatge.
l revers del full hi ha dues fotos dels [Encierros de San Fermín].

1979

Figueraserrapere

7485

Nota

Enviament a Fuster, per part de Pere Figuera, de les notes per a un viatge
de València a Palma de Mallorca, amb els comptes de les despeses
econòmiques del viatge.

Figueraserrapere

7479

Postal

Salutacions a Fuster per part de Pere Figuera i la seua dona des de Morella
(Castelló) on estan de vacances.
Al revers del full apareix la foto d'un mural d'una de les cambres del Hostal
Cardenal Ram de Morella on s'allotjen.

Figueraserrapere

7482

Figueraserrapere

7478

Figuerasiartigasjosepmaria

7486

FIGUERA SERRA, Pere

Tarja de
presentació
FIGUERAS I ARTIGAS, Josep
Maria

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster, per part de Pere Figuera i la seua dona, que estan
sopant al Bar Buenos Aires de Sueca per si de cas vol acompanyar-los.
Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Figueras i Artigas de
l'enviament de la seua adreça per si necessita qualsevol cosa, i de
l'enviament d'un petit poema seu.
Adjunta tarja de presentació de Josep Maria Figueras i Artigas.

1972

[ 797

FIGUERES, Alfons
Carta
FIGUERES, Josep Maria

Carta

Carta
FIGUEROLA I PLANA, Josep
Maria

Carta

FITO MAUPOEY, Pedro
Carta
FLETCHER VALLS, Domingo

Tarja de
presentació

Presentació per part de Fuster a Alfons Figueres del nou setmanari "El
Temps", i sol·licitud de la seua col·laboració amb l'esmentada publicació.
Segell imprés al sobre postal [Devuelto al Remitente].
Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Mª Figueres a la lectura d'un
article titulat "El espejo a lo largo..." i demés comentaris sobre el grup de
poetes de Sant Cugat.
djunta díptic "Estudi d'Art" informant sobre una exposició d'artistes de Sant
Cugat del Vallés, fullet informatiu de la "Primera mostra de la jove poesia
catalana" organitzat per Amics de Sant Cugat, retall del anunci de la
publicació per part de Curial de l'obra "Joan Fuster: Literatura Catalana
Contemporània", retalls de premsa i fotocòpies de retalls titulats "Recital de
poesía joven", "Safo y el cartel de la Jove Poesia", "El péndulo de la joven
poesía", "Nuevos poetas catalanes", "Recital de poesia joven, en Sant
Cugat".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, en què van estar presents.
Un grup d'amics sol·licita a Fuster si sap alguna cosa del Sr. Font Bernat,
locutor en la Ràdio de les Valls d'Andorra, ja que han intentat ficar-se en
contacte amb ell sense èxit.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part de Pedro Fito, catedràtic i director d'Indústries Agrícoles a
l'Universitat Politècnica de València, i comunicació de l'enviament d'un full
de signatures proposant a Fuster per a una càtedra a la Universitat de
València.

1984

Figueresalfons

7487

1973

Figueresjosepmaria

20254

1981

Figueresjosepmaria

7488

1968

Figuerolaiplanajosepmaria

7489

1981

Fitomaupoeypedro

7490

Fletchervallsdomingo

7491

Mostra d'agraïment a Fuster per part de Domingo Fletcher Valls.

FLORESTA, Cercle Cultural de
la
Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del "Cercle
Cultural de La Floresta", i adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la
Plaça de Bous de València.

1981

Florestacercleculturaldela

7492

FLORS BONET, Agustí

Comentaris a Fuster per part d'Agustí Flors Bonet sobre la situació del
valencianisme arran d'una xarrada de Fuster a Castelló, i a la publicació de
la segona edició de la seua obra "Nosaltres, els valencians". També li parla
del paper de l'esglèsia valenciana en el desenvolupament d'un
valencianisme actiu al País Valencià.

1967

Florsbonetagusti

7495

Carta
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FLORS, Avel·lí
Carta

Agraïment a Fuster per part d'Avel·lí Flors, per l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Nosaltres, els valencians", i altres comentaris d'elogi a la
mateixa obra. També li diu que ha vist a les llibreries que ha publicat
"Poetes, moriscos i capellans" i l'anima amb la seua tasca literària.

Carta

Carta

FLOTATS, Companyia

FLOTATS, Josep Maria

Telegrama

FOIX, J.V.
Postal
FOLCH BOSCH, Hèctor

Florsavelli

7493

Sol·licitud a Fuster per part d'Avel·lí Flors perquè intercedisca per tal que li
proporcione una ajuda econòmica la "Fundació Huguet" per a l'edició de
llibres religiosos en valencià.

Florsavelli

7494

Comunicació a Fuster per part de la "Companyia Flotats" de la utilització
d'una cita seua en l'obra de Josep Pla, per al fullet d'una obra de teatre del
mateix autor, titulada "Ara que els ametllers estan batuts". També li
demanen la seua assistència a l'estrena de l'obra que serà a Barcelona.

Flotatscompanyia

7496

1984

Flotatsjosepmaria

7497

1959

Foixjv

7498

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Salutacions a Fuster per part de J. V. Foix des de la localitat del Port de la
Selva on està passant les vacances.
Al revers del full apareix una fotografia de la platja de la localitat.

1962

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Hector Folch Bosch, de l'enviament dels tres
darrers números de "Verbo", els quals no li han arribat.

1957

Folchboschhector

7695

Carta

Agraïment a Fuster per part de Ramon Folch per les seues paraules d'elogi a
la seua novel·la. També li demana el nom de possibles traductors i
correctors per a l'"Editorial Plaza & Janés", i altres comentaris sobre Oriol
Folch, i al voltant d'una una novel·la de Joan Sales.

1962

Folchcamarasaramon

7696

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Folch arran de la lectura d'un
article seu aparegut en "Serra d'Or" sobre la situació lingüística al País
Valencià, que l"'Editorial Plaza & Janés" va a crear un "Departament de
Publicacions en Llengua Catalana" dirigit per aquest, motiu pel qual
necessitarà traductors i correctors.

1963

Folchcamarasaramon

7697

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Núria Folch de Sales, perquè vaja a visitar-la
a Barcelona i passe uns dies junt amb la seua família. Altres comentaris al
respecte d'un article de Fuster aparegut en la premsa sobre "El Procés de
Liege".

1962

Folchdesalesnuria

7698

Carta

Comentaris a Fuster per part de Núria Sales de Folch, contestant a una carta
d'aquest al seu marit Joan Sales, en què li fa alguns comentaris sobre
l'integrisme i sobre l'esglesia catòlica.

1966

Folchdesalesnuria

7699

FOLCH CAMARASA, Ramon

FOLCH DE SALES, Núria
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Núria Folch de Sales per la seua mostra de
condol per la mort del seu marit Joan Sales, i altres comentaris sobre el
catolicisme d'ambdós
Adjunta necrologia per la mort de Joan Sales amb un poema imprés i altre
manuscrit del mateix poeta.

1983

Folchdesalesnuria

7700

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Folch i Guillèn de l'enviament d'un
fullet de caire lingüístic i d'un article seu al respecte publicat en "Serra
d'Or", per tal que Fuster en faça algun article de premsa sobre els mateixos
a instància de Joaquim Maluquer.
djunta fullet: "El català, llengua d'expressió científica", i fotocòpia d'un
article de premsa titulat: "Una commemoració, un manifest, una represa".

1974

Folchiguillenramon

7701

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Ramon Folch i Guillèn arran de la
publicació en [[Tele/Exprés]] d'un article seu titulat "Por la boca muere el
pez" amb el qual no està d'acord. També li demana que llegeixca el "Llibre
Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans", i el felicita per la
concessió del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Folchiguillenramon

7702

Carta

Comunicació a Fuster per part de la secretària d'Albert Folch i Rusiñol que
ha rebut la carta que li envià a aquest sobre l'aparició del nou setmanari "El
Temps".

1984

Folchirusinolalbert

7703

Carta

Agraïment a Fuster per part de Mercè Folch per l'enviament d'un exemplar
dedicat del seu llibre "Escrit per al silenci", i altres comentaris sobre
l'enviament d'unes fotografies per pat d'Oriol Folch en què apareix Fuster.

1956

Folchmerce

7499

Nota

Felicitació a Fuster per part de Mercè Folch per les seues paraules en català
pronunciades en la ràdio.

1956

Folchmerce

7500

Carta

Agraïment a Fuster per part de Mercè Folch per l'enviament de la seua obra
"Indagacions possibles", i altres comentaris sobre la seua lectura a l'obra.
També li demana que la visite a Barcelona i li diu que felicite a Palàcios pel
seu conte publicat en un "Recull de contes valencians".

1958

Folchmerce

7501

Carta

Agraïment a Fuster per part de Mercè Folch pels llibres que li va deixar a sa
casa de Barcelona durant una visita, amb la seua dedicatòria. També li
demana si va ser ell qui deixà una bandera nacionalista a la seua cambra, i li
comunica que la seua mare està molt malalta.

1960

Folchmerce

7502

Carta

Comentaris a Fuster per part de Mercè Folch sobre la lectura de la seua
traducció a l'obra "La Pesta", d'Albert Camus, que li ha agradat força.

1964

Folchmerce

7504

Carta

Comentaris a Fuster per part de Mercè Folch sobre la lectura de la seua
obra "Diccionari per a ociosos" que li ha agradat força, per la qual cosa li
enviarà el seu exemplar perquè el signe.

1965

Folchmerce

7505

FOLCH I GUILLÉN, Ramon

FOLCH I RUSIÑOL, Albert

FOLCH, Mercé

FOLCH, Mercé
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Nota

Postal

Carta

Carta

Postal
Retall de
premsa
FOLCH, Oriol

Tarja de
presentació

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Mercè Folch de l'enviament d'un
exemplar d'un llibre seu perquè el signe.
Agraïment a Fuster per part de Mercè Folch per l'enviament d'un exemplar
d'un llibre seu dedicat.
Al revers apareix una foto de la plaça de Ramon Berenguer, de Barcelona,
per la nit.
Comentaris a Fuster per part de Mercè Folch sobre la seua obra literària, i
altres comentaris sobre com passarà les seues vacances d'estiu a la
Universitat de Coimbra (Portugal), en lloc de la d'Upsala (Suècia) com tenia
pensat fer.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Mercè Folch,
qui li ofereix també el seu suport.
Salutacions a Fuster per part de Mercè Folch des de Coimbra on passa les
seues vacances d'estiu.
l revers del full aparix una foto de la façana de la Universitat de Coimbra.

1965

Folchmerce

7506

1965

Folchmerce

7507

1966

Folchmerce

7508

1966

Folchmerce

7509

1966

Folchmerce

7510

Folchmerce

7503

1657

Folchoriol

7632

1954

Folchoriol

7586

1954

Folchoriol

7587

Enviament a Fuster per part de Mercè Folch d'un retall de premsa amb un
[[Horóscopo]] per al mes de Març, amb anotacions manuscrites en català.
Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament d'uns llibres de
Cardó i altre d'Alexandre Galí. També li demana la data de la seua visita a
Barcelona per a donar una conferència.
Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament d'un projecte
per a fer una"Festa Poètica", a Sant Hilari de Riells, i altres comentaris al
respecte.
Adjunta una còpia de l'esmentat projecte.
Contestació per part de Fuster a Oriol Folch que ha rebut el seu projecte per
a una "Festa Poètica", a Sant Hilari de Riells, i altres comentaris sobre el
Jurat de l'esmentat premi, al qual es presentarà. També li diu com van les
gestions amb la "Institució Alfons El Magnànim", de València, perquè Carles
Riba faça unes conferències al "Centre Català", de València.

[ 801

FOLCH, Oriol
Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per l'acollida durant la seua
estada a Barcelona, i a més comunica que va parlar amb Sanchis Guarner
sobre els seus projectes literaris. També li demana que li envie una
fotografia de la "Festa Poètica", de Sant Hilari de Riells.

1954

Folchoriol

7588

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Oriol Folch per les seues gestions a Palma de
Mallorca donant a conèixer els seus projectes literaris, i comunicació de
l'enviament, en poc de temps d'unes fotografies de la "Festa Poètica de
Sant Hilari de Riells".

1954

Folchoriol

7589

1954

Folchoriol

7591

1954

Folchoriol

7592

1954

Folchoriol

7590

1955

Folchoriol

7593

Carta

Carta

Telegrama
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de la seua visita a Barcelona, on
pot quedar-se a sa casa.
Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per la seua hospitalitat quan es
va quedar a sa casa durant la seua estada a Barcelona, i comunicació de
l'enviament d'un llibre seu i d'un article.
Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de la seua visita a Barcelona, en
què li pagarà les despeses del viatge.
Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch de la visita a Barcelona del seu
amic Fermí Cortés, qui anirà a visitar-lo.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Oriol Folch, qui li comunica que
anirà avisitar-lo a sa casa de Sueca per Cap d'Any junt amb l'amic comú,
Joan Garrabou.

1955

Folchoriol

7596

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de Brusel·les, on està de
viatge.
Al revers del full apareix una imatge de la "Maison du Roi" a la Grand Place.

1955

Folchoriol

7594

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de Ginebra (Suïssa), on està
de viatge, i agraïment per l'enviament d'unes publicacions seues, una d'elles
sobre "Sant Vicent Ferrer", i el llibre "El descrèdit de la realitat".
Al revers del full apareix una imatge del "Monument international de la
Réformation".

1955

Folchoriol

7595

Carta

Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch del seu viatge a Barcelona per
a la publicació d'un llibre seu a la "Biblioteca Selecta", per la qual cosa li
demana si podrà quedar-se a sa casa.

1956

Folchoriol

7597

Carta

Oriol Folch comunica a Fuster que en les dates en què anirà a Barcelona
estarà de viatge a París, però que pot allotjar-se en sa casa sense cap
problema ja que sa mare i la germana estaran contentes de rebre'l.

1956

Folchoriol

7598
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FOLCH, Oriol
Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per acceptar allotjar-lo a sa casa
de Barcelona durant un viatge d'aquest a la ciutat, que encara no sap en
quines dates el farà per motius de treball. També li diu que farà una lectura
poètica al "Instituto de Estudios Hispánicos", de Barcelona.

1956

Folchoriol

7599

Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per la seua hospitalitat per
allotjar-lo a sa casa de Barcelona durant un viatge d'aquest a la ciutat, per la
qual cosa li envia un exemplar de l'obra "Escrit per al silenci", per a la seua
germana, i altres publicacions per a ell. També li demana l'adreça de
Joaquim Maluquer per enviar-li altres publicacions, i li demana que li envie
les fotografies que es feren a Barcelona.

1956

Folchoriol

7600

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Oriol Folch per l'enviament d'unes
publicacions i per la seua estància a sa casa durant el seu viatge a
Barcelona, i altres comentaris sobre les fotografies que es varen fer. També
li envia l'adreça de Joaquim Maluquer tal com li demanà en la carta
anterior.

1956

Folchoriol

7601

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Oriol Folch perquè li compre durant els seus
viatges per Europa el medicament "Akineton", de la farmacèutica alemanya
Knoll, pel fet de no fabricar-se a Espanya i el necessita per al seu pare malalt
de Parkinson. També li fa alguns comentaris sobre els seus viatges per
Europa, i altres observacions de Fuster sobre la seua visita a Elx per a la
festa del "Misteri".

1956

Folchoriol

7603

Carta

Oriol Folch comunica a Fuster que li comprarà el medicament que li demanà
en la carta anterior, per a la malaltia de Parkinson de son pare, i altres
comentaris sobre la seua assistència a Elx a la festa del "Misteri".

1956

Folchoriol

7604

Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per l'acceptació de comprar-li el
medicament Akineton per a son pare, i comunicació de l'enviament d'un
exemplar de la revista sobre la "Festa d'Elx".

1956

Folchoriol

7605

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament del medicament
"Akineton", per a la malaltia de Parkinson de son pare, i altres comentaris
sobre com l'ha aconseguit i sobre els seus viatges per Europa.

1956

Folchoriol

7606

1956

Folchoriol

7607

1956

Folchoriol

7609

Carta

Carta
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Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per l'enviament d'uns tubs del
medicament Akineton per a la malaltia de son pare, i altres comentaris
sobre el pagament de l'import del medicament.
Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de la seua visita a Barcelona, i
altres comentaris sobre el preu del medicament "Akineton". També li
agraeix l'enviament d'uns exemplars de la revista "Festa d'Elx", i d'un llibre
seu.

[ 803

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Oriol Floch de l'enviament d'alguns tubs més
del medicament Akineton quan vaja a Ginebra, i altres comentaris sobre la
seua visita a Barcelona, i sobre la seua presentació al "Premi Yxart",
d'assaig.
Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de la seua visita a Barcelona a
una reunió de l'U.C.F., i altres comentaris sobre l'enviament d'uns tubs del
medicament "Akineton", i sobre un llibre seu de "Poesia catalana".

1956

Folchoriol

7610

1956

Folchoriol

7612

Carta

Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch de la data de la seua visita a
Barcelona ,coincidint amb l'entrega del "Premi Yxart", d'assaig, i altres
comentaris sobre l'enviament per gir postal de 500 pts per al pagament del
medicament "Akineton".

1956

Folchoriol

7613

Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per la seua hospitalitat, per
allotjar-lo a sa casa de Barcelona durant un viatge a la ciutat, i altres
comentaris sobre l'enviament d'un article seu i del pagament de 500 pts
que li deixà. També li felicita el Nadal.

1956

Folchoriol

7614

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament d'un llibre de
Hendrik Brugmans del seu interés, i altres comentaris al respecte de la visita
de Carles Riba a València. També li demana que li envie un exemplar
dedicat de la seua obra "La Poesia Catalana", per a Rafael Patxot, per la qual
cosa li envia la seua adreça a Ginebra, i li diu que pròximament anirà a
Suïssa on li comprarà alguns tubs del medicament "Akineton".

1956

Folchoriol

7615

1956

Folchoriol

7616

1956

Folchoriol

7602

1956

Folchoriol

7608

1956

Folchoriol

7611

1957

Folchoriol

7617

FOLCH, Oriol
Carta

Carta

Postal
Postal
Postal
Carta
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Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch de l'enviament d'uns articles
seus, i altres comentaris sobre la recepció d'uns llibres que li envià aquest
ial voltant de l'enviament d'un exemplar dedicat del seu llibre "La poesia
catalana", a Rafael Patxot. També li fa algunes observacions sobre la visita
de Carles Riba a València, arran d'un article aparegut a "Vida Nova", i sobre
la seua participació en una lectura poètica a la "Casa de Catalunya", de
València.
Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de Lucerna (Suïssa).
Al revers del full apareix la fotografia d'una vista general de la ciutat.
Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de Ginebra (Suïssa).
Al revers del full apareix la fotografia d'una vista general de la ciutat, amb el
Mont-Blanc nevat al fons.
Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de Plama de Malllorca.
Al revers del full apareix la fotografia d'una vista general de Cala Figuera.
Oriol Folch comunica a Fuster que ha rebut els treballs per a la seua
publicació, i altres comentaris sobre el pagament d'un premi literari a
Fuster.

[ 804

Carta

Observacions editorials a Fuster per part d'Oriol Folch sobre un text d'un
discurs que li envià, i altres comentaris sobre la dedicatòria d'un llibre seu.

1957

Folchoriol

7618

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament dels diners
guanyats per Fuster en un premi literari que li va cobrar a Barcelona.

1957

Folchoriol

7621

Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch pel cobrament d'un premi literari
que li van concedir a Barcelona i per l'enviament dels corresponents diners,
i altres comentaris sobre la publicació d'un llibre seu que està en la Censura.
També li fa alguns comentaris sobre la visita de Carles Riba a València i li
demana que li faça una visita per Falles.

1957

Folchoriol

7622

1957

Folchoriol

7623

1957

Folchoriol

7624

Carta

Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch de la seua visita a Barcelona
on s'allotjarà a sa casa, visita de pas cap a Saragossa on ha estat nomenat
membre del Jurat d'un premi literari. També li diu que vol donar-li una
sorpresa a Joaquim Maluquer, i li fa alguns comentaris a l'obra d'aquest,
"Ocells de les terres catalanes".

1957

Folchoriol

7625

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre la seua amistat i d'elogi al
seu llibre "Figures de temps". També li demana la seua visita a Barcelona i
l'enviament d'un text seu per a publicar-lo. Finalment també li agraeix el
tracte donat a uns amics seus durant la seua visita a València.

1957

Folchoriol

7626

Carta

Comentaris per part de Fuster a Oriol Folch sobre la visita d'uns amics seus
a València, als quals va acompanyar amb molt de gust, i altres observacions
editorials al respecte de la seua propera visita a Barcelona. També li dóna
records per a Joaquim Maluquer i li fa alguns comentaris sobre l'estat de
salut dels seus pares.

1957

Folchoriol

7627

1957

Folchoriol

7628

FOLCH, Oriol

Carta

Carta

Carta
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Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des del País Basc, on ha estat a
Bilbao i a Sant Sebastià. També li demana l'enviament d'algun text seu per
a publicar-lo.
Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch de l'enviament d'un text
perquè el publique, i altres comentaris sobre la publicació d'un llibre seu
guardonat amb el "Premi Yxart", d'assaig, al qual la Censura li ha modificat
una part.

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de la seua visita a Barcelona on
s'allotjarà a sa casa, abans de la seua sortida cap a Ginebra.

[ 805

Carta

Comentaris per part de Fuster a Oriol Folch sobre la riuada que ha patit
València, pel que li demana que li busque algun treball a Barcelona ja que
els diaris valencians han estat efectats i no tindrà feina. També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament d'uns llibres i d'una correspondència amb
amics comuns.

1957

Folchoriol

7629

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament d'un gir postal
amb 1.000 pts d'ajut per a ell, amb motiu de les inundacions patides a
València, i altres comentaris editorials sobre la publicació d'alguns treballs
seus i de l'enviament d'alguns llibres del seu interés.

1957

Folchoriol

7630

Carta

Agraïment per part de Fuster a Oriol Folch per l'enviament de 1.000 pts, i
comunicació de la seua propera visita a Barcelona per a donar una
conferència.

1957

Folchoriol

7631

1957

Folchoriol

7633

1957

Folchoriol

7620

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de París on està de viatge, i
comunicació que a Rafael Patxot li agradà molt la dedicatòria que li va fer
del seu llibre "La poesia catalana".
Al revers del full apareix la fotografia d'una vista de l'Ille de France, a París,
amb Notre-Dame al fons i el riu Sena.

1957

Folchoriol

7619

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de la seua visita a Barcelona per a
donar una conferència i unes lectures poètiques sobre l'obra d'Ausiàs
March. Altres comentaris sobre la dedicatòria de Fuster a la seua obra sobre
l'"Oratòria vicentina".

1958

Folchoriol

7634

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre l'acceptació de donar una
conferència a Barcelona, i li ofereix sa casa per a allotjar-se. També li
comunica els dies que està de viatge a Londres i a Ginebra perquè hi vaja
quant torne a Barcelona.

1958

Folchoriol

7635

Carta

Comunicació per part de Fuster a Oriol Folch de la data de la seua visita a
Barcelona per a donar una conferència sobre Ausiàs March, i de com farà
per a allotjar-se a sa casa, ja que anirà acompanyat del seu amic Josep
Palàcios de qui li parla sobre el seu caràcter reservat.

1958

Folchoriol

7636

FOLCH, Oriol

Carta
Nota
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Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Oriol Folch, i comunicació de la
recepció d'uns llibres seus que li envià i que li han agradat molt.
Oriol Folch comunica a Fuster que ja està a Barcelona després del seu viatge
a París, per la qual cosa li demana que li escriga.

[ 806

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch al respecte de la data de la seua
visita a Barcelona. També li diu que ha llegit l'obra de Palàcios "El camí
obert"i que li agradà molt.
Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre el seu nou llibre aparegut a
"Raixa", i altres observacions sobre la introducció a la seua obra "Quaresma
de Sant Vicent Ferrer" que va tindre que ser refeta per Just Cabot, ja que
l'original enviada per Sanchis Sivera estaba molt mal escrita. També li
demana que envie uns exemplars dedicats de la mateixa obra al Sr. Cabot i
al Sr. Patxot, pel que li facilita les seues adreces, i li dóna records per a
Palàcios.

1958

Folchoriol

7637

1958

Folchoriol

7638

1958

Folchoriol

7639

1959

Folchoriol

7640

1960

Folchoriol

7641

1961

Folchoriol

7643

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament d'un exemplar
dedicat de la seua obra sobre l"'Oratòria de Sant Vicent Ferrer", per a un
amic de Ginebra que ha perdut l'exemplar que li envià. Altres comentaris
sobre una certa polèmica amb la vídua d'Albert Camus pels drets d'autor
d'una traducció que està fent "Proa" de l'obra "L'Estranger".

1961

Folchoriol

7644

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch, en nom de Rafael Patxot, de
l'enviament d'uns llibres editats per la "Institució Patxot", i que es
relacionen en el text de la carta.

1961

Folchoriol

7645

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Oriol Folch i la seua dona.

1961

Folchoriol

7646

Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch i la seua dona Maria Remei, des
de Florència (Itàlia), on estan de viatge de noces.
Al revers del full apareix una fotografia en color d'una vista general de la
ciutat de Florència.

1961

Folchoriol

7642

Carta

FOLCH, Oriol
Carta

Carta

Postal

Carta

Felicitació
nadalenc

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre l'èxit editorial de Josep
Palàcios arran de la seua publicació "Les quatre estacions", i d'uns versos
apareguts a "Jornada". També li demana a Fuster l'enviament d'un
exemplar dedicat de la seua obra "Indagacions possibles", i li mostra la seua
estima i amistat.
Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre la data d'una visita seua a
Barcelona.
Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des de Ginebra (Suïssa), on està
de viatge, i altres comentaris a Fuster sobre la seua visita a València.
Al revers del full apareix una foto a color del "Pont du Mont-Blanc", de
Ginebra.
Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch i la seua dona Maria Remei de
l'enviament d'unes fotos de Florència.

[ 807

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre la creació de la "Fundació
Concepció Patxot i Rabell", a iniciativa de Rafael Patxot, institució que
donarà beques d'estudis a dones joves de l'àmbit català per a estudiar a
Ginebra (Suïssa), per la qual cosa li demana reunir-se amb ell i amb Moll
perquè proposen possibles candidates de Mallorca i València.

1962

Folchoriol

7647

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Folch de la mort de Rafael Patxot, i
altres comentaris sobre l'enviament d'un exemplar de l'obra "L'Estranger",
publicat a Perpinyà al nº 100 de la col·lecció "A Tot Vent", i altres
comentaris sobre les seues obres "Don Giovanni" i "Ben enamorat".

1963

Folchoriol

7648

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch perquè li faça una traducció a
l'obra "L'Estranger", d'Albert Camus. També li demana que li diga quines
obres de la col·lecció "A Tot Vent" deuen ser reeditades.

1964

Folchoriol

7649

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch al respecte de l'enviament de la
seua traducció de l'obra d'Albert Camus "L'Estranger", per a la seua
publicació a "Edicions Proa", i altres comentaris editorials al respecte de la
mateixa editora. També li desitja els seus millors auguris per a un nou
projecte editorial encetat per Fuster, i li fa alguns comentaris sobre la visita
de Raimon a Barcelona.

1964

Folchoriol

7651

1964

Folchoriol

7652

1964

Folchoriol

7650

FOLCH, Oriol

Carta

Telegrama

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre el seu estat de salut
després d'una operació. També li demana a petició del Sr. Queralt,
l'enviament del seu pròleg i la seua traducció a l'obra "L'Estranger", d'Albert
Camus, per a publicar-la al nº 100 de la col·lecció "A Tot Vent", de
l'"Editorial Proa".
Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch de l'enviament de la seua traducció
a l'obra "L'Estranger", d'Albert Camus.

Carta

Mostra de condol a Fuster per part d'Oriol Folch per la mort de sa mare, i
altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona. També li agraeix
l'enviament d'un exemplar dedicat de la seua obra "Causar-se d'esperar".

1965

Folchoriol

7653

Carta

Oriol Folch comunica a Fuster que ha rebut el seu original de la traducció de
l'obra d'Albert Camus "L'Estranger", per a publicar-la, i altres comentaris al
respecte d'una certa polèmica amb Cendrós i Oliver per la publicació de la
mateixa obra. També li demana informacions sobre l'estat de salut del seu
pare.

1966

Folchoriol

7654

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Folch sobre la traducció de l'obra
d'Albert Camus "L'Estranger", al respecte d'una certa polèmica amb
Cendrós i Oliver per la publicació de la mateixa obra. També li demana a
Fuster la publicació a l'"Editorial AC", d'una obra de Joan Garrabou que li
envià.

1966

Folchoriol

7655

Correspondència de Joan Fuster
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[ 808

Carta

Comentaris per part de Fuster a Oriol Folch sobre una certa polèmica amb
Joan Cendrós i Joan Oliver arran de la publicació a l'"Editorial Proa", de la
seua traducció a l'obra d'Albert Camus "L'Estranger", i altres comentaris
sobre la poca viabilitat de publicar a l'"Editorial AC" l'obra de Joan Garrabou
que li envià.

1966

Folchoriol

7656

Carta

Salutacions a Fuster per part d'Oriol Folch des d'Andorra on està de
vacances a casa de l'arquitecte Mascaró, i altres comentaris sobre la seua
visita a Barcelona.

1971

Folchoriol

7657

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament d'un
contracte editorial per a la publicació de la traducció al castellà de la seua
obra "Revoltes i heretgies", per part d'"Edicions Ariel", i altres comentaris
sobre els honoraris editorials que rebrà per aquest treball.

1971

Folchxavier

7658

Carta

Comentaris a Fuster per part de Xavier Folch sobre l'enviament d'una còpia
signada del contracte editorial per a la publicació de la seua obra "Revoltes i
heretgies", per part d"'Edicions Ariel". Altres observacions sobre la
traducció al castellà de la mateixa obra. També li demana l'adreça a Buenos
Aires, d'Annalisa, arran de la traducció d'un article d'aquesta publicat a la
revista "Recerques".

1971

Folchxavier

7659

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch, d"'Edicions Ariel", que ha
rebut el seu pròleg i la traducció d'un llibre per a publicar-lo, i de
l'enviament d'uns exemplars dels llibres "Anarquismo y Sindicalismo en
España", de Josep Termes, i "Joaquín Costa: El Gran Desconocido".

1972

Folchxavier

7660

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament de les
galerades corregides de la seua obra "Revoltes i heretgies", traduïda al
castellà per a la seua publicació a "Edicions Ariel". També li demana per
quin títol vol que porte aquesta edició castellana i li demana referències
sobre Josep Palàcios i la seua tasca de traductor.

1972

Folchxavier

7661

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament de les proves
d'impremta corregides de la seua obra "Rebeldes y Heterodoxos", perquè
les revise abans de publicar-la a "Edicions Ariel".

1972

Folchxavier

7662

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Xavier Folch sobre les seues
gestions amb l"'Editorial Seix Barral" per a la publicació en castellà del seu
llibre "El descrédito de la realidad", per part d'"Ariel Edicions".

1972

Folchxavier

7663

FOLCH, Xavier
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament d'uns
exemplars de la seua obra "Rebeldes y heterodoxos", publicada per "Ariel
Edicions", i de l'enviament d'altres llibres de la mateixa editorial del seu
interés. També li demana que li envie un possible títol a un llibre seu sobre
Espriu, Salvat-Papasseit i Josep Pla.

1972

Folchxavier

7664

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Folch perquè li diga a Palàcios si vol fer la
traducció a uns articles de Núria Sales per a publicar-los al nº 1 de la revista
"Recerques", i altres comentaris editorials sobre com van els seus projectes
editorials amb "Ariel Edicions", de la seua obra "El descrédito de la
realidad", i d'uns assaigs sobre Espriu, Salvat-Papasseit i Josep Pla.

1972

Folchxavier

7665

Carta

Xavier Folch comunica a Fuster que li ha escrit moltes vegades a Palàcios
perquè li envie la traducció d'uns textos per a la seua publicació i no obté
resposta. També li demana l'enviament de la seua obra "El descrédito de la
realidad", i d'uns assaigs sobre Espriu, Salvat-Papasseit i Josep Pla per a
publicar-los a "Edicions Ariel".

1972

Folchxavier

7666

1972

Folchxavier

7667

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament per mitjà de
Joan Reventós i Vicent Ventura, d'un exemplar del llibre "La Semana
Trágica", de Joan Connelly. També li pregunta sobre el transcurs dels seus
treballs per a la publicació en castellà de la seua obra "El descrédito de la
realidad", per part d'"Ariel Edicions", i el felicita pel seu 50 aniversari.

1972

Folchxavier

7668

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Xavier Folch arran de la seua
publicació de l'obra "Literatura catalana contemporània", i d'un article
sobre Els Carlins que han generat una certa polèmica. També li pregunta
sobre el transcurs dels seus treballs per a la publicació a "Edicions Ariel", de
la seua obra "El descrédito de la realidad". Finalment també li demana que
es fique en contacte amb Palàcios i li conteste a la seua acceptació de
traduir uns articles de Núria Sales, i que li propose la traducció d'un llibre
d'Isidre Molas.

1973

Folchxavier

7669

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament dels seus
honoraris editorials per al seu pròleg a un llibre de Joan Reglà, publicat per
"Edicions Ariel". També li comunica l'enviament d'uns exemplars dels
llibres: "Las Brigadas Internacionales", "Memòries de Neruda", "Cambio de
piel", "Poesía de creación", i "Tres Narraciones", de Cernuda, i li demana
l'enviament d'un exemplar de l'obra "El bandolerisme català".

1974

Folchxavier

7670

FOLCH, Xavier

Carta
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Enviament a Fuster per part de Xavier Folch de la còpia d'una carta enviada
a Palàcios en què li demana que faça la traducció d'uns articles de Núria
Sales.

[ 810

Carta

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Xavier Folch sobre la publicació
de la seua obra "El descrédito de la realidad", per part d'"Ediciones Ariel".
També li demana l'enviament d'algun exemplar de l'obra "El bandolerisme
català".
Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament de les proves
d'impremta de la seua obra "El descrédito de la realidad", perquè les revise
abans de la publicació a "Ediciones Ariel", i altres comentaris editorials al
respecte.

1974

Folchxavier

7672

1974

Folchxavier

7673

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch, d'"Edicions Ariel", de
l'enviament d'uns articles i del contracte editorial per a la publicació de la
seua obra "El descrédito de la realidad".

1974

Folchxavier

7674

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Folch d'Edicions Ariel d'una nova
edició del seu llibre "El descrédito de la realidad", i d'uns pròleg per a l'obra
de Joan Reglà "Estudios sobre los moriscos". També li comunica els llibres
recentment editats per l'editorial per si vol algún exemplar.

1974

Folchxavier

20255

Rebut

Enviament a Fuster d'una còpia d'un rebut d'"Edicions Ariel" pel pagament
dels seus honoraris editorials pel seu pròleg al llibre de Joan Reglà "Estudios
sobre los moriscos".

1974

Folchxavier

7671

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Xavier Folch de l'obra
"Poesia completa", de Joan Vinyoli, per a que en faça una crítica literària en
algun diari, i altres comentaris editorials i sobre el tractament de Fuster a
l'esmentada obra a la seua "Literatura catalana contemporània". També li
comunica l'enviament de tres llibres de la col·lecció "Ariel-Història", a
petició de Fontana.

1975

Folchxavier

7675

Carta

Xavier Folch comunica a Fuster que ha escrit una crítica literària en
"Tele/exprés", a l'obra de Joan Vinyoli que li va enviar per a tal finalitat, i
altres comentaris sobre Fontana i les obres que li envià. També li proposa
alguns títols per a un llibre seu sobre Josep Pla, Salvat Papasseit i Salvador
Espriu.

1975

Folchxavier

7676

Carta

Agraïment a Fuster per part de Xavier Folch pel seu article en "Tele/exprés",
sobre la poesia de Joan Vinyoli, i altres comentaris sobre el tractament que
en va fer de la mateixa obra en "Literatura catalana contemporània". També
li proposa com a títol d'una obra seua "Contra el Noucentisme", que va a
publicar i li proposa la publicació d'una nova edició en castellà de la seua
obra "Nosaltres, els valencians", en la col·lecció "Ariel Quinzenal".

1975

Folchxavier

7677

FOLCH, Xavier

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Xavier Folch pel seu article en "Tele/exprés"
sobre la poesia de Joan Vinyoli, i altres comentaris sobre una certa polèmica
entre Fontana i alguns amics valencians de Fuster. També li proposa el títol
"Contra el Noucentisme", per a una obra seua que va a publicar i li proposa
la publicació d'una nova edició en castellà de la seua obra "Nosaltres, els
valencians" a la col·lecció "Ariel Quinzenal".

1975

Folchxavier

7678

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Xavier Folch sobre la publicació
de l'obra "Contra el Noucentisme", en la col·lecció "Cinc d'Oros", per la qual
cosa li demana l'enviament d'un pròleg seu a la mateixa obra. També li
demana que li conteste sobre si accepta la publicació de la seua obra
"Nosaltres, els valencians", en la col·lecció "Ariel Quinzenal".

1975

Folchxavier

7679

Carta

Xavier Folch comunica a Fuster que va intentar cercar-lo a Barcelona per a
parlar amb ell durant una visita a la ciutat, sense èxit, i comunicació de
l'enviament del seu pròleg a l'obra "Contra el Noucentisme". També li diu
que parlà amb Castellet sobre l'edició castellana de la seua obra "Nosaltres,
els valencians", en la col·lecció "Ariel Quinzenal", sense obtindre resposta.

1976

Folchxavier

7680

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Xavier Folch sobre la publicació de la seua
obra "Contra el Noucentisme", ja que si no va a publicar-la voldria emprar el
text per a publicar-lo a les seues "Obres completes".

1976

Folchxavier

7681

Carta

Xavier Folch comunica a Fuster que ha deixat l'"Editorial Ariel" i ha creat
una nova editorial amb capital de "Grijalbo", en què li publicarà la seua obra
"Contra el Nocentisme". També li diu que vol reunir-se amb ell a sa casa de
Sueca, o aprofitant un viatge seu a Barcelona per a parlar-li dels seus
projectes editorials.

1976

Folchxavier

7682

1976

Folchxavier

7683

1976

Folchxavier

7684

1977

Folchxavier

7685

1977

Folchxavier

7686

FOLCH, Xavier

Carta

Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris per part de Fuster a Xavier Folch sobre la seua assistència a una
reunió dels "Premis Octubre", i altres comentaris sobre la publicació de la
seua obra "Contra el Noucentisme".
Comentaris a Fuster per part de Xavier Folch sobre els participants als
"Premis Octubre", i sobre la publicació del seu llibre "Contra el
Noucentisme", en l"'Editorial Crítica". També li diu a Fuster que voldria
parlar amb ell sobre l'edició de llibres catalans per la qual cosa li envia un
fullet publicitari de "l'Editorial Crítica" amb els seus llibres publicats en
castellà.
Xavier Folch sol·licita a Fuster si li ha fet el pròleg per a la publicació de la
seua obra "Contra el Noucentisme".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Folch de l'enviament del seu pròleg a
l'obra "Contra el Noucentisme" per a la publicació corresponent.
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Xavier Folch de l'enviament del seu pròleg
per a la publicació de la l'obra "Contra el Noucentisme".

1977

Folchxavier

7687

Carta

Xavier Folch comunica a Fuster que ha rebut el seu pròleg a l'obra "Contra
el Noucentisme", de la qual li enviarà un projecte de contracte editorial, i
altres comentaris sobre l'estat de salut de Fuster.

1977

Folchxavier

7688

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Folch d'un pròleg per al llibre "Contra
el Noucentisme" publicat per Crítica del Grupo editorial Grijalbo.

1977

Folchxavier

20256

Carta

Mostra de solidaritat i afecte a Fuster per part de Xavier Folch amb motiu
de l'atemptat que ha patit Fuster.

1978

Folchxavier

7691

Carta

Agraïment per part de Fuster a Xavier Folch per l'edició de la seua obra
"Contra el Noucentisme" de la qual ha rebut uns exemplars. També li
agraeix l'enviament d'un llibre de Tàpies i li demana si coneix a l'esmentat
artista perquè li demane per a ell alguna obra d'art. Finalment, li fa alguns
comentaris a les obres sobre història editades per l'"Editorial Crítica".

1978

Folchxavier

7689

1978

Folchxavier

7690

1984

Folchxavier

7694

FOLCH, Xavier

Carta

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Xavier Folch de la data de la presentació
d'un llibre a la "Llibreria Cinc d'Oros", de Barcelona, en què participaran
Benet i Tàpies, els quals seran presentats per Joan Oliver.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Carta

Interés de Xavier Folch per l'estat de salut de Fuster i comunicació de
l'enviament d'un exemplar de la seua obra "Pamflets polítics".

1985

Folchxavier

7692

Postal

Salutacions a Fuster per part de Xavier Folch des de Bolònia (Itàlia), on està
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista aèrea de la "Strada
Maggiore", de la ciutat.

1987

Folchxavier

7693

Carta

Agraïment a Fuster per part d'un lector per la publicació de la seua obra "La
decadència al País Valencià", i pel seus articles en els diaris "La Vanguardia"
i "l'Avui" que troba genials.

1977

Folguerajoanjosep

7704

1965

Follestadrobertt

7705

1981

Fomentcataladajutiserveis

7511

1981

Fomentdelesartsdecoratives

7514

FOLGUERÀ, Joan Josep

FOLLESTAD, Robert T
Carta
FOMENT CATALÀ D’AJUTS I
SERVEIS

Carta

FOMENT DE LES ARTS
DECORATIVES

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part del Cònsol dels Estats Units d'Amèrica, a
València, de la seua visita al Consulat, al Carrer Colon de la ciutat, per a
conéixer-lo arran de la lectura del seu llibre "El País Valenciano".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València per part de l'associació "Foment Català d'Ajut i Serveis".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València per part del president de l'associació "Foment de les Arts
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Decoratives".
FOMENTO AGRICULTURA, I.C
Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una conferència seua sobre Ausiàs March
a la "Biblioteca de Gandia", organitzada per l'associació "Fomento
Agricultura, I.C".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francisco Sabaté, de l'enviament d'un
exemplar de l'obra "La personalidad de Castilla en el conjunto de los
pueblos hispánicos", editat per "Fomento de Cultura Ediciones", com a
obsequi per les festes de Nadal que també li les felicita.

Telegrama

Fomentoagriculturaic

7512

1968

Fomentodeculturaediciones

7513

Comunicació a Fuster de la data d'inauguració de la "Llibreria La Fona",
d'Oliva, per si vol assistir-hi.

1977

Fonallibreriala

7515

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Planes, director de la "Fundació
Internacional d'Estudis Històrics sobre la Guerra Civil Espanyola", de
l'enviament d'un fullet de l'esmentat "Centre Documental", a Perpinyà.

1972

Fondationinternationaldestudeshis
7516
toriquesetsocial

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Arnaldo Orfila, director del "Fondo
de Cultura Económica", per a l'edició d'uns breviaris sobre "Literatura
Catalana", junt a Manuel Andújar i Javier Pradera.

1965

Fondodeculturaeconomica

7518

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'associació "Fondo de Cultura
Económica", del canvi de la seua nova adreça institucional a Madrid.

Fondodeculturaeconomica

7517

Fons de Documents pel Medi
Ambient i la Pau
Fullet

Enviament a Fuster per part del "Fons de Documentació pel Medi Ambient i
la Pau", de Castelló de la Plana, d'uns fullets i retalls de fullets sobre el
nacionalisme valencià i el medi ambient.

Fonsdedocumentspelmediambient
7519
ilapau

FONS GUTIÉRREZ, A.

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un llistat de llibres antics, a la venda
d'A. Fons Gutiérrez.
Sobre postal adjunta amb anotacions manuscrites comptables de Fuster per
la compra de llibres.

FOMENTO DE CULTURA
EDICIONES

FONA, Llibreria La
Fondation International
d’Estudes Historiques et
Sociales Sur la Guerre Civile
d’Espagne
FONDO DE CULTURA
ECONÒMICA

Llistat
FONT DE MORA, Lluís
Postal

Postal

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Font de Mora i la seua dona Charo
perquè vaja a sopar a sa casa de València.
Al revers del full apareix la foto d'un dibuix de Paul Klee de la [Tate Gallery].
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Font de Mora i la seua dona Charo de la
seua visita a sa casa de ValènciA.
l revers del full apareix la fotografia d'una obra d'art d'Arthur Hughes de la
[Tate Gallery].

1986

Fonsgutierreza

7520

1974

Fontdemoralluis

7521

1974

Fontdemoralluis

7522
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FONT I COSTA, Antoni
Carta

1963

Fonticostaantoni

7523

1963

Fonticostaantoni

7524

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Font i Costa, d'una felicitació
nadalenca amb uns poemes seus, i d'un fullet publicitari del medicament
per a la migranya "Cafergot", amb motiu d'un article de Fuster publicat en
el "Correo Catalán", al respecte.

1965

Fonticostaantoni

7526

Poema

Enviament a Fuster per part d'Antoni Font i Costa del seu "Poema a la mare
morta".

1965

Fonticostaantoni

7525

Carta

Mostra de condol a Fuster per part d'Antoni Font i Costa per la mort del seu
pare, de la qual s'ha assabentat per mitjà de Joan Oliver.

1966

Fonticostaantoni

7530

Carta

Sol·licitud a Fuster de disculpes per part d'Antoni Font i Costa, per
l'enviament del "Poema a la mare morta", tot just quant el pare de Fuster
està molt malalt al llit,la qual cosa ignorava.

1966

Fonticostaantoni

7527

Carta

Antoni Font i Costa comunica a Fuster que ha llegit la seua obra "Causar-se
d'esperar", que li ha agradat molt, i altres comentaris sobre política
catalana i literatura.

1966

Fonticostaantoni

7529

Poema

Enviament a Fuster per part d'Antoni Font i Costa d'un poema seu dedicat i
titulat "Amb veu encara de mig dol".

1966

Fonticostaantoni

7528

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Font i Costa, per l'homenatge
que se li farà al País Valencià amb motiu de la publicació de la seues "Obres
Completes".

1968

Fonticostaantoni

7534

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Antoni Font i Costa, amb un poema
seu imprés,titulat "Esquirols" i dedicat a Gabriel Ferrater.

1972

Fonticostaantoni

7531

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster, per part d'Antoni Font i Costa, amb un
poema imprés seu titulat "Oi, Malcus?", i altres comentaris mostrant-li el
seu suport amb motiu d'un atemptat patit per Fuster.

1978

Fonticostaantoni

7532

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Font i Costa amb motiu de
l'atemptat, també li envia records per a Manuel Cortés Requeni i per a
Antoni Formar Ferrer.

1981

Fonticostaantoni

7533

Felicitació
nadalenc

FONT I COSTA, Antoni

Enviament a Fuster per part d'Antoni Font i Costa del seu suport per les
crítiques aparegudes en "Serra d'Or", a la seua obra "El País Valenciano",
per la qual cosa li ofereix un poemari seu titulat "El Castell", que guanyà la
"Flor Natural", als "Jocs Florals de la Llengua Catalana de Santiago de Xile",
que li adjunta amb la seua dedicatòria.

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Antoni Font i Costa, escrita sobre
un punt de lectura.
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FONT I MASSOT, Maria Rosa
Carta
FONT I PARÉS, Albert

Adhesió
Carta

FONT SASTRE, Josep Maria
Carta
FONTÁN, Maria Rosa
Carta
FONTANA, Josep
Carta
FONTANA, Josep
Carta

FONTELLES PÉREZ, Jose

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència o un escrit en
el "Seminari de la Llengua i Literatura Catalanes", organitzat pels instituts
de batxillerat, de Girona, "Santiago Sobrequés" i "Jaume Vicens Vives".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Mostra de suport a Fuster i condemna de l'atemptat patit per aquest, per
part d'Albert Font i Parés, i família.
Agraïment a Fuster per l'enviament d'un exemplar d'un llibre seu dedicat a
Josep Maria Font Sastre, al qual fa alguns comentaris, i altres observacions
sobre la seua obra "El descrèdit de la realitat".
Comentaris a Fuster per part de Maria Rosa Fontán en contra de la
declaració de Fuster en un article aparegut en el diari [[La Vanguardia]]
titulat "Los desperdicios", en què declara que en morir voldria que
l'incineraren.
Adjunta una còpia d'un poema de Maria Rosa Fontán titulat "Gloria".
Comentaris a Fuster per part de Josep Fontana de la seua intenció de deixar
la seua col·laboració en un projecte editorial comú amb el Banco de
València, en abandonar-lo el mateix Fuster, i altres comentaris al respecte
del seu abandó.
Comunicació per part de Fuster a Josep Fontana explicant-li que deixa la
seua col·laboració amb una obra per al Banc de València per unes certes
discrepàncies amb els responsables de l'entitat bancària.

1983

Fontimassotmariarosa

7535

1981

Fontiparesalbert

7537

1981

Fontiparesalbert

7536

Fontsastrejosepmaria

7538

1980

Fontanmariarosa

7539

1975

Fontanajosep

7540

1975

Fontanajosep

7541

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Fontana de la seua intenció de
reunir-se amb ell per a parlar sobre el seu abandó d'un projecte editorial
amb el Banc de València.

1975

Fontanajosep

7542

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Fontana diguent-li que accepta
reunir-se amb ell i Cucó, quan ells desitgen, per a parlar sobre el seu abandó
d'un projecte editorial amb el Banc de València.

1975

Fontanajosep

7543

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Fontana, professor de l'Universitat de
València, d'una reproducció fotogràfica d'un edicte inquisitorial de València
trobat a una publicació anglesa, i conservat a l'Universitat de Cambridge,
per si és del seu interés.

1975

Fontanajosep

20257

Adhesió

Adhesió a l'homentage a Fuster a la plaça de Bous de València, amb motiu
de l'atemptat, per part de Josep Fontana, degà de la Facultat de Lletres de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

1981

Fontanajosep

7544

Carta

Mostra de condol per part de José Fontelles Pérez a la família de Joan
Fuster per la mort d'aquest.

1992

Fontellesperezjose

7545

Correspondència de Joan Fuster
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FORASTÉ I GIRAVENT,
Manuel

FORCADA TRAVER, Enric

FORCADELL, Josep
Forcadell, Josep
FOREST D’ARANA, La

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Forasté i Giravent, que li ha
arribat el seu text, per a unes jornades catalanes a Berlín, que està traduïntse a l'alemany.
Adjunta fotocòpia de la programació d'unes "Setmanes Catalanes" a Berlín.

1978

Forasteigiraventmanuel

7546

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Enric Forcada Traver, amb un
dibuix i un verset sobre el trenet de "La Panderola".

1963

Forcadatraverenric

7550

Carta

Agraïment a Fuster per les seues paraules d'elogi a una obra seua per part
d'Enric Forcada Traver, i altres comentaris sobre les vendes de l'esmentada
obra.

1973

Forcadatraverenric

7547

Carta

Agraïment per part de Fuster a Enric Forcada Traver per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra recentment publicada, i altres comentaris d'elogi
per part de Fuster a la mateixa.

1973

Forcadatraverenric

7548

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Enric Forcada Traver, i altres
comentaris sobre la transformació de la ciutat de Castelló.
Adjunta una imatge antiga de Castelló amb el tren "La Panderola".

1974

Forcadatraverenric

7549

1981

Forcadelljosep

7551

1984

Forcadelljosep

7552

Carta
Carta
Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns quaderns de la col·lecció "La
Forest d'Arana" que han sigut guardonats amb un premi.

1987

Forestdaranala

7553

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns quaderns de la col·lecció "La
Forest d'Arana", i altres comentaris sobre els autors dels textos d'aquesta
segona entrega.

1988

Forestdaranala

7554

Telegrama

Mostra de suport enviada a Fuster per part dels treballadors dels Alts Forns
de Levante, de Borriana, a la conferència solidària que es farà pels
companys de Sagunt.

1983

Formelevante

7555

Formentorhotel

7556

Fornchiariellofamilia

7557

Fornivilaroramon

7558

Fornagueramiquel

7559

FORME LEVANTE

FORMENTOR HOTEL
FORN CHIARIELLO, família
FORN I VILARÓ, Ramon
FORNAGUERA, Miquel

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Forcadell de l'enviament d'un exemplar
d'un discurs seu, pronunciat a Sueca, per a publicar-lo.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Forcadell de l'enviament d'un article
seu per al llibre de festes de "Les Fogueres d'Alacant".

Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
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Agraïment a Fuster per part de Tomeu Buedas de l'Hotel Formentor, de
Palma de Mallorca, per l'enviament d'un llibre seu dedicat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de la família
Forn-Chiariello.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Forn i Vilaró, i la seua
dona Montserrat Valls.
Salutacions a Fuster per part de Miquel Fornaguera, qui volia saludar-lo
personalment durant el seu viatge a Barcelona, de part del Sr. Aguiló de
Bogotà, i enviament de la seua adreça a la capital de Colòmbia.

9
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FORNÀS, Enric
FORNELL IARMENGOL, Josep
FORNELLS-PLA, Casa-Estudio

Carta

Mostra d'estima i admiració a Fuster per part d'Enric Fornàs per la seua
obra i per la seua tasca en defensa de la cultura i la llengua catalana.

1990

Fornasenric

7560

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Fornell i Armengol de la seua
col·laboració econòmica per a la publicació del setmanari "El Temps".

1984

Fornelliarmengoljosep

7561

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de l'Estudi Fornells-Pla, pel seu article publicat
en el diari [[La Vanguardia]], amb el títol "Aguas estancadas".

1980

Fornells-placasa-estudio

7562

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part del sacerdot Climent Forner i
Escobet, d'un llibre seu perquè li done la seua opinió.
Adjunta felicitació nadalenca amb un poema imprés del mateix Climent
Forner Escobet, titulat "Treva Nadalenca".

1965

Forneriescobertcliment

7565

1979

Fornersalvador

7563

1987

Fornersalvador

7564

1979

Forneslluis(elsifoner)

7567

1980

Forneslluis(elsifoner)

7568

1980

Forneslluis(elsifoner)

7569

1981

Forneslluis(elsifoner)

7570

Forneslluis(elsifoner)

7566

1978

Fortibufillxavier

7575

1977

Forticoguleufemia

7576

1981

Fortbertran

7571

FORNER I ESCOBERT, Climent

FORNER, Salvador

Telegrama

Telegrama
FORNÉS, Lluís (El Sifoner)
Carta
Telegrama
FORNÉS, Lluís (El Sifoner)

Telegrama

Carta

FORT I BUFILL, Xavier

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Fornés "El Sifoner", de la seua
participació en una conferència sobre "Els intel·lectuals i la Cultura
Nacional-Popular", a la Fira del Llibre de València.
Comunicació a Fuster per part de Lluís Forner "El Sifoner", de la data de la
seua visita a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Lluís Forner "El Sifoner", de la data de la
seua visita a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Lluís Fornés "El Sifoner", de la data de la
seua visita a sa casa de Sueca, i sol·licitud perquè li faça la presentació d'un
disc.

Nota

Comunicació a Fuster per part de Lluís Fornés "El Sifoner", de la seua visita
per sa casa de Sueca per a dir-li la data i l'hora en què passarà a per ell per a
anar a un acte.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Xavier Fort i Bufill, amb el poema
titulat "A la Generalitat".

FORT I COGUL, Eufemià
Carta
FORT, Bertran

Acceptació per part de Fuster de la presidència del Jurat del "Premi Carlos
Arniches de Teatre", enviada al regidor de cultura de l'Ajuntament
d'Alacant.
Comunicació per part de Fuster a Salvador Forner declinant la seua
participació en una conferència, a la Facultat de Filosofia i Lletres, de
l'Universitat d'Alacant.

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Eufemià Fort i Cogul, de
l'enviament d'un text sobre el Regne de València, aparegut en "Santes
Creus: Butlletí de l'A.B.S.C".
Mostra de suport a Fuster i condemna de l'atemptat patit per aquest.
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FORT, Ramon
Carta

Carta

Carta
FORTEZA, Miquel
FORTEZA-REI, Josep

Carta
Telegrama
Adhesió

FORTUNY, Albert

FOS SOLER, Josep
FOS, Antoni

Comentaris a Fuster per part de Ramon Fort sobre el nacionalisme català, i
altres observacions polítiques.
Enviament a Fuster per part de Ramon Fort d'unes fotocòpies de caricatures
de personatges catalans.
Adjunta una caricatura original manuscrita de Fuster.
Felicitació a Fuster pel seu sant i altres comentaris d'elogi a la seua poesia
per part de Miquel Forteza.
Adhesió a un Homenatge a Fuster que tindrà lloc a València.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1964

Fortramon

7572

1983

Fortramon

7573

1983

Fortramon

7574

1950

Fortezamiquel

7577

1978

Forteza-reijosep

7579

1981

Forteza-reijosep

7578

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Albert Fortuny.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'un fotograma de la
pel·lícula "Calcutta..."

1978

Fortunyalbert

7580

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Romà Fortuny perquè faça de mantenidor a
l'acte d'entrega del premi literari "Llorenç Riber".
Adjunta tarja de presentació del prior del Santuari de Ntra. Sra. Del Lluch de
Palma de Mallorca, i programa d'activitats de la Jornada Jubilar de la Diada
de Ntra. Sra. De Lluc.

1966

Fortunyroma

7581

FORTUNY, Romà

FOS ESCRIVÁ, Família

Comentaris a Fuster per part de Ramon Fort, sobre la seua visita a València
en Falles, i la proliferació de banderes catalanes junt amb unes altres
espanyoles als carrers de la ciutat, per això li demana a Fuster què és el que
signifiquen per als valencians eixes banderes. També li fa alguns comentaris
sobre el seu llibre "Qüestió de noms" i sobre un article seu en "Serra d'Or".

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Fosescrivafamilia

7714

Carta

Discurs polític enviat a Fuster per part de Josep Fos Soler, es castellà i en
valencià, per a presentar-se com a Regidor de l'Ajuntament de Sueca.

1970

Fossolerjosep

7715

Carta

Felicitació a Fuster per la concessió d'un premi, per part d'Antoni Fos de
"Vega Films S.L".

Fosantoni

7582

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carmen Fos perquè intercedisca front a Jordi
Pujol o Max Cahner,per a l'obtenció d'una plaça en la Banca Catalana quan
aproven les oposicions.

Foscarmen

7583

FOS, Carmen

Correspondència de Joan Fuster
]
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FOS, Josep Lluís
Postal

Carta
FOS, Salvador
Carta

Postal

Postal

Postal
FOS, Salvador
Postal

Carta

Postal

Postal

Correspondència de Joan Fuster
]

Salutacions a Fuster per part de Josep Lluís Fos des de Ripoll (Girona), on ha
visitat el seu Monestir.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'una de les naus
colaterals del Monestir de Ripoll.
Comunicació a Fuster per part de Josep Lluís Fos, de l'enviament d'uns fulls
del text de la seua obra "Moral de Combat" perquè li faça una ullada abans
de publicar-la.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Fos de l'enviament d'un
exemplar dedicat, d'un llibret titulat "Novena en honor del glorioso San
Liborio, Abogado del Mal de Piedra, Patrono dek Balneario Fuente EnSegures...", 1966. (24 pàg).
Salutacions a Fuster per part de Salvador Fos des de Benassal (Castelló), on
passa les seues vacances. També li demana que li envie algun disc de
Raimon, a petició de les xiques de l'hotel on s'allotja.
Al revers del full apareix una imatge a color de la Font de Segures de
Benassal.
Salutacions a Fuster per part de Salvador Fos des de Benassal (Castelló), on
passa les seues vacances de Nadal.
Al revers del full apareix la imatge d'un paisatge de Benassal.
Salutacions a Fuster per part de Salvador Fos des de Montán (Castelló), on
està passant el dia de "torrà" amb uns amics.
Al revers del full apareix una imatge de la "Fuente Tejería".
Salvador Fos comunica a Fuster que va anar a visitar-lo a sa casa de Sueca
però no hi era.
Al revers del full apareix una imatge antiga de l'Hotel Sicània, de Cullera.
Salutacions a Fuster per part de Salvador Fos des del Monestir de Porta
Coeli, i mostra d'amistat a Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Fos de la seua visita a València.
Al revers del full apareix una imatge d'un cartell publicitari [Fallas de
Valencia. Fiestas de Arte de Interés Nacional, del 12 al 19 de marzo de
1968].
Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Fos de l'enviament d'uns retalls de
premsa amb articles de Barcelona, i altres comentaris sobre la seua visita a
sa casa de València de la qual li quedà molt agraït.

1967

Fosjoseplluis

7585

1969

Fosjoseplluis

7584

1966

Fossalvador

7707

1966

Fossalvador

7706

1966

Fossalvador

7710

1967

Fossalvador

7708

1967

Fossalvador

7709

1968

Fossalvador

7712

1968

Fossalvador

7711

1968

Fossalvador

7713
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FOSAR BENLLOCH, Enrique
Carta

1982

Fosarbenllochenrique

7716

1982

Fosarbenllochenrique

7717

1979

Fozxavier

7719

1979

Fozxavier

7718

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala que l'han nomenat Cap
dels Informatius de "Ràdio Nacional de Catalunya", per la qual cosa deixa la
revista Jano i "Edicions Doyma", però li demana que segueixca col·laborant
en l'esmentada publicació enviant-los articles per a publicar.

1981

Fozxavier

7720

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala perquè accepte formar part
del jurat dels "Premis Jano" d'assaig.

1981

Fozxavier

7721

Carta

Contestació per part de Fuster a Xavier Foz Sala que accepta formar part del
jurat dels Premis Jano i altres comentaris sobre els seus articles per a
l'esmentada revista.

1981

Fozxavier

7722

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Xavier Foz i Sala, sobre si li ha afectat la
"pantanà" del 82. També li demana que li faça un article per a la revista
Jano sobre la Festa de Cap d'Any.

1982

Fozxavier

7723

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Xavier Foz i Sala de la data d'una
entrevista a sa casa de Sueca per a Ràdio Nacional de Catalunya

1983

Fozxavier

7724

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Román J. Francés Berbegal, de
l'enviament d'un exemplar de la revista de Festes del Camp de Mirra
(Alacant). També li demana a Fuster que li envie un exemplar de la 2ª edició
de la seua obra "La Senyera de València".

1977

Francesberbegalramonj

7725

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Román J. Francés Berbegal, de la seua
col·laboració amb un article per a la revista de Festes del Campo de Mirra
(Alacant).

1977

Francesberbegalramonj

7726

Fosar Benlloch, Enrique

Carta

Contestació per part de Fuster a Enrique Fosar Benlloch comunicant-li que
la documentació que necessita la pot trobar al "Boletín de la Sociedad
Castellonenca de Cultura", Vol. XVI, (1935), en què hi ha un article
d'Amédée Pagès titulat "Documents inédits relatifs à la vie d'Auzias March".
Comunicació per part de Fuster a Xavier Foz i Sala, director de "Jano", que ja
li ha enviat els articles que li demana.

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Foz i Sala de l'enviament d'uns
articles.

Carta
FOZ, Xavier

FRANCÉS BERBEGAL, Ramón
J

Sol·licitud a Fuster per part d'Enrique Fosar Benlloch perquè li done alguna
referència bibliogràfica sobre el testament d'Ausiàs March per al seu estudi
sobre els fills de Barragana, arran de la lectura del seu treball sobre el
mateix personatge.

Correspondència de Joan Fuster
]
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FRANCH I FERRER, Vicent
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de l'enviament d'un
retall de premsa del seu interés.
Adjunta un retall de premsa del diari [La Verdad], titulat "Primera parte de
la Historia de Valencia".
Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de la seua visita a
sa casa de Sueca per tal de parlar amb ell acompanyat de 4 estudiants de
dret.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de l'enviament d'un
treball seu sobre la Universitat, presentat al Premi de l'ACED, i altres
comentaris sobre la seua visita a sa casa de Sueca i sobre l'oferiment a
Vicent Franch, per part de Mª Consuelo Reyna, de col·laborar al seu diari.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de la seua visita a
València per reunir-se amb ell amb una colla d'amics de Borriana i altres
comentaris sobre les seues darreres publicacions a la premsa.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de la seua reunió
amb Adolf Pizcueta, qui va estar molt amable i li va dir que li podia facilitar
les obres que desitjara d'En Tomàs Martí i altres comentaris sobre el
finançament de l'edició d'una obra seua per part del Consell Valencià de
Cultura. També li comunica l'enviament per part de l'Editorial Curial
d'algunes publicacions i dels números 3 i 4 de la revista "Randa".
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de les dates d'una
visita a València per tal de reunir-se amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de la mort tràgica
del seu amic en comú, Joan Tomàs i Martí, a la localitat castellonenca
d'Artana. També li demana la seua assitència a un homenatge que li volen
fer els seus amics al cementeri de l'esmentada localitat.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer que, fent una edició
facsímil de la revista "Pàtria Nova", ha descobert uns articles de Duran i
Tortajada que considera magnífics, li envia una còpia d'aquests a Fuster i li
fa diversos comentaris al respecte.

1972

Franchiferrervicent

7748

1975

Franchiferrervicent

7749

1975

Franchiferrervicent

7750

1977

Franchiferrervicent

7752

1977

Franchiferrervicent

7753

1977

Franchiferrervicent

7754

1977

Franchiferrervicent

7755

1977

Franchiferrervicent

7757
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FRANCH I FERRER, Vicent

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de la data de la
seua visita a sa casa de Sueca amb uns amics.

1977

Franchiferrervicent

7773

Retall de
premsa

Enviament a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, d'un retall de premsa
sobre la reedició en castellà del seu llibre "Nosaltres, els valencians,",
aparegut al [[Semanario La Verdad, Domingo 19 diciembre 1976]], titulat
"Nosaltres els valencians, reeditat en castellà".
ambé li fa alguns comentaris en una nota a peu de pàgina sobre l'enviament
d'un article per part de Vicent Franch, titulat "La decadència valenciana",
per la revista [Historia y Vida].

1977

Franchiferrervicent

7751

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer d'un retall de premsa
amb un article seu en el que s'elogia la tasca editorial de Joan Fuster, article
amb el títol "Un [[catecisme]] constitucionalista valencià del 1820", publicat
a la premsa el diumenge 20 de febrer de 1977.

1977

Franchiferrervicent

20258

1977

Franchiferrervicent

7756

1978

Franchiferrervicent

7759

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, que ha escrit als
d'Òmnium Cultural perquè li donen la beca d'investigació. També li demana
a Fuster la seua opinió sobre el seu treball sobre la figura de Vicent Tomàs i
Martí, i li comunica l'enviament d'altres treballs seus titulats: "L'Escandol
dels Jocs Florals del 1915 a València", "El Crist de la Muntanya" i d'una
publicació de l'Agrupació Borrianenca de Cultura sobre la "Biblioteca de
Temes Valencians: Joan Batiste Tejedo".

1978

Franchiferrervicent

7760

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de la seua
participació en una conferència per a les "Terceres jornades de les minories
ètniques nacionals", organitzada pel CIEMEN, i que ha començat el seu
treball d'investigació per a una beca d'Òmnium Cultural sobre "Blasquisme i
eleccions (1917-1936)". També li comunica que ha publicat el seu llibre
sobre "Tomàs i Martí" i altres comentaris sobre la difusió que farà d'aquest
per mitjà de diversos articles de premsa a diaris i revistes de l'àmbit català.

1978

Franchiferrervicent

7761

Telegrama

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de Fuster a Vicent Franch i Ferrer, que per motius de
treball, no podrà anar a Artana a l'homenatge per la mort de Joan Tomàs i
Martí, però li mostra la seua adhesió a l'acte i el seu condol a la familia.
Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de la data en què
anirà a visitar-lo a sa casa de Sueca, acompanyat de Lluís Aguiló, per parlar
amb ell i altres comentaris sobre una beca d'investigació d'Òmnium
Cultural.
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Carta
FRANCH I FERRER, Vicent
Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, sobre la seua
intenció de fer un CIEMEN al País Valencià i altres comentaris sobre el seu
treball per a la beca d'Òmnium Cultural. També li anuncia la seua visita a sa
casa de Sueca per parlar d'aquests assumptes amb ell.
Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, perquè escriga als
d'Òmnium Cultural per tal que li paguen els diners d'una beca
d'investigació. També li comunica la seua visita a sa casa de sueca per
portar-li un exemplar de la seua darrera publicació sobre Vicent Tomàs i
Martí.
Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de la seua visita a
sa casa de Sueca, amb Lluís Aguiló, la qual aprofitarà per dur-li un exemplar
de la seua darrera publicació sobre Vicent Tomàs i Martí.
Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de l'enviament a
Paco Pérez Moragón d'uns articles per a la seua publicació titulats: "Vicent
Tomàs i Martí i la idea dels Països Catalans (1916-1923)" i "Nacionalisme i
regions a la Constitució Espanyola". També li demana que forme part d'una
taula redona organitzada per Acció Cultural del País Valencià i la Societat
d'Amics del País, commemorant la primera "Declaració Valencianista,
1918".
Contestació, per part de Fuster a Vicent Franch i Ferrer, a l'homenatge que
li volen fer a Borriana amb què no està massa d'acord i altres comentaris
sobre la nova col·lecció de l'Editorial Prometeo i per aquest motiu el
convida a anar amb l'editor Juan de Dios Leal a sopar a sa casa de Sueca per
parlar de la col·lecció. També li fa alguns comentaris sobre la beca d'estudis
que li van donar a Òmnium Cultural.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer de la data de la
seua visita a sa casa de Sueca.
Mostra de suport a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer amb motiu
d'un atemptat patit per aquest i comunicació d'un "Homenatge a les Forces
de la Cultura", organitzat per l'Agrupació Borrianenca de Cultura. També li
anuncia la creació d'una nova col·lecció de l'Editorial Prometeo amb "El
Conte del Diumenge", li fa comentaris sobre el pagament per part
d'Òmnium Cultural d'uns diners que li deuen per una conferència sobre la
"Declaració valencianista de 1918" i altres comentaris sobre els seus darrers
projectes editorials.

1978

Franchiferrervicent

7762

1978

Franchiferrervicent

7763

1978

Franchiferrervicent

7764

1978

Franchiferrervicent

7765

1978

Franchiferrervicent

7767

1978

Franchiferrervicent

7747

1979

Franchiferrervicent

7766
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Carta

1979

Franchiferrervicent

7768

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de l'enviament de
la còpia d'una carta a Jaume Planes i Pahíssa demanant-li l'avançament dels
diners d'una beca d'investigació d'Òmium Cultural, que se'ls va concedir a
Fuster i a ell.

1979

Franchiferrervicent

7769

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, sobre l'enviament del
seu vistiplau per tal que li efectuen el pagament dels diners d'una beca
d'investigació d'Òmnium Cultural i altres comentaris sobre com porta
l'esmentat treball. També li comunica la presentació d'un treball sobre
Vicent Tomàs i Martí al Premi Senyera d'Investigacions Històriques de
l'Ajuntament de València.

1979

Franchiferrervicent

7770

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, sobre l'enviament del
seu vistiplau per tal que li facen el pagament dels diners d'una beca
d'investigació d'Òmnium Cultural i altres comentaris sobre el tractament
que va tenir, per part d'Amadeu Fabregat, un article seu que li va publicar
amb el títol "El descrèdit d'una antiga paraula". També li comunica la
presentació d'un treball titulat "El nacionalisme agrarista valencià (19181923)" al Premi Senyera d'Investigacions Històriques de l'Ajuntament de
València.

1979

Franchiferrervicent

7771

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, de la data de la
seua visita a Sueca per presentar-li el seu treball sobre "Blasquisme" per a
una beca d'investigació d'Òmnium Cultural a fi que li done el vistiplau per al
pagament d'aquesta. També li diu que ha pensat fer una segona part de
l'esmentat treball amb el títol "Estat i Nació a la Ciència Política".

1982

Franchiferrervicent

7772

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Vicent Franch i Ferrer, mostrant-li el seu
desacord pel que fa a l'opinió que té d'Enric Duran i Tortajada i altres
comentaris sobre el valencianisme d'alguns personatges de la vida cutural
valenciana. També li fa alguns comentaris sobre els seus darrers treballs i
publicacions a la premsa, i li demana que li busque ajuda económica per
publicar un treball sobre Marco Miranda.

Franchiferrervicent

7758

Telegrama

Adhesió per part de Emmanuel Franch a un homenatge a Fuster que es farà
a València.

Franchemmanuel

7727

FRANCH I FERRER, Vicent

FRANCH, Emmanuel

Còpia d'una carta de Vicent Franch i Ferrer a Jaume Planes i Pahíssa,
d'Òmium Cultural, demanant-li l'avançament dels diners d'una beca
d'investigació que se'ls va concedir a Fuster i a ell per poder seguir amb les
seues investigacions.

Correspondència de Joan Fuster
]

1968
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FRANCH, Manuel
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emmanuel Franch perquè li dedique un
exemplar del seu llibre "El País Valenciano". També li demana la seua visita
a l'Hotel Colon de Barcelona i li envia el seu telèfon de contacte.

1964

Franchmanuel

7728

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Emmanuel Franch sobre la seua visita a
València, a la qual l'uneixen molts vincles d'amistat amb personatges
valencians.

1964

Franchmanuel

7729

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Emmanuel Franch, de la data de la seua
visita a València en què poden quedar perquè li dedique els exemplars dels
seues llibres "El País Valenciano" i "Nosaltres, els valencians".

1964

Franchmanuel

7730

1964

Franchmanuel

7731

1965

Franchmanuel

7732

1966

Franchmanuel

7733

1975

Franchmanuel

7734

1976

Franchmanuel

7735

1976

Franchmanuel

7736

Carta
FRANCH, Manuel

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Emmanuel Franch, qui està de vacances a
Moncofa, sobre com poden quedar en València per tal de conéixer-lo.
Comunicació a Fuster per part d'Emmanuel Franch de l'enviament d'un
llibre seu perquè li'l dedique.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part d'Emmanuel
Franch.
Felicitació a Fuster per part d'Emmanuel Franch i la seua dona per
l'obtenció del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Felicitació a Fuster per part d'Emmanuel Franch pel seu article publicat a la
revista "Canigó" contra la Caixa d'Estalvis de València i altres comentaris
sobre la presentació d'una obra d'Àngel Guimerà al Teatre Principal de
València.
Sol·licitud a Fuster per part d'Emmanuel Franch de la dedicatòria d'un
exemplar del seu llibre "Serrallonga" que li han regalat els de l'Editorial
Aedos.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emmanuel Franch perquè faça que Joan Reglà
li envie un exemplar del seu llibre "Felip II i Catalunya", que està esgotat.

1976

Franchmanuel

7737

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Emmanuel Franch, de l'enviament d'un
exemplar del llibre "El blau de la Senyera" o que li diga on pot comprar-lo,
arran d'una entrevista que li feren a Fuster, que va veure per televisió,
sobre l'esmentada obra.

1977

Franchmanuel

7738

1977

Franchmanuel

7739

1978

Franchmanuel

7740

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació a Fuster per part d'Emmanuel Franch pel seu llibre "El blau de la
Senyera" i sol·licitud d'una dedicatòria al seu exemplar de l'obra.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Emmanuel Franch d'un
exemplar del seu llibre "El blau de la Senyera" perquè li'l dedique a la seua
amiga Amalia Moles i li envia l'adreça d'aquesta.
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Carta

Carta

FRANCH, Salvador
FRANCO GRANDE, José L.

Sol·licitud a Fuster per part d'Emmanuel Franch de la dedicatòria d'un llibre
seu.
Anotació manuscrita per part de Fuster al revers del full [Contestat].

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part d'Emmanuel Franch i la seua dona per
l'obtenció d'un premi literari.
Felicitació a Fuster per part d'Emmanuel Franch i la seua dona per
l'obtenció de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part d'Emmanuel Franch i la seua dona per
l'obtenció de la Presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Franch i comunicació
que el va visitar a sa casa de Sueca i no hi era.

Felicitació
nadalenc
Telegrama

FRANCO MARTÍNEZ, Josep

Mostra de suport a Fuster per part de José L. Franco Grande.

1978

Franchmanuel

7741

1979

Franchmanuel

7742

1981

Franchmanuel

7743

1983

Franchmanuel

7744

1986

Franchmanuel

7745

Franchsalvador

7746

1969

Francograndejosel

7774

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Franco Martínez perquè faça per
buscar-li una plaça a la Facultat de Filosofia i Lletres, ja que vol demanar-se
un trasllat al servei militar per tal d'estudiar a València.

1977

Francomartinezjosep

7775

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Franco Martínez per la seua
tasca de recuperació lingüística i cultural al País Valencià i mostra de la seua
amistat.

1977

Francomartinezjosep

7776

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Franco Martínez, de si pot fer alguna
cosa perquè li convaliden el màxim d'assignatures possibles pel seu trasllat
de la Facultat de Filosofia a la de Filologia, ja que vol matricular-se en
filologia anglesa.

1977

Francomartinezjosep

7777

Freixenet

20259

Frenteculturalanpg

7778

FREIXENET
Fullet
FRENTE CULTURAL, ANPG

Mostra de suport a Fuster per part d'Emmanuel Franch amb motiu d'un
atemptat patit per aquest.
Anotació manuscrita per part de Fuster al sobre postal [Contestat].

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació a Fuster per part de Ramon Bosch, a un fullet publicitari de
Freixenet.
Amb fotos a color i textos del procès d'elaboració del cava.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del col·lectiu
gallec [Frente Cultural de la Asamblea Nacional Popular Gallega].

1981
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FREY, Peter
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Peter Frey, que li conteste a unes preguntes
per a la seua tesi doctoral sobre "La actitud de los intelectuales españoles
frente al ingreso español en la CEE" i li facilita la seua adreça a Mainz
(Alemanya) perquè li envie les respostes

1983

Freypeter

7779

Entrevista

Enviament a Fuster per part de Peter Frey d'un qüestionari amb a unes
preguntes per a la seua tesi doctoral sobre "La actitud de los intelectuales
españoles frente al ingreso español en la CEE".

1983

Freypeter

7780

1981

Frigolaenric

7781

1984

Frigolaenric

7782

1966

Frontnacionaldecatalunya

7783

1977

Frontnacionaldecatalunya

7784

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jordi Casas-Salat, que ha sigut nomenat
secretari de partit polític independentista Front Nacional de Catalunya i li
demana la seua col·laboració per establir contactes amb els socialistes
valencians.
Adjunta retall de premsa títolat "Reunió del F.N.C. amb el P.S. de Menorca i
el P.S.I." aparegut al diari [Avui, Diumenge, 28 maig 1978. Pàg. 7].

1978

Frontnacionaldecatalunya

7785

Telegrama

Mostra de suport a Fuster i condemna de l'atemptat patit per aquest per
part del Front Nacional de Catalunya, el qual s'adhereix a qualsevol acte
d'homenatge que li facen.

1981

Frontnacionaldecatalunya

7786

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València per part de Francesc Frutos, secretari general del PSUC.

1981

Frutosfrancesc

7787

Telegrama

Felicitació a Fuster per l'obtenció d'un premi literari per part de Francesc
Frutos i d'altres intel·lectuals catalans.

1981

Frutosfrancesc

7788

Saluda

Comunicació a Fuster per part de Francisco Fuentes Carsi de la data d'una
reunió dels companys de promoció d'estudis de doctorat al depatx
d'Enrique Solà a l'Ajuntament de València.

1961

Fuentescarsifrancisco

7789

FRÍGOLA, Enric
Carta

Carta
FRONT NACIONAL DE
CATALUNYA

FRONT NACIONAL DE
CATALUNYA

FRUTOS, Francesc

Carta

Carta

FUENTES CARSI, Francisco

Correspondència de Joan Fuster
]

Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València
amb motiu de l'atemptat, enviada per Salvador Grau-Mora a Enric Frigola i
Mª Matilde Almendros, que va ser anunciat a Ràdio 4.
Carta de Fuster a Enric Frígola, presentant-li el nou setmanari "El Temps".
Segell imprés al sobre postal [Devuelto Remitente].
Carta oberta als seus militants per part del Front Nacional de Catalunya
demanant-los que no vagen a votar al referèndum per a la "Ley orgánica del
Estado" i en contra del govern il·legítim de Franco.
Adjunta pamflets reivindicatius d'aquest.
Sol·licitud a Fuster per part del Front Nacional de Catalunya de la seua
participació en l'acte de cloenda del seu "II Congrés", que tindrà lloc al
Col·legi Oficial d'Advocats de Barcelona.
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FUENTES RÓDENAS, Jesús
Nota

Comunicació a Fuster per part de Joan Climent i de Salvador Salcedo de la
visita de Jesús Fuentes Ródenas a sa casa de Sueca per parlar de la seua tesi
doctoral.

1981

Fuentesrodenasjesus

7790

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Telesforo Fuentes Suárez de la seua signatura
i dedicatòria d'un llibre o fullet per a la seua Biblioteca-Museu de llibres i
autògrafs dedicats.

1980

Fuentessuareztelesforo

7791

Expedient

Sol·licituds a Fuster per part de Telesforo Fuentes Suárez de la seua
signatura i dedicatòria d'un llibre o fullet per a la seua Biblioteca-Museu de
llibres i autògrafs dedicats.
Adjunta una postal enviada com a recordatori i agraïment, amb la foto
d'una vista de San Bartolome de Tirajana (Las Palmas), al revers del full.

1980

Fuentessuareztelesforo

7792

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat que tindrà lloc a
la Plaça de Bous de València per part de Miquel Fullana i Llompart.

1981

Fullanaillompartmiquel

7796

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Miquel Fullana i Llompart, de l'enviament
d'un exemplar del "Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana".
Adjunta tarja de presentació felicitant-li l'any nou.

1987

Fullanaillompartmiquel

7793

Carta

Agraïment per part de Fuster a Miquel Fullana i Llompart per l'enviament
del "Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana", del qual vol que el facen
subscriptor.

1988

Fullanaillompartmiquel

7794

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Miquel Fullana i Llompart, que ha deixat
de ser president de la Societat Arqueològica Lul·liana i que no s'accepten
subscriptors al seu "Butlletí", aleshores si vol rebre'l haurà de fer-se soci.

1988

Fullanaillompartmiquel

7795

Fotocòpia enviada a Fuster del títol de medicina de Jayme Niubó i Riera
Títol universitari expedit per la "Real Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de
Medicina y Cirugía"

1827

Fulls

7797

Manifest

Manifest, per part del polític valencià Cirilo Amorós, als seus votants de la
seua elecció de no aspirar a l'elecció de diputat a Corts, amb el títol "A los
electores del Distrito de S. Vicente".

1876

Fulls

7802

Publicitat

Enviament a Fuster d'una còpia fotogràfica d'un cartell publicitari del
"Internacional Gabinet de Medicina et Cirugía" de Barcelona, publicat al
diari [La Exposición. Barcelona, 27 agost 1886].

1886

Fulls

7798

Fullet

Fullet enviat a Fuster sobre l'elecció de Rodrigo Soriano com a candidat a
diputat a les Corts per València, titulat "A los republicanos de Valencia:
Rodrigo Soriano, candidato".

1901

Fulls

7800

Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un retall de premsa de l'article
"Valencia cantada por Salvador Rueda" de la revista [La Esfera, 11-IV-1914,
nº
15].

1914

Fulls

7801

FUENTES SUÀREZ, Telesforo

FULLANA I LLOMPART,
Miquel

FULLANA I LLOMPART,
Miquel

FULLS
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Amb una imatge de la cantant valenciana Pura Gurina.

FULQUET, Josep Maria
FUNDACIÓ ABBOT I
COSTELLO

FUNDACIÓ ARTUR
MARTORELL

Felicitació

Enviament a Fuster per part de Max Aub d'un número extraordinari
humorístic del diari "El Correo de Euclides", [México, 15 de julio de 1967].

1967

Fulls

7799

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Fulquet del seu suport i
col·laboració en el nou setmanari "El Temps".

1984

Fulquetjosepmaria

7803

1962

Fundacioabboticostello

7805

Fundacioabboticostello

7804

Recordatori

Recordatori enviat a Fuster d'una missa celebrada a la Parròquia de Sant
Pere de Sueca de la [[Fiesta de la Monarquia Tradicional]] per part del
[Centro Católico Cultural "La Lealtad" de Sueca].

Saluda

Invitació a Fuster al sopar de la "Primera Trobada Literària", organitzada pel
Col·lectiu Albània de la Fundació Abbot i Costello que es farà a Riola i Sueca.
Adjunta el programa d'actes amb els participants a l'esmentada trobada
literària.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Ramon Moragas, director de la Fundació
Artur Martorell, creada per l'educadora Rosa Sensat, de la seua
col·lacoració donant-li publicitat a l'esmentada entitat per mitjà d'un article
per tal d'aconseguir suport econòmic per a aquesta.

1971

Fundacioarturmartorell

7806

Carta

Carta de Ramon Moragas, director de la "Fundació Artur Martorell",
informant a Fuster de la campanya pel bilingüisme escolar. Pregunta si
necessiten més exemplars del fullet que han preparat per als mestres.

1973

Fundacioarturmartorell

20458

Carta

Carta de Ramon Moragas, director de la "Fundació Artur Martorell", a
Fuster preguntant-li si ha rebut els exemplars de "El bilingüisme escolar a
Catalunya", enviats a través d' "Òmnium Cultural".
Comunica que treballen en amplia i reforçar dit treball amb l' "Associació de
Mestres Rosa Sensat".

1973

Fundacioarturmartorell

20459

Carta

Contestació afirmativa a Fuster a la seua sol·licitud de 200 exemplars d'una
obra escolar editada per la Fundació Artur Martorell.

1973

Fundacioarturmartorell

20260

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Lluís Carulla i Casals, president de la
Fundació Carulla-Font, de l'acte de lliurament dels Premis d'Honor Jaume I
atorgats per l'entitat a l'Institut d'Estudis Catalans i a l'escriptor Ventura
Gassol i li demanen conteste a unes preguntes sobre els guardonats.
Adjunta una resolució de la Fundació Carulla-Font amb el nom dels premiats
i una enquesta enviada a algunes personalitats de l'àmbit cultural català
sobre els guanyadors del premi.

1978

Fundaciocarulla-font

7807

FUNDACIÓ CARULLA-FONT
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FUNDACIÓ CONGRÉS DE
CULTURA CATALANA

Carta

Enviament a Fuster per part de Miquel Bes i Calzadilla, director de finances
de la Fundació Congrés de Cultura Catalana d'una còpia de la rendició de
comptes i dels estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya de
l'esmentada fundació.

1985

Fundaciocongresdeculturacatalana 20261

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat que tindrà lloc a
la Plaça de Bous de València per part de la Fundació Francesc Blasi i
Vallespinosa.

1981

Fundaciofrancescblasi

7808

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de l'enviament a
Fuster d'unes fotocòpies d'uns retalls de premsa anunciant la mort d'Adolf
Pizcueta, ex-president de la Fundació Huguet.
Adjunta dues fotocòpies d'unes esqueles i un article, apareguts a la premsa
valenciana anunciant la mort d'Adolf Pizcueta.

7

Fundaciohuguet

7875

Carta

Convocatòria a Fuster a una reunió de la Fundació Huguet a Castelló, per
part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de l'entitat.

1962

Fundaciohuguet

7809

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió de la Comissió Executiva de la institució, que
es farà a la Biblioteca de l'Ateneu Mercantil de València.

1962

Fundaciohuguet

7811

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de l'enviament,
a instància de Ferran Vivas, d'uns diners com a compensació pel
desplaçament a València a una reunió de la Fundació Huguet.

1962

Fundaciohuguet

7812

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a l'Ajuntament
de Castelló.

1962

Fundaciohuguet

7814

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució.

1962

Fundaciohuguet

7815

Expedient

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, de l'enviament d'unes actes de les reunions de la
institució, d'una convocatòria a una reunió i d'una carta dirigida a l'alcalde
de Castelló sobre les bases dels Jocs Florals per les Festes de la Magdalena.
També adjunta un projecte de Reglament de la Fundació Huguet i un
informe amb els "Principios básicos para la confección de un reglamento
por el que se ha de regir la Fundación Huguet".

1962

Fundaciohuguet

7810

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució.

1963

Fundaciohuguet

7813

FUNDACIÓ FRANCESC BLASI

FUNDACIÓ HUGUET
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Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, que està fent les gestions oportunes amb la institució "Lo
Rat-Penat" perquè li donen la notificació oficial del guanyador d'un premi
literari per tal de fer-li arribar els diners del premi.

1963

Fundaciohuguet

7816

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona i Ferran Vivas, de
la Fundació Huguet, de l'enviament a Josep Palàcios dels diners per la
concessió d'un premi literari i altres comentaris sobre la publicació d'un
manifest de Fuster per al "IV Aplec de la Joventut del País Valencià".

1963

Fundaciohuguet

7817

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, la qual es farà a
Castelló.

1963

Fundaciohuguet

7818

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Comité Executiu de la institució, que es
farà al Cercle Mercantil de València.

1965

Fundaciohuguet

7820

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, de l'enviament del lema per al Premi Literari dels Jocs
Florals del Rat Penat que patrocina la Fundació.

1965

Fundaciohuguet

7821

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1965

Fundaciohuguet

7822

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de la data d'una
reunió de la Fundació Huguet, de la qual és secretari, i li demana que vaja el
dia d'abans per parlar amb ell d'assumptes personals.
Adjunta una convocatòria a una reunió del Patronat de la Fundació Huguet
que es farà a Castelló.

1966

Fundaciohuguet

7823

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1967

Fundaciohuguet

7824

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1968

Fundaciohuguet

7825

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució al restaurant
"Les Graelles" de València, on es farà l'entrega del Premi de la Fundació a
Nicolau Primitiu Gómez Serrano.

1968

Fundaciohuguet

7826

FUNDACIÓ HUGUET
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Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1969

Fundaciohuguet

7827

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Comité Executiu de la institució al
restaurant "Les Graelles" de València.

1969

Fundaciohuguet

7828

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1969

Fundaciohuguet

7830

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1970

Fundaciohuguet

7831

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Comité Executiu de la institució, que es
farà a València.

1970

Fundaciohuguet

7832

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.
Anotació manuscrita de Fuster al revers del full, que sembla l'esborrany
d'un poema.

1971

Fundaciohuguet

7833

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Benassal, amb motiu de la inauguració d'un monument a Carles Salvador.

1971

Fundaciohuguet

7834

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Comité Executiu del Patronat de la
institució, que es farà al restaurant "Les Graelles" de València.

1971

Fundaciohuguet

7835

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1972

Fundaciohuguet

7836

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
l'Ateneu Mercantil de València.

1972

Fundaciohuguet

7837

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1973

Fundaciohuguet

7842

FUNDACIÓ HUGUET
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FUNDACIÓ HUGUET

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1973

Fundaciohuguet

7843

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la Fundació Huguet, de l'enviament d'uns
diners perquè li'ls faça arribar a Marià Piqueras com a pagament d'un curs
de valencià que va fer al Col·legi Lluís Vives de Sueca.

1974

Fundaciohuguet

7846

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució, que es farà a
Castelló.

1975

Fundaciohuguet

7847

Carta

Comunicació per part de la Fundació Huguet als Srs. Gómez Labrado i
Victorià Josep, que sel's ha concedit una ajuda econòmica per a fer cursos
de valencià i de l'enviament d'uns exemplars d'uns llibres publicats per la
Fundació que es relacionen a la carta.

1975

Fundaciohuguet

7848

Carta

Comunicació a Fuster, per part del Sr. Arlandis, de la Fundació Huguet, de
l'enviament d'un document a instància d'Adolf Pizcueta perquè el signe i li
l'envie al Sr. Fibla.

1975

Fundaciohuguet

7850

Llistat

Enviament a Fuster d'un llistat amb la "Relació de despeses a fer durant
l'any 1976 per la Fundació Huguet acordades en Junta General...".

1976

Fundaciohuguet

7841

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de la data d'una
convocatòria a una reunió del Patronat de la Fundació Huguet a Castelló.
djunta una altra carta del mateix autor comunicant-li l'ajornament de la
convocatòria per a una altra data.

1977

Fundaciohuguet

7851

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a Castelló, on
l'alcalde de la ciutat els farà entrega d'una subvenció destinada al foment
de la Llengua i Cultura Valenciana.
Adjunta una comunicació de l'ajornament de la convocatòria anterior i una
la comunicació de la nova convocatòria per al dia 30 de novembre de 1978.

1978

Fundaciohuguet

7852

1979

Fundaciohuguet

7853

1980

Fundaciohuguet

7854

Carta

Carta
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Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a Castelló.
Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar el tema de la
renovació del Consell de la institució, el nomenament dels nous càrrecs i
l'aprovació del Reglament de Fundacions Privades.
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Carta

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar el tema del
nomenament del successor de Sanchis Guarner i aprovar l'estat de comptes
de la Fundació
Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, perquè nomene algú que el succeïsca com a membre de
l'esmentada Fundació.

1982

Fundaciohuguet

7855

1982

Fundaciohuguet

7856

Carta

Comunicació per part de Fuster al secretari de la Fundació Huguet del seu
nomenament a Josep Iborra Martínez com a successor seu, com a membre
de la Fundació.

1982

Fundaciohuguet

7857

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar el tema del
nomenament de Germà Colom i Domènech com al valencià més distingit
per a l'any 1981 i inaugurar la Biblioteca Gaetà Huguet.

1982

Fundaciohuguet

7858

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis i Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, dels actes d'Homenatge pel Cinquentenàri de les Normes
de Castelló.

1982

Fundaciohuguet

7859

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar els temes de l'estat
de comptes de la institució i el nomenament dels nous càrrecs.

1983

Fundaciohuguet

7860

1984

Fundaciohuguet

7861

1985

Fundaciohuguet

7862

1986

Fundaciohuguet

7863

1986

Fundaciohuguet

7864

FUNDACIÓ HUGUET

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar els temes de l'estat
de comptes de la institució i el nomenament dels nous càrrecs. També serà
nomenat com a valencià més distingit de l'any 1983 Arcadi García Sanz
Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar els temes de l'estat
de comptes de la institució i el nomenament dels nous càrrecs. També serà
nomenat com a Valencià més distingit de l'any 1984 Ciprià Ciscar.
Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a Castelló.
Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a Castelló, per
tractar el tema del nomenament com a Valencià més distingit de l'any 1984
a Josep Fibla i Viciano.

[ 835

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a Castelló per
tractar el tema del nomenament com a Valencià mes distingit de l'any 1986
a Miquel Peris i Segarra.

1987

Fundaciohuguet

7865

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de la seua
assitència a una convocatòria d'una reunió del Patronat de la Fundació
Huguet per a fer l'entrega del nomenament com a Valencià de l'any 1988 a
Ramon
Lapiedra
i
Civera.
Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, Secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de l'institució a Castelló.

1988

Fundaciohuguet

7866

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de la intenció del
Patronat de la Fundació Huguet, de retre-li homenatge a un dels seus
membres, Miquel Peris i Segarra, després de la seua mort.

1988

Fundaciohuguet

7867

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Adolf Pizcueta, de la seua intenció de
deixar la presidència de la Fundació Huguet, la vicepresidència d'Acció
Cultural i la dimissió com a vocal de la Fundació Ausiàs March.

1988

Fundaciohuguet

7868

Carta

Contestació, per part de Fuster a Adolf Pizcueta, que paralarà amb Eliseu
Climent per mirar qui el pot substituir com a vicepresident d'Acció Cultural
del País Valencià i amb Ferran Sanchis Cardona per mirar de nomenar un
nou president de la Fundació Huguet. També li agraeix els servicis prestats
en els diferents càrrecs esmentats.

1988

Fundaciohuguet

7869

Carta

Mostra de condol a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, perquè li'l
faça arribar a la família de Fermí Cortés per la mort d'aquest. Comunicació a
Fuster que, amb la dimissió d'Adolf Pizcueta com a president de la Fundació
Huguet, aquest passa a prendre la presidència de la institució i vol parlar
amb ell per posar-lo al corrent dels temes de la Fundació.

1988

Fundaciohuguet

7870

Carta

Contestació, per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona, que ha rebut la
carta de dimissió d'Adolf Pizcueta com a president del Patronat de la
Fundació Huguet i que a causa de compromisos no pot reunir-se amb ell per
parlar de la seua presidencia.

1988

Fundaciohuguet

7871

Memòria

Enviament a Fuster d'una Memòria per a l'any 1988, de la Fundació Huguet,
que adjunta un estat de comptes de la intitució.

1988

Fundaciohuguet

7872

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Ciprià Ciscar, conseller de Cultura,
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana per la mort d'Adolf Pizcueta,
que fou president de la Fundació Gaetà Huguet perquè la trasllade als
membres del Patronat de la institució.

1989

Fundaciohuguet

7873

FUNDACIÓ HUGUET

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 836

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, dels acords que
va prendre la Fundació Huguet per a comunicar la mort del seu ex-president
Adolf Pizcueta en la premsa, i altres comentaris sobre la sucessió d'aquest i
sobre la convocatòria d'una reunió del Patronat de la institució per tal de
tractar diferents assumptes econòmics de la Fundació. També li comunica a
Fuster l'enviament d'una còpia d'una conferència de Nicolau Primitiu.

1989

Fundaciohuguet

7874

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, dels temes que cal
tractar en la pròxima reunió del Patronat de la Fundació Huguet, on es
tractarà com a tema central el nomenament de Joaquim Maldonado com a
substitut d'Adolf Pizcueta i altres comentaris sobre la data de la reunió.

1989

Fundaciohuguet

7877

Carta

Contestació, per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona, que li sembla bé
la data proposada per a la pròxima reunió del Patronat de la Fundació
Huguet i els temes de què es parlarà en aquesta, tot i que discrepa sobre
l'elecció dels membres del Comité Executiu.

1989

Fundaciohuguet

7878

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, a una reunió del
Patronat de la Fundació Huguet a Castelló, per tractar els temes de l'estat
de comptes de la institució i el nomenament dels nous càrrecs. També serà
nomenat com a Valencià més distingit de l'any 1988 a l'Associació Misteri
d'Elx.

1989

Fundaciohuguet

7879

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferrans Sanchis Cardona, que a causa de
la mort dels membres del Patronat de la Fundació Huguet, Adolf Pizcueta
Alonso i Enric Huguet Carpi s'ha ajornat la darrera reunió del patronat de la
institució. També li comunica i li adjunta uns retalls de premsa dels diaris
"Mediterráneo" i "Diario de Castellón", amb data de [[11 abril 1989]], on
s'anuncia la mort d'aquest darrer membre.

1989

Fundaciohuguet

7880

Carta

Comunicació a Fuster, per part de de Fundació Huguet, de l'estat de
comptes de la institució des de la mort del seu expresident Adolf Pizcueta.
Adjunta una còpia d'un certificat presentat a la Caixa d'Estalvis de València,
per part de Ferran Sanchis Cardona, comunicant la presidència interina de
Fuster de la Fundació després de la mort d'Adolf Pizcueta.

1989

Fundaciohuguet

7881

1989

Fundaciohuguet

7883

FUNDACIÓ HUGUET

Carta
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]

Comentaris a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de l'estat de
comptes de la Fundació Huguet i altres comentaris sobre una reunió de la
institució per parlar d'aquests i de la Biblioteca.

[ 837

Carta

Contestació per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, comunicant-li l'enviament d'uns papers signats de la Caixa
d'Estalvis de València. També li fa alguns comentaris sobre la reunió
proposada del Patronat de la institució per parlar amb Enric Solà de
diversos assumptes sobre la Biblioteca.

1989

Fundaciohuguet

7884

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre l'estat de
comptes i finances de la Fundació Huguet, comentaris sobre el
nomenament de substituts com a membres del Patronat de la institució i
altres assumptes sobre la Biblioteca.

1989

Fundaciohuguet

7885

Carta

Contestació per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona sobre l'enviament
d'uns papers signats de la Caixa d'Estalvis de València i altres comentaris
sobre una reunió amb Enric Solà per parlar de la Biblioteca de la Fundació
Huguet

1989

Fundaciohuguet

7886

Carta

Comentaris a Fuster, per part de la Fundació Huguet, sobre les despeses
econòmiques i la pèrdua de diners que provoca el manteniment de la
Biblioteca de la institució i altres comentaris sobre el "despido
improcedent" de la senyoreta Lledó, bibliotecària de la institució.
Adjunta la còpia d'una proposta de liquidació econòmica d'indemnització
per a rescindir el contracte de treball de la senyoreta Lledó Maicas
Sangüesa, bibliotecària de la Fundació Huguet.

1989

Fundaciohuguet

7887

Carta

Comentaris a Fuster, per part de la Fundació Huguet, sobre els temes que
cal tractar en la pròxima reunió del Patronat de la institució. També li
comunica el nomenament com a Fills Predilectes de Castelló a Vicent Sos i
Banyat i a Casimir Melià Tena.

1989

Fundaciohuguet

7888

1989

Fundaciohuguet

7889

1989

Fundaciohuguet

7890

FUNDACIÓ HUGUET

Carta

Carta
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]

Contestació, per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, de l'enviament dels papers signats que li demanà per
aclarir alguns assumptes de la institució i altres comentaris sobre la venda
de valors de la Fundació.
Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet de la cessió de la Biblioteca de la institució a la Conselleria
de Cultura de la Generalitat Valenciana.
Adjunta una còpia del contracte esmentat, signada per Carlos Fernández
Gonzalo, [[Director General de Regimen Económico y de Personal de la
Generalitat Valenciana]], i Joan Fuster i Ortells per part de Fundació Huguet.

[ 838

Expedient

Comunicació per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona de l'enviament
d'uns papers signats perquè puga traure diners de la Fundació Huguet de la
Caixa d'Estalvis de València.
djunta una altra carta de Ferran Sanchis Cardona a Fuster, demanant-li
l'enviament d'una fotocòpia del seu DNI i contestació de Fuster
comunicant-li l'enviament d'aquest.

1989

Fundaciohuguet

7882

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet dels assumptes que cal tractar en una reunió del Patronat
de la institució.
Adjunta la convocatòria a una reunió del Patronat de la Fundació Huguet a
Castelló, on es nomenarà com a Valencià més distingit de l'any 1989 a
Vicent Sos i Baynat.

1990

Fundaciohuguet

7891

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la Fundació Huguet, de l'enviament d'uns
papers de la institució sobre ordres de Compra i Venda de valors de la
institució perquè li'ls torne signats.

1990

Fundaciohuguet

7892

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Fundació Huguet de l'enviament d'una
documentació perquè la signe per tal de fer el pagament d'una subvenció
per a una biografia d'Adolf Pizcueta a la Universitat de València i altres
comentaris sobre els comptes econòmics de la institució per la venda d'uns
valors i Lletres del Tresor de la Fundació.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Enviat el paper
firmat, 24-set-90].

1990

Fundaciohuguet

7893

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Fundació Huguet de de les despeses
que falta pagar per la institució l'any 1990.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Enviat paper
firmat].

1990

Fundaciohuguet

7894

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la Fundació Huguet, de la data d'una
reunió dels membres del Patronat de la institució i de l'enviament de la
corresponent
convocatòria.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat, 20 març
91].

1991

Fundaciohuguet

7895

FUNDACIÓ HUGUET
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[ 839

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona de la data d'una
reunió de la Fundació Huguet a Castelló a la qual assistirà l'alcalde de la
ciutat.
Adjunta original i còpia d'una convocatòria a una reunió del Patronat de la
Fundació Huguet a Castelló, on serà nomenat com a Valencià més distingit
de l'any 1990 a la Televisió de Catalunya.

1991

Fundaciohuguet

7896

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, de la data d'una
reunió de la Fundació Huguet per tractar el tema de la inversió immobiliària
de la institució.
Adjunta convocatòria a una reunió del Patronat de la Fundació Huguet a
Castelló, on serà nomenat com a Valencià més distingit de l'any 1991 a la
Universitat Jaume I.

1991

Fundaciohuguet

7897

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Fundació Huguet de l'enviament d'un
certificat per a la compra/venda de valors immobiliaris per part de la
institució.

1992

Fundaciohuguet

7898

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, de la data d'una reunió de la institució.

Fundaciohuguet

7819

Carta

Convocatòria a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, a una reunió del Patronat de la institució a Castelló, on es
farà l'entrega del Premi de la Fundació a Àngel Sánchez Gozalbo.

Fundaciohuguet

7838

Carta

Comunicació a Fuster ,per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, de l'acte de presentació del disc "Cançons de la terra"
amb poemes de Manuel Rozalen, a la qual aniran els membres del Patronat
de la institució.

Fundaciohuguet

7839

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, secretari de la
Fundació Huguet, perquè faça arribar a unes persones uns documents que
li envia.

Fundaciohuguet

7840

Fundaciohuguet

7844

Fundaciohuguet

7876

Fundaciohuguet

7849

FUNDACIÓ HUGUET

Carta

Conferencies
Reglament

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de la Fundació Huguet d'uns
llibres per a Labrado i per a Piqueras, i que també els diga que els han
concedit una subvenció.
Enviament a Fuster, per part de Ferran Sanchis Cardona, d'una fotocòpia del
text d'una conferència de Nicolau Primitiu de clausura dels Cursos de
Gramàtica Valenciana de Lo Rat Penat.
Enviament a Fuster d'una còpia del "Reglamento de la Fundación Huguet".

[ 840

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de l'advocat Juan Carbonell Vercher que
Jesús Huguet vol convidar-lo.
Felicitació a Fuster pel seu aniversari per part de Jesús Huguet.

Fundaciohuguet

7845

Fundaciohuguet

7829

1978

Fundaciojaumei

7899

1978

Fundaciojaumei

7900

1978

Fundaciojaumei

7901

1978

Fundaciojaumei

7902

Carta

Enviament a Fuster, per part de la Fundació Jaume I, d'una carta enviada pel
president de la Caja de Ahorros de Valencia a l'Editorial Barcino en què
renuncia al seu finançament i distribució ja que al vol. IV dels "Sermons de
Sant Vicent Ferrer" apareix publicat dins la col·lecció [[Biblioteca d'Autors
Catalans]], situació que volen evitar perquè consideren a Sant Vicent Ferrer
un autor estrictament valencià.

1978

Fundaciojaumei

7903

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Fundació Jaume I perquè els envie un petit
text amb la seua opinió sobre els guardonats amb el Premi d'Honor de la
institució: Josep Mª de Casacuberta i Roger i l'obra Cultural Balear.
Adjunta llistat dels intel·lectuals de l'àmbit cultural català als quals se'ls ha
enviat la carta.

1979

Fundaciojaumei

7904

Telegrama
FUNDACIÓ JAUME I
Carta

Carta

Carta

Carta
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]

Comunicació a Fuster per part de Lluís Carulla, president de la Fundació
Jaume I de l'entrega dels premis de la institució a l'Institut d'Estudis
Catalans i a Ventura Gassol, acte que es farà al Saló de Cent de l'Ajuntament
de Barcelona.
djunta invitació a l'acte i fullet amb les activitats de l'esmentat acte.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Carulla, president de la Fundació Jaume
I, de la seua col·laboració amb un text sobre els "500 anys de la mort de
Jaume Roig" per a la nadala de la institució.
Contestació per part de Fuster a Lluís Carulla, president de la Fundació
Jaume I, sobre l'enviament i l'extensió d'un text seu per a la nadala de la
institució.
Comunicació a Fuster, per part de Lluís Carulla, president de la Fundació
Jaume I de l'enviament d'un xec amb el pagament dels seus honoraris per la
col·laboració amb un text sobre el "500 aniversari de la mort de Jaume
Roig" per a la nadala de la institució i altres comentaris sobre l'extensió del
text.

[ 841

Expedient

Enviament a Fuster d'una còpia de la documentació de l'acte d'entrega dels
Premis d'Honor de la Fundació Jaume I a Josep Mª de Casacuberta i a l'Obra
Cultural Balear per a l'any 1979.
Adjunta fotocòpia d'una carta de Josep Tarradellas comunicant la seua
assitència a l'acte d'entrega del Premi a Josep Mª de Casacuberta.

1979

Fundaciojaumei

7905

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Lluís Carulla, president de la Fundació Jaume
I, de la seua col·laboració amb un text sobre les "Formes de Cultura
Majoritària en Català" per a la nadala de la institució, que farà junt amb
Josep Mª Ainaud i per aquest motiu, li demana la seua visita a sa casa de
Sueca amb Eliseu Climent per parlar del tema.

1980

Fundaciojaumei

7906

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, de l'enviament d'una còpia del veredicte del Premi
d'Honor de la institució, que ha sigut per a l'Abadia de Montserrat i per a
Andreu Alfaro, que seran lliurats en un acte al saló de Cent de l'Ajuntament
de Barcelona al qual esperen la seua assistència. A l'acte també es farà
entrega dels Premis Baldiri Rexach als mestres i escoles de l'àmbit català.

1980

Fundaciojaumei

7907

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la Fundació Jaume I, perquè faça un article
per al diari [[La Vanguardia]], donant a conéixer la figura, obra i personalitat
d'Andreu Alfaro, amb motiu de la concessió del Premi d'Honor Jaume I.
També li adjunta un xec pel pagament del seus honoraris per l'esmentat
treball.

1980

Fundaciojaumei

7908

Carta

Comunicació per part de Fuster a Andreu Morta, de la Fundació Jaume I, de
l'enviament d'una còpia de l'article que li demanà per al diari [[La
Vanguardia]] sobre la concessió del Premi d'Honor Jaume I a l'Andreu
Alfaro. També li diu que li busque substitut per parlar sobre Andreu Alfaro a
l'acte d'entrega del premi, ja que no vol parlar en públic, i altres comentaris
sobre la seua col·laboració amb un text per a la nadala de la institució.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Veredicto de los [Premios
d'Honor Jaume I]] 1980", aparegut a [[La Vanguardia. Sábado, 17 de mayo
de 1980].

1980

Fundaciojaumei

7909

Carta

Agraïment a Fuster per part de Lluís Carulla i Soler, de la Fundació Jaume I,
per la seua participació i pel seu parlament a l'acte d'entrega del Premi
d'Honor Jaume I a Andreu Alfaro, i pel seu article aparegut a [[La
Vanguardia]] sobre aquest tema.

1980

Fundaciojaumei

7910

FUNDACIÓ JAUME I
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]

[ 842

Carta

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la Fundació Jaume I, de l'enviament del seu
text per a la nadala de la institució i de les il·lustracions que portarà aquest
text.
Comunicació a Fuster, per part de la Fundació Jaume I, de l'enviament de
les proves d'impremta del seu text per a la nadala de la institució, perquè li
done la seua opinió abans de publicar-la.
Agraïment a Fuster per part de Lluís Carulla i Canals per la seua
col·laboració amb el text per a la nadala de la Fundació Jaume I i altres
comentaris sobre l'estat de salut dels companys d'oficina. També li
comunica en una nota l'enviament d'un xec pels seus honoraris editorials.
Contestació per part de Fuster a Lluís Carulla i Canals, comunicant-li que per
a ell és un plaer col·laborar amb la nadala de la Fundació Jaume I.

1980

Fundaciojaumei

7911

1980

Fundaciojaumei

7912

1981

Fundaciojaumei

7913

1981

Fundaciojaumei

7914

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Andreu Morta, de la Fundació Jaume I, de la
seua col·laboració en la nadala de la institució amb un text sobre "L'escola
catalana", amb motiu del centenari de la mort de Baldiri Rexach.

1981

Fundaciojaumei

7915

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, de la seua col·laboració en la nadala de la institució amb
un text sobre "La Renaixença catalana" amb motiu del 150 Aniversari de
l'aparició del poema "Oda La Pàtria".
Adjunta el projecte de treball per a la nadana de l'any 1982 amb els
col·laboradors i articles que tindrà la mateixa.

1982

Fundaciojaumei

7916

1982

Fundaciojaumei

7917

1982

Fundaciojaumei

7918

1983

Fundaciojaumei

7919

1984

Fundaciojaumei

7920

FUNDACIÓ JAUME I
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de Fuster a Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, de l'enviament d'un text per a la nadala de la institució
per a l'any 1982.
Agraïment a Fuster per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, per la seua col·laboració en la nadala de la institució per a
l'any 1982.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, de la seua col·laboració en la nadala de la institució que
versarà sobre "La Catalunya Mediterrània" amb un text de la figura de
Miquel Duran i Tortajada.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, de la seua assistència a l'acte d'entrega dels Premis
Baldiri Rexach, que es farà al Sala Fèlix Millet d'Òmnium Cultural a
Barcelona

[ 843

FUNDACIÓ JAUME I

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, a l'acte d'entrega dels Premis d'Honor Jaume I i els
Premis d'Actuació Cívica Catalana, al Saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona, i on es retrà homenatge a Miquel Coll i Alentorn.
Adjunta fullet d'invitació a l'esmentat acte.

1984

Fundaciojaumei

7921

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Carulla i Canals, president de la
Fundació Jaume I, de la seua col·laboració en la nadala de la institució que
versarà sobre "Catalans a Amèrica" amb un text sobre el centenari de la
publicació "Lo llibret de versos" de Teodor Llorente.

1986

Fundaciojaumei

7922

Carta

Enviament a Fuster per part de la Fundació Jaume I d'una fotocòpia del
projecte de redacció de la nadala de la institució per a l'any 1986 en què
Fuster col·labora.

1986

Fundaciojaumei

7923

1991

Fundaciojaumei

7924

1991

Fundaciojaumei

7925

Postal

Agraïment a Fuster per part de la Fundació Jaume I per la seua col·laboració
amb els Premis Baldiri Reixac de caire escolar.
Al revers del full apareix una foto a color d'una reproducció d'una carta
nautica de [Portola de Gabriel Vallseca (1439) - Museu Maritim].

1992

Fundaciojaumei

20262

Invitació

Invitació a Fuster per part de la Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art
Contemporàni de Barcelona a l'exposició "Joan Miró. Pintures, escultures i
dibuixos...".
Adjunta fullet amb el programa d'actes inaugurals de l'esmentada
exposició.

1976

Fundaciojoanmiro

20264

1976

Fundaciojoanmiro

20265

1976

Fundaciojoanmiro

20263

Carta

Carta

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Invitació

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de la Fundació Jaume I que li ha sigut
concedit el Premi d'Honor Jaume I a Fuster, i altres comentaris sobre l'acte
d'entrega del premi al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Agraïment per part de Fuster a Montserrat Carulla i a la Fundació Jaume I
per haver-li concedit el Premi d'Honor de la institució i disculpant-se per la
seua absència a l'acte de recollida del premi al qual no va anar per motius
de salut.

Invitació a Fuster per part de la Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art
Contemporàni de Barcelona a l'exposició "Joan Miró. Pintures, escultures i
dibuixos...".
Adjunta fullet amb el programa d'actes inaugurals de l'esmentada
exposició, i invitaciço al sopar inaugural.
Sol·licitud a Fuster per part de la Fundació Joan Miró de confirmació
d'assistència a un sopar que han organitzat.
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FUNDACIÓ JUAN MARCH
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Francesc Vicens, de la Fundació Joan Miró,
de la seua participació en un Simposi Internacional sobre "Indústries de la
Cultura i Models de Societat" que es farà a Burgos.
Adjunta fotocòpies del Programa d'actes i una altra documentació del
Simposi.

1979

Fundaciojoanmiro

7926

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la Fundació Juan March, que han rebut la
seua documentació demanant una Pensió de Literatura per a l'any 1960.

1960

Fundaciojuanmarch

7927

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Alejandro Bérgamo, secretari de la
Fundació Juan March, de l'enviament d'una resolució amb els adjudicataris
de les beques d'investigació, estudis i pensions de Literatura i Belles Arts
per a l'any 1960.

1960

Fundaciojuanmarch

7928

Llistat

Llistat amb la relació dels adjudicataris de les Beques d'Estudis a l'Estranger
per a l'any 1960 atorgades per la Funcació Juan March, amb el nom dels
membres del jurat.

1960

Fundaciojuanmarch

7931

1960

Fundaciojuanmarch

7933

1961

Fundaciojuanmarch

7929

1961

Fundaciojuanmarch

7930

Llistat

Carta

Carta
FUNDACIÓ JUAN MARCH
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alejandro Bérgamo, secretari de la
Fundació Juan March, de l'enviament d'una resolució amb els adjudicataris
de les Beques d'Estudis a l'Estranger per a l'any 1961.

1961

Fundaciojuanmarch

7932

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Andrés Amorós, director d'Activitats
Culturals de la Fundació Juan March, de l'enviament de la "Hoja Informativa
de Literatura y Filología" de l'esmentada institució.

1979

Fundaciojuanmarch

7934

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de la Fundació Mediterrània
d'un exemplar de l'obra "Antologia de la literatura catalana", d'Antoni
Comas, publicat per la institució, perquè en faça una crítica literària.

1980

Fundaciomediterrania

7935

1992

Fundaciomunicipaldeculturadesag
unt

7936

1992

Fundaciomunicipaldeculturaiespor
tsdevalencia

7937

FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA

Fundació Municipal de
Cultura de Sagunt
Fundació Municipal de
Cultura i Esports de València

Llistat amb la relació dels adjudicataris de les Beques d'Estudis a l'Estranger
per a l'any 1960 atorgades per la Funcació Juan March, amb el nom dels
membres del jurat.
Comunicació a Fuster per part de la Fundació Juan March, que han rebut la
seua documentació demanant una Beca d'Estudis a l'Estranger per a l'any
1960
Comunicació a Fuster, per part d'Alejandro Bérgamo, secretari de la
Fundació Juan March, de l'enviament d'una resolució amb els adjudicataris
de les Beques d'Estudis a l'Estranger per a l'any 1960.

Telegrama
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de condol a la família de Fuster per la mort d'aquest.
Mostra de condol a la família de Fuster per la mort d'aquest, per part de
Josep Maria Iborra i Carol.
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Fundació Revista de
Catalunya
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Max Cahner, de la Fundació Revista de
Catalunya, de la seua col·laboració enviant articles per publicar-li'ls a la
"Revista de Catalunya" i altres comentaris sobre la publicació a "Curial"
d'alguns treballs seus sobre història de la cultura i els seus parlaments de
quan fou nomenat doctor honoris causa. També li agraeix el seu tracte
durant una visita a sa casa de Sueca i li ofereix la seua casa de Sant Vicenç
de Montalt. Finalment, comunica el seu casament amb Isabel Picallo.

1986

Fundaciorevistadecatalunya

7938

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Max Cahner, de l'enviament d'algun article
seu per publicar-lo a la "Revista de Catalunya" i altres comentaris sobre la
publicació d'un recull d'articles seus a "Curial". També li demana reunir-se
amb ell per parlar d'aquest assumpte.
Adjunta carta de contestació per part de Fuster a Max Cahner diguent.li que
de moment ajorna la seua col·laboració amb la "Revista de Catalunya", però
que li enviarà alguns articles per al recull que vol editar a "Curial", amb els
títols: "Notes sobre el llemosí a la València del segle XVI", "Lectures d'Ausiàs
March en la València del segle XVI", "Decadència i castellanització", "Català i
castellà entre els valencians de la il·lustració" i "Llengua i església al País
Valencià: les reformes dels mendicants".

1986

Fundaciorevistadecatalunya

7939

1981

Fundaciosalvadorvivescasajuana

7940

FUNDACIÓ REVISTA DE
CATALUNYA

Fundació Salvador Vives
Casajuana

Fullet

FUNDACIÓ VIVÀRIUM

Enviament a Fuster de les bases dels Premis Eduard Fontserè (VIIª Edició) i
Paterna Rura (Viª Edició), organitzats per la Fundació Salvador Vives
Casajuana.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la Fundació Vivàrium, de resposta a la seua
participació en un Simposium Internacional sobre "Filosofia del Llenguatge",
que es farà a Tavernet (Barcelona).

1992

Fundaciovivarium

7941

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en una conferència per a la
Fundación Pablo Iglesias dins del cicle de conferències "Culturas y lenguas
de España", en què també participaran Josep Mª Castellet i José Ramón
Recalde amb les conferències titulades: "Autonomias de las culturas y
universidad de la cultura" i "Conflictos de identidad en la cultura vasca".

1984

Fundacionpabloiglesias

7942

Carta

Contestació per part de Fuster a Fernando Claudín, de la Fundación Pablo
Iglesias, que no farà la conferència per a l'esmentada institució, però li
agraeix la seua invitació a participar en el cicle de conferències "Cultura y
lenguas de España".

1984

Fundacionpabloiglesias

7943

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

Correspondència de Joan Fuster
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FURIÓ, Antoni
Nota

Nota deixada per baix de la porta de casa Fuster en un retall de sobre
postal, per part d'Antoni Furió, diguent-li que ha anat a visitar-lo diverses
vegades però no l'ha trobat a casa. Per aquest motiu, li demana quan podrà
veure'l per parlar d'un treball seu, del qual li ha deixat els originals a
Matoses.

1980

Furioantoni

7944

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Antoni Furió, sobre la seua amistat i la seua
influència en la seua tasca d'historiador. També el fica al corrent dels seus
darrers treballs d'investigació històrica i edició de textos que porta a terme
a Barcelona, com la transcripció de la "Regla del monestir de Sant Josep" i
altres comentaris sobre algunes publicacions que es podrien editar a la
col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians"

1982

Furioantoni

7946

Carta

Comentaris a Fuster, per part d'Antoni Furió, sobre com és la seua vida a
Barcelona on està fent un treball d'investigació per a una beca d'estudis que
li han donat. També li fa alguns comentaris sobre la malaltia de Fermí
Cortés i sobre certes discrepàncies amb l'Ajuntament de Sueca, per la
manca de subvencions per a l'edició dels seus llibres. Finalment, li fa alguns
comentaris sobre la seua amistat amb Josep Palàcios.

1982

Furioantoni

7947

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Furió des de Florència, on està
investigant en alguns arxius italians la relació dels valencians amb els
mercaders italians. També li fa alguns comentaris al respecte i li envia unes
referències bibliogràfiques i ressenyes d'arxius sobre la compra d'un
mercader mallorquí d'exemplars de la "Divina Comèdia".

1984

Furioantoni

7948

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Furió que l'ha cridat Paco Torres per
parlar de l'Assemblea d'Història de la Ribera i li proposa una reunió amb
Josep A. Domingo i Josep Palàcios per parlar de l'organització d'aquesta.

Furioantoni

7945

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Fuster, arran de la lectura d'un article
seu titulat "Hacia el fin, el cuerpo nuestro de cada día", aparegut al diari [[La
Vanguardia, 1 de semptiembre de 1979]] i, com a químic, li fa alguns
comentaris sobre la mort humana i la transformació del cos en energia.

Fustejose

7949

Fusterbonetenric

7967

1980

Fustertomaspepe

7968

1980

Fustertomaspepe

7969

FUSTER BONET, Enric
Carta
FUSTER TOMÁS, Pepe

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part d'Enric Fuster Bonet sobre la seua tesi doctoral
sobre "Col·lectivitats anàrquiques durant la nostra guerra a les regions de
Catalunya, Aragó i València (1935-1937)", i agraïment a Joan Fuster per la
seua carta donant-li consells al respecte i mostrant-li la seua amistat.
Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí Pepe Fuster i Tomàs del seu perdó
per certes discrepàncies familiars.
Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí Pepe Fuster i Tomàs del seu perdó
per certes discrepàncies familiars.

1979
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Carta

Carta
FUSTER, Jaume
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí Pepe Fuster i Tomàs del seu perdó
per certes discrepàncies familiars.
Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí Pepe Fuster Tomás, perquè l'ajude
econòmicament per comprar el pis a València en què viu llogat amb la seua
família.
Comunicació per part de Fuster a Jaume Fuster de l'enviament del pròleg a
un llibre seu. També li demana que li envie les proves d'impremta per
corregir-les abans de publicar-lo.
Comentaris per part de Fuster a Jaume Fuster sobre l'edició d'un llibre que
van a publicar en comú i altres comentaris sobre l'enviament d'un altre
pròleg per a l'obra i d'un article sobre "Els taronjaires", aparegut a [Destino,
nº 1780, 13/IX/71].
Comunicació per part de Fuster a Jaume Fuster de l'enviament d'uns textos
per a un llibre conjunt que estan fent. També li demana l'enviament de les
proves d'impremta del llibre per corregir-les abans de publicar-lo.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Fuster de la publicació de la seua
obra "Un país sense política", que sortirà amb alguna errada i demés
comentaris al text de la faixa del llibre.
Anotació manuscrita de Fuster [Rebut 10-IV-1976].
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Fuster de la seua participació presidint
el I Encontre d'Escriptors dels Països Catalans a Gandia. També li diu que un
cop allà li donara uns exemplars de la seua obra "Un país sense política" i li
pagarà els seues honoraris editorials pels drets d'autor.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Fuster i la seua muller de la visita a
sa casa de Sueca però no hi era, per parlar de la publicació d'un llibre
d'aquests.
Comunicació a Fuster, per part de Jaume Fuster, que ja ha rebut tot el
material enviat per Fuster per a la publicació d'un llibre en comú i altres
comentaris sobre l'enviament de les proves d'impremta perquè les
corregisca.

1980

Fustertomaspepe

7970

1982

Fustertomaspepe

7971

1976

Fusterjaume

7951

1976

Fusterjaume

7953

1976

Fusterjaume

7954

1976

Fusterjaume

20135

1976

Fusterjaume

20266

1976

Fusterjaume

7950

1976

Fusterjaume

7955
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FUSTER, Jaume
Carta

Comunicació, per part de Fuster a Jaume Fuster, que sols anirà o a la
presentació d'una exposició o a la cloenda d'un congrés a Barcelona, ja que
l'ha convidat als dos actes, però no podrà assistir per motius d'agenda.

1977

Fusterjaume

7956

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Jaume Fuster, de la seua assistència a l'acte
de presentació d'uns llibres a Barcelona, en què estarà la premsa. També li
fa altres comentaris sobre el poc coneixement del "Tirant" per part dels
joves escriptors en llengua catalana.

1978

Fusterjaume

7957

Carta

Contestació per part de Fuster a Jaume Fuster,negant-se a participar en uns
actes de presentació d'uns llibres al PSAN i altres comentaris sobre els joves
escriptors catalans i "El Tirant". També li diu que li comunique a Quim
Monzó que li pagarà els diners que li deu.

1978

Fusterjaume

7958

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster, per part de Jaume Fuster, secretari de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, del programa del "Vè.
Encontre d'Escriptors en Llengua Catalana", que es farà del 16 d'octubre a
l'1 de novembre de 1981, i on es retrà homenatge a la figura de Fuster.
djunta programa d'activitats de l'encontre.

1981

Fusterjaume

7959

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Jaume
Fuster i Guillemó, per mitjà d'una tarja de presentación
Adjunta una altra tarja de presentació de l'escriptora Maria Antònia Oliver,
donant-li la seua mostra de suport amb motiu de l'atemptat. Amb l'anotació
manuscrita de Fuster [Contestat].

1981

Fusterjaume

7952

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València amb motiu de l'atemptat patit per aquest, per part del matrimoni
de Jaume Fuster i Maria Antònia Oliver.
Adjunta una altra carta d'adhesió de Marina Rossell a l'esmentat
homenatge.

1981

Fusterjaume

7960

1966

Fusterjoaquim

7961

1966

Fusterjoaquim

7962

FUSTER, Joaquim
Carta

Fullet

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Joaquim Fuster de les
bases dels premis literaris organitzats per la "Asociación Española de
Amigos de Gabriel Miró y de la Villa de Polop de la Marina", i de la visita a
Fuster a l'esmentada localitat alicantina.
Enviament a Fuster per part de Joaquim Fuster, president de la "Asociación
Española de Amigos de Gabriel Miró y de la Villa de Polop de la Marina", del
fullet de la convocatòria als primers premis literaris de l'esmentada
institució.

[ 849

FUSTER, Joaquim

FUSTER, M.J.
FUSTER, Pascual
FUTUR VALENCIÀ

Postal

Felicitació a Fuster de l'any 1973 per part de Joaquim Fuster.
Al revers del full apareix una foto d'una vista a color de Polop de la Marina.

1972

Fusterjoaquim

7963

Postal

Felicitació a Fuster de l'any 1974 per part de Joaquim Fuster.
Al revers del full apareix una foto d'una vista a color de Polop de la Marina.

1973

Fusterjoaquim

7964

Carta

Comentaris a Fuster per part de J.M. Fuster sobre la genealogia i orígens del
cognom Fuster, que ambdós comparteixen.

1990

Fustermj

7965

Carta

Mostra de condol a Fuster per part del seu cosí Pascual per la mort del seu
pare.

1966

Fusterpascual

7966

Carta

Mostra de condol per la mort de Fuster per part de la Institució Futur
Valencià.

1992

Futurvalencia

7972

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Patrícia Gabancho de la data d'una visita per a
entrevistar-lo durant una visita seua a València.

1979

Gabanchopatricia

7973

G ↑
GABANCHO, Patrícia
GABARRO, Gertrudis Canals
de

Carta

Contestació a Fuster per part d'una lectora, Gertrudis Canals de Gabarro, a
un article d'aquest aparegut a [El Correo Catalán] amb el títol "Peligros del
soliloquio".

1966

Gabarrogertrudiscanalsde

7974

Carta

Comunicació a Fuster per part del Llibrer Ramon Gabernet i Macià de
l'enviament d'uns llibres demanats per aquest i altres comentaris sobre la
seua subscripció a la "Guilde du Livre" a Lausanne (Suïssa).

1967

Gabernetimaciaramon

7975

Carta

Comunicació a Fuster per part del Llibrer Ramon Gabernet i Macià de
l'enviament d'uns llibres demanats per aquest, amb els títols: "Histoire
langue française", "Rabelais, Ouvres completes", "Montaigne, essais",
"Brantome, Dames galantes".

1970

Gabernetimaciaramon

7976

1972

Gabernetimaciaramon

7978

GABERNET I MACIÀ, Ramon

Carta

GALA, Antonio

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Gabernet Macià.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Gabernet Macià.

1973

Gabernetimaciaramon

7977

Telegrama

Mostra de suport i solidaritat amb motiu de l'atemptat patit per Fuster per
part d'Antonio Gala.

1981

Galaantonio

7980

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Antonio Gala per la concessió de la Medalla
d'Or de la Generalitat de Catalunya, i felicitació de l'any 1983.

1983

Galaantonio

7979

Correspondència de Joan Fuster
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GALANT, Tomàs

Saluda

GALBA, Edicions
Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Tomàs Galant de l'obra
"Una sesión de cine".
Carta de prensentació a Fuster per part de Robert Saladrigas d'Edicions
Galba, nova editorial de la qual és director literari i per aquest motiu li
demana alguna obra seua per tal de publicar-la.

1959

Galanttomas

7981

1975

Galbaedicions

7982

1978

Galbaedicions

7983

1978

Galbaedicions

7984

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Rodon, de Galba Edicions, d'un
pròleg per al llibre "Poemes i cançons" d'Ovidi Montllor.
Comunicació per part de Fuster a Francesc Rodon, de Galba Edicions, de
l'enviament del seu pròleg per al llibre "Poemes i cançons" d'Ovidi Montllor.

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Rodon, d'Edicions Galba, d'una data
per a la presentació d'un llibre a Alcoi.

1979

Galbaedicions

7985

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Francesc Rodon, d'Edicions Galba, de
l'enviament d'un llibre d'Ovidi Montllor i d'altres publicats per la institució
perquè veja la seua línia editorial

1979

Galbaedicions

7986

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Francesc Rodon, d'Edicions Galba, de la
data de la presentació d'un llibre a Alcoi.
Anotació manuscrita de Fuster al revers del full [Contestat].

1979

Galbaedicions

7987

Carta

Comunicació per part de Fuster a Edidions La Galera de l'enviament d'un nou
text per al seu llibre sobre l'arròs i d'un vocabulari al respecte.
Adjunta una còpia dels esmentats textos de Fuster.

1969

Galerala

7993

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Edicions La Galera sobre l'edició d'un llibre
seu sobre l'arròs, demanant-li el seu consell al respecte.
Adjunta un nou esquema de treball del llibre.

1969

Galerala

7994

Expedient

Sol·licitud a Fuster, per part d'Andreu Dòria, d'Edicions La Galera, perquè
faça un llibre sobre l'arròs per a la col·lecció "La Galera". Li adjunta un guió
per al llibre esmentat.
Adjunta una altra carta d'Edicions La Galera demanant-li a Fuster
l'enviament del seu llibre sobre l'arròs.

1969

Galerala

7988

Carta

GALERA, la
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GALERA, la
Expedient

Fullet

Fullet

7990

1969

Galerala

7989

1969

Galerala

7992

1970

Galerala

7995

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Andreu Dòria, d'Edicions La Galera, pel seu
llibret sobre l'arròs, editat per la institució. També li comunica l'enviament
d'alguns exemplars de l'esmentat llibre i altres comentaris sobre els seus
honoraris editorials per la publicació d'aquest.

1970

Galerala

7996

1977

Galerala

7997

Galerala

7991

1983

Galiherreraraimon

7998

1979

Galianar

7999

1977

Galilealabradaantoni

8000

1981

Galindoigalindoodilo

8002

Carta

GALIANA, R.

Comunicació a Fuster per part d'Andreu Dòria, d'Edicions La Galera, de
l'enviament d'un exemplar del llibre "D'Ara i d'Abans", publicat per la
mateixa editorial a la col·lecció "De bat a bat", on s'arrepleguen els articles
més importants apareguts a la revista "Cavall Fort".
Anotacions de Fuster i recordatoris sobre la seua activitat literària.
Felicitació a Fuster per part de Raimon Galí Herrera per la concessió d'un
premi i per la seua trajectòria en defensa dels Països Catalans.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'un lector aficionat als temes del folklore
valencià, d'una visita a sa casa de Sueca per parlar amb ell, arran de la
lectura d'un article seu a la revista "Qué y Dónde" sobre aquest tema.
Comentaris a Fuster per part del pintor Antoni Galilea Labrada sobre el
nudisme.

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Carta

GALINDO I GALINDO, Odiló

Fullet del Sindicat de Regs de la Comunitat de Regants de Sueca anunciant
els dies d'inundació dels arrossars per a cadascuna de les partides de Sueca.

Galerala

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions La Galera d'uns
exemplars del seu llibret sobre l'arròs i altres comentaris crítics al respecte.

Nota

GALILEA LABRADA, Antoni

Enviament a Fuster, per part d'Edicions La Galera, d'un fullet amb les
novetats editorials per "Sant Jordi 1969", a les seues col·leccions "Els
Grupmets de la Galera" i "La Galera d'Or".

1969

Carta

Carta

GALÍ HERRERA, Raimon

Sol·licitud a Fuster per part d'Andrés Dòria, d'Edicions La Galera de
l'enviament del seu text original per a un llibre sobre l'arròs per a la seua
col·lecció "Desplega Vela".
Adjunta una altra carta demanant-li l'enviament del text per al llibre i un text
original de Fuster per a aquest.
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GALINDO, Miquel
Carta
GALLARDO HERNÁNDEZ,
Josefina
GALLART GARCIA, Enrique
GALLART I CAPDEVILA, Josep
Maria

1971

Galindomiquel

8001

1981

Gallardohernandezjosefina

8003

1979

Gallartgarciaenrique

8006

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part del psiquiatra Josep Mª Gallart i Capdevila, d'on
pot trobar l'article d'Aribau sobre "L'educació del plaer", al qual fa referència
Fuster en un article seu publicat al diari [La Vanguardia], per a les seues
classes d'educació sexual.

1979

Gallarticapdevilajosepmaria

8007

Carta

Contestació per part de Fuster al psiquiatra Josep Mª Gallart i Capdevila, que
l'article del seu interés sobre educació sexual el pot trobar amb el títol "Otro
aspecto del señor Aribau" al diari [La Vanguardia, 17-X-1971]. També li diu
que pot trobar un altre text semblant al llibre "La Celestina", Vol. III de la
[Biblioteca de Autores Españole]].

1979

Gallarticapdevilajosepmaria

8008

Carta

Agraïment a Fuster, per part del psiquiatra Josep Mª Gallart i Capdevila, per
la seua contestació a la sol·licitud d'uns articles sobre educació sexual
d'Aribau publicats al diari "La Vanguardia".

1979

Gallarticapdevilajosepmaria

8009

Nota

Comunicació a Fuster per part de Rafa Gallart, del Grup de Teatre Nou, de la
data en què estaran assajant a la Sala dels Porxets a Sueca, per si de cas vol
anar a veure'ls.

1980

Gallartrafa

8004

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafa Gallart que està vivint a Alginet i que
vol reunir-se amb ell per parlar dels seus nous projectes teatrals a La Ribera
,on vol adaptar algunes obres de Bernat i Baldoví.

1988

Gallartrafa

8005

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Grup d'Ajut
a la Llengua Catalana "GALLCA".

1981

Gallca

8010

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Carles Gàmez, d'una visita a sa casa de Sueca
amb els membres del grup dels "Pavesos", de passada pel seu poble a
l'actuar a Pedreguer.

1977

Gameziolayacarles

8011

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Carles Gàmez de la data d'una visita a sa
casa de Sueca per parlar amb ell.

1977

Gameziolayacarles

8012

Carta

Comumicació a Fuster, per part de Carles Gàmez, que vol parlar amb ell per a
un treball que ha de fer sobre la façana del Palau del Marqués de Dos Aigües
i altres comentaris sobre la compra del llibre "Viajando con los Rolling

1978

Gameziolayacarles

8013

Adhesió
Tarja de
presentació

GALLART, Rafa

GALLCA

Comentaris a Fuster per part de Miquel Galindo, qui està a París, becat per
[[l'École Practique d'Hautes Études]], sobre les seus estudis i investigacions
sobre els escriptors del segle XIX i els corrents literaris de l'època.

GÓMEZ I OLAYA, Carles
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Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
Full escrit al revers d'una tarja d'embarcament d'Aviaco.
Mostra d'agraïment, felicitació i admiració a Fuster per la seua obra literària
per part d'un admirador.
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Stones".

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Carles Gàmez de la data d'una visita a sa casa
de Sueca.

1978

Gameziolayacarles

8015

Postal

Salutacions a Fuster per part de Carles Gàmez des de Mallorca on està de
vacances.
l revers del full apareix una foto a color d'una parella fent "Taichí" en una
platja de Mallorca.

1978

Gameziolayacarles

8014

Postal

Salutacions a Fuster per part de Carles Gàmez i de Manuel Chaquès des de
Viena on estan de viatge.
l revers del full apareix una foto a color d'un quadre de Marc Chagall.

1979

Gameziolayacarles

8016

Carta

Sol·licitud a Fuster de la data d'una visita per part de Carles Gàmez, ja que fa
temps que no parlen.

1980

Gameziolayacarles

8019

Postal

Salutacions a Fuster per part de Carles Gàmez des de Florència on està de
viatge.
l revers del full apareix una imatge a color d'un quadre de [Domenico
Ghirlandaio, a la Basílica de S. Maria Novella].

1980

Gameziolayacarles

8017

Postal

Salutacions a Fuster per part de Carles Gàmez des de Menorca. També li
envia la seua nova adreça a València i li diu que vol parlar amb ell.
Al revers de full apareix una imatge a color d'uns arcs d'una zona porxada
d'una casa típica de l'illa.

1980

Gameziolayacarles

8018

Postal

Salutacions a Fuster per part de Carles Gàmez des de Florència on està de
viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de l'escultura [Il Perseo].

1980

Gameziolayacarles

8021

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Carles Gàmez, d'una visita per parlar amb ell i
fer-li una petita entrevista per a una revista que està montant, i de la qual li
vol dedicar el primer número.

1981

Gameziolayacarles

8020

Telegrama

Felicitacions a Fuster per part de Carles Gàmez i de Miquel Alberola, per la
concessió d'un premi.

1988

Gameziolayacarles

8022

GÓMEZ I OLAYA, Carles
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GANAU I CASTELLNOU,
David
GANDIA, Ajuntament

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'un grup de joves pre-universitaris, de la seua
col·laboració donant-los el seu parer a l'hora de fer un "Catàleg d'autors dins
l'història de la literatura catalana".

1987

Ganauicastellnoudavid

8023

Saluda

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de l'Alcalde de Gandia, d'un
exemplar del llibre guardonat amb el "Premi Ausiàs March 1963".

1964

Gandiaajuntament

8034

Saluda

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de l'Alcalde de Gandia d'un
exemplar llibre dels poemes guardonats amb el "IX Premi Ausiàs March".

1972

Gandiaajuntament

8035

Saluda

Comunicació a Fuster, per part d'Enrique Peris Vidal, que ha sigut nomenat
com a jurat al Premi Joanot Matorell de narrativa curta, organitzat per
l'Ajuntament de Gandia..
Anotació manuscrita de Fuster en la part superior del full [Contestat]

1979

Gandiaajuntament

8024

Saluda

Invitació a Fuster, per part de l'Alcalde de Gandia, Juan Román Catalá, al
sopar literari i a l'acte d'entrega dels Premis Ciutat de Gandia, que es farà a
l'Hotel Bayrén de la Platja de Gandia, el 6 d'octubre de 1979.
Adjunta invitació al sopar amb la minuta.

1979

Gandiaajuntament

8025

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josepa Frau Ribes, regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Gandia, de la seua participació al XXV Aniversari del Premi
Ausiàs March de poesia i li demanen que faça algun escrit per al llibret de
festes de Gandia i li demanen la seua participació en una conferència.

1984

Gandiaajuntament

8026

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josepa Frau Ribes, regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Gandia, de contestació sobre la seua participació al XXV
Aniversari del Premi Ausiàs March de poesia i de l'enviament d'un escrit per
al llibret de festes de Gandia.

1984

Gandiaajuntament

8027

Carta

Contestació, per part de Fuster a Josepa Frau Ribes, regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Gandia, refusant la seua participació al XXV Aniversari del
Premi Ausiàs March de poesia, però sí anirà com a espectador als actes de la
festa i la fira de Gandia.

1984

Gandiaajuntament

8028

1984

Gandiaajuntament

8029

1985

Gandiaajuntament

8030

GANDIA, Ajuntament

Saluda

Carta
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Invitació a Fuster, per part de Salvador Moragues Bertó, Alcalde de Gandia,
al sopar literari en commemoració del 25 Aniversari dels Premis Ausiàs
March de poesia, organitzats per l'Ajuntament de Gandia.
Adjunta fullet d'invitació a l'esmentat acte, que es farà el 30 de setembre de
1984 a l'Hotel Bayrén de la Platja de Gandia.
Sol·licitud a Fuster per part de Josepa Frau Ribes, regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Gandia, de la seua participació com a jurat dels Premis
d'Assaig Ciutat de Gandia.
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Carta

Acceptació per part de Fuster, enviada a Pepa Frau Ribes, regidora de
Cultura de l'Ajuntament de Gandia, a formar part del jurat dels II Premis
d'Assaig Ciutat de Gandia.

1985

Gandiaajuntament

8031

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Àlvar Garcia, del Departament de Cultura de
l'Ajuntament de Gandia, de l'enviament de l'únic treball presentat al II Premi
d'Assaig Ciutat de Gandia. També li comunica la data d'una reunió dels
membres del jurat del Premi a la Marisquería La Gamba per a donar el seu
veredicte.

1985

Gandiaajuntament

8032

Carta

Contestació, per part de Fuster a Àlvar Garcia, que no sap si podrà anar al
sopar del jurat al II Premi d'Assaig Ciutat de Gandia, ja que té una reunió a la
Universitat i altres comentaris sobre el veredicte del premi.

1985

Gandiaajuntament

8033

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Lola Gaos i altres comentaris
sobre la representació d'una nova obra teatral de Calderón de la Barca, que
estarà algunes setmanes a València.

1979

Gaoslola

8036

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicente Gaos, de la seua estada a València
i que ha vist al diari "Levante" un article d'ell sobre la seua poesia que li
agraeix i espera poder veure'l.

1960

Gaosvicente

8037

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicente Gaos de l'enviament d'uns
exemplars de les seues darreres obres: "Claves de literatura española" i "Un
montón de sombra". També li diu que està donant classe a l'Institut Isabel de
Villena de València i que voldria anar a les reunions dels dilluns a València.
Finalment, el felicita per la seua obra "Consells, proverbis i insolències".

1972

Gaosvicente

8038

1972

Gaosvicente

8039

1981

Garaikoetxeacarlos

8040

1981

Garaucliment

8041

1963

Garcesjoanenric

3354

1955

Garcestomas

8042

GANDIA, Ajuntament

GAOS, Lola

GAOS, Vicente

Carta
GARAIKOETXEA, Carlos
GARAU, Climent
GARCÉS, Joan Enric

Telegrama
Telegrama
Carta

GARCÉS, Tomàs
Carta
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Agraïment a Fuster per part de Vicente Gaos per l'enviament d'un exemplar
del seu llibre, que ha llegit mentre estaba al llit per un infart de miocardi
patit a la platja de Gandia. També li demana poder reunir-se amb ell i Vicent
Ventura.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, per part del Lehendakari del Govern Basc.
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
i mostra de rebuig amb motiu de l'atemptat.
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Joan Enric Garcés, estudiant
universitari, demanant col·laborar com a traductor a Edicions 62.
Agraïment a Fuster per part de l'advocat Tomàs Garcés per l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Escrit per al silenci" i altres comentaris sobre l'obra i
sobre l'ambient literari valencià. També li demana si va rebre l'exemplar de
la seua obra "Viatge d'octubre".
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Carta

Contestació per part de Fuster a Tomàs Garcès agraint-li les seues paraules
d'elogi a la seua obra "Escrit per al silenci" i comunicant-li que ha fet una
crítica literària per a la revista [[Pont Blau]] a la seua obra "Viatge d'octubre".
També li fa alguns comentaris sobre la situació literària a València on fa falta
una bona revista literària en valencià.

1955

Garcestomas

8043

1956

Garcestomas

8044

1959

Garcestomas

8045

Carta

Contestació per part de Fuster a Tomàs Garcés, enviant-li una proposta de
projecte per a un Col·loqui d'Escriptors en Llengua Catalana. També li fa
comentaris sobre l'enviament d'un text seu sobre Ausiàs March per publicarli'l i sobre el seu nomenament com a jurat del Premi Literari Joanot Martorell
a Barcelona.

1959

Garcestomas

8046

Postal

Felicitació a Fuster, per part de Tomàs Garcés, pel seu pròleg per a
"L'Antologia poètica d'Ausiàs Mach", i altres comentaris sobre una reunió a
Barcelona amb l'editor Cruzet i la qual aprofitaran per parlar sobre el
projecte d'organització d'un col·loqui d'escriptors en llengua catalana.
Al revers del full apareix la imatge a color d'un quadre clàssic.

1959

Garcestomas

8047

1962

Garcestomas

8048

GARCÉS, Tomàs
Carta

Carta

Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomàs Garcés per l'enviament d'un exemplar
de la revista [Pont Blau], on li fa una crítica literària a la seua obra "Viatge
d'octubre".
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Garcés d'informacions sobre el
projecte d'un col·loqui d'escriptors en llengua catalana. També li demana
l'enviament d'un petit assaig sobre Ausiàs March per a la publicació
"Quaderns de poesia".

Felicitació a Fuster, per part de Tomàs Garcés, pel seu llibre "Nosaltres, els
valencians" i altres comentaris sobre les darreres obres publicades per
Fuster. També li demana que vaja a visitar-lo quan estiga per Barcelona.

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Tomàs Garcés, de l'enviament d'un llibre
sobre la poesia de Salvat-Papasseit perquè li faça una crítica literària de obra
i altres comentaris sobre l'obra de Fuster.

1964

Garcestomas

8049

Carta

Comentaris a Fuster per part de Tomàs Garcés sobre l'enviament d'un
exemplar d'una obra de Salvat Papasseit perquè en faça una crítica literària.

1964

Garcestomas

8050

1966

Garcestomas

8051

1975

Garcestomas

8052

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Tomàs Garcés, amb un dibuix
titulat [[Linòleum]], de Carme Garcés.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Tomàs Garcés, amb el poema
titulat "Presagis de nadal" i un dibuix de Carme Garcés, sense títol.
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Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
GARCÉS, Tomàs

Carta

Carta
GARCÉS, Vicent
Carta

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Tomàs Garcés, amb el poema
titulat "Figura de pesebre" i un dibuix de Carme Garcés, sense títol.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Tomàs Garcés, amb el poema
titulat "Els pastors" i un dibuix de Carme Garcés, sense títol.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Tomàs Garcés, amb un dibuix de
Carme Garcés, sense títol.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Tomàs
Garcés.
Felicitació a Fuster per part de Tomàs Garcés per la concessió de la Medalla
d'Or de la Generalitat de Catalunya, i disculpa per no haver anat a l'acte
d'entrega.
Agraïment a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, per l'enviament d'uns
exemplars de la revista "Pont Blau" i altres comentaris sobre l'edició d'obres
de Timoneda. També li demana a Fuster que li envie alguns textos de poesia
medieval per tal de musicar-los.
Felicitació nadalenca a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, i enviament
de la seua adreça a París.
Adjunta un programa d'un recital de guitarra de Narciso Yepes, que
interpretarà la Música de la pel·lícula "Jeux interdits".

1977

Garcestomas

8053

1978

Garcestomas

8054

1979

Garcestomas

8055

1981

Garcestomas

8057

1983

Garcestomas

8056

1953

Garcesvicent

8058

1953

Garcesvicent

8059

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'adaptació musical d'uns versos del "Nocturnal"
per part de Vicent Garcés Queralt.

1964

Garcesvicent

8060

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, de l'enviament de
l'escenografia de l'obra "Marinada" perquè li faça una adaptació d'aquesta.

1965

Garcesvicent

8061

1965

Garcesvicent

8062

1966

Garcesvicent

8063

1967

Garcesvicent

8064

Carta

Carta

Carta
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Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare per part de Vicent
Garcés Queralt.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt de l'enviament dels
textos de l'escenografia de l'obra "Marinada" perquè els revise i faça una
altra versió i altres comentaris sobre la correcció del versos del "Nocturn" de
l'obra.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt de l'enviament de
l'obra "Flor de Enamorados" per fer una adaptació musical i incloure-la a la
seua obra musical "Tríptic coral sobre textos clàssics".
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt perquè li guarde un
tiquet per al seu sopar-homenatge a València.

1968

Garcesvicent

8084

Carta

Adhesió al sopar-homenatge a Fuster que es farà a València per part de
Vicent Garcés, en nom del seu germà Tomàs Garcés, disculpant-se per no
poder anar de València a Barcelona per estar al mateix acte.

1968

Garcesvicent

8085

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, de l'enviament del
text de l'obra musical "Marinada" perquè li faça una adaptació per
presentar-la al Concurs Joan Senent i declaració jurada que l'obra sencera
mai ha estat interpretada i especificant els fragments que s'han interpretat.
djunta esborrany del text de l'esmentada obra perquè Fuster faça l'adaptació
corresponent, amb anotacions i correccions manuscrites de Fuster.

1972

Garcesvicent

8065

1972

Garcesvicent

8066

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, de l'enviament de la
declaració jurada que l'obra "Marinada" mai ha estat interpretada
íntegrament i especificant els fragments que s'han interpretat per presentarla al Concurs Joan Senent, 1972.
Adjunta fullet amb les bases de l'esmentat concurs [XVI Premio Joan Senent
Ibañes, 1972. Ballet], organitzat per la [Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Valencia].

1972

Garcesvicent

8067

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, sobre la participació
de Fuster en l'adaptació de l'obra "Marinada", presentada al Premi Joan
Senent, i que, en cas d'estar guanyadora del premi, dels diners que li
tocarien per la seua adaptació. També li demana l'enviament d'un full amb la
declaració jurada que l'obra escènica és inèdita.

1972

Garcesvicent

8068

1972

Garcesvicent

8081

1973

Garcesvicent

8069

GARCÉS, Vicent

Carta

Felicitació
nadalenc

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació per part de Fuster a Vicent Garcés Queralt que li ha corregit
alguns versos del text de la seua obra musical "Marinada", i espera que siga
premiada al Concurs Joan Senent.

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt, amb el
poema titulat "Pesebre vora mar" i un dibuix de Carme Garcés, sense títol.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt perquè porte a la
reunió setmanal dels dilluns a València un exemplar d'unes "Jornades d'Elx al
segle XVIII". També li comunica que s'ha casat i li dóna la seua nova adreça a
València. Finalment, li demana com van els seus darrers treballs.

[ 859

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt, amb el
poema titulat "Nadal 1973" i un dibuix de Carme Garcés, sense títol.

1973

Garcesvicent

8082

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, de l'entrega, quan vaja
a Barcelona, de la seua partitura a l'Orfeó Català, per participar al "Premi
Güell" amb la seua obra "Retall Coral", en què fa una adaptació de poemes
clàssics d'autors de Catalunya, Mallorca i València.

1974

Garcesvicent

8070

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Vicent Garcés Queralt, que tot i anar a
Barcelona, no podrà fer-li la gestió d'entregar-li la seua partitura per al
"Premi Güell", ja que va per agafar l'avió per anar de viatge a Grècia i Itàlia.
També li fa altres comentaris interessant-se per l'estat de salut de Vicent
Garcés.

1974

Garcesvicent

8071

Carta

Felicitació a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, per la concessió del
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. També li fa alguns comentaris sobre
l'emissora [[Radio Península]], on es deixa de posar música valenciana a
favor de la música francesa i altres comentaris sobre els músics valencians
del segle XX.

1975

Garcesvicent

8072

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, sobre la partitura de
l'obra "Marinada", de la qual Fuster va fer una adaptació escènica, i altres
comentaris sobre l'estrena de l'obra.
Al revers del full apareixen alguns versos de l'obra.

1976

Garcesvicent

8073

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, sobre l'adaptació de
Fuster d'uns versos de l'obra "Marinada", que s'estrenarà a Alacant en breu.
Al revers del full apareixen alguns versos de l'obra amb el títol "Cançó del
velatori".

1977

Garcesvicent

8074

1977

Garcesvicent

8075

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Vicent Garcés Queralt, de l'enviament
d'un fullet amb el programa de la [V Semana de Musica Mediterránea] i
altres comentaris sobre la crítica musical feta per Xavier Montsalvatge al
diari [La Vanguardia] sobre aquesta. També li diu que li agradaria estrenar
l'obra "Marinada" al mateix festival.

1977

Garcesvicent

8077

Fullet

Enviament a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt d'un fullet amb el
programa de la [V Semana Mediterránea de Música. Alicante 23 febrero1marzo 1977].

1977

Garcesvicent

8076

GARCÉS, Vicent

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris polítics a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt sobre les
eleccions de l'any 1977 a Espanya, i altres comentaris sobre valencianisme.
També li demana a Fuster el seu permís per estrenar l'obra "Marinada".

[ 860

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Garcés Queralt, amb un
poema sense títol i un dibuix de Carme Garcés, també sense títol.

1982

Garcesvicent

8083

Carta

Contestació, per part de Fuster a Vicent Garcés i Ramón, sobre l'enviament
d'unes publicacions de la Mostra de Cinema del Mediterrani, i altres
comentaris crrítics sobre la política nacionalista socialista al País Valencià.
També li demana la publicació per part de l'Ajuntament de València d'un
catàleg de la Biblioteca-Col·lecció Serrano Morales, ubicada a la Biblioteca
Municipal de València.

1983

Garcesvicent

8079

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Vicent Garcés i Ramón, tinent d'alcalde i
regidor de Cultura de l'Ajuntament de València, de l'enviament d'unes
publicacions de la Mostra de Cinema del Mediterrani.

1983

Garcesvicent

8078

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Vicent Garcés i Ramón de la data i hora en
què anirà un cotxe oficial de l'Ajuntament de València a arreplegar-lo per
assitir a un dinar i la posterior Taula Redona sobre l'obra i figura del
periodista italià "Alberto Moravia"

1986

Garcesvicent

8080

1986

Garciaballesterluis

8110

1974

Garciaballongaroberto

20267

Carta

Comentaris a Fuster per part de Fidel García Berlanga, sobre la seua adhesió
a un homenatge a València. També li proposa l'enviament d'un retall de
premsa del seu pare aparegut als diaris "La Correspondència" i "La Voz
Valenciana", sobre la independència de les autonomies.

1968

Garciaberlangafidel

8112

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Fidel García Berlanga, amb motiu de
l'atemptat patit per aquest, del qual s'ha assabentat pel "Diario de Cuenca".

1981

Garciaberlangafidel

8111

Carta

Comentaris a Fuster per part de Màrius García Bonafé sobre uns exàmens de
llatí i grec que han de fer, i sobre uns cursets.

1960

Garciabonafemarius

8114

Carta

Enviament a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé d'unes referèncias
bibliogràfiques i cites relacionades amb el problema lingüístic valencià, de les
obres: "Manual de paidosas meditacions a Joseph Antoni Arnautó", imprés a
Girona l'any 1834 ; "Biografía íntima de Gabriel Miró" de J. Guardiona Ortiz,
discurs celebrat a València el juliol de 1933.

1974

Garciabonafemarius

8133

GARCÉS, Vicent

GARCÍA BALLESTER, Luis
Carta
GARCÍA BALLONGA, Roberto
Carta
GARCÍA BERLANGA, Fidel

GARCÍA BONAFÉ, Màrius

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació a Fuster per part de Luis García Ballester, del Departamento de
Historia de la Medicina de la Universidad de Santander, pel seu
nomenament com a catedràtic de la Universitat de València. També li
comunica que abandona Santander per a anar-se'n a Barcelona com a
membre del C.S.I.C.
Comentaris crítics a Fuster per part de Roberto García Ballonga, lector de
[[La Vanguardia]] per la dolenta utilització del llenguatge a un article seu i
altre de Julián Marías publicats a l'esmentat diari.

[ 861

GARCÍA BONAFÉ, Màrius
Carta

Comentaris a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé sobre la seua visita a
sa casa de Sueca per a fer-li una entrevista radiofònica per al programa "Tot
sobre la nostra llengua". També li fa alguns comentaris sobre uns llibres en
català que va comprar al "rastro" de Madrid, titulats: "Història i miracles de
Nostra Senyora de Núria", de l'any 1882, i "Les glòries de Maria", del beato
Alfons de Ligouri, Bisbe de Santa Àgueda dels Godos, de l'any 1822.

1974

Garciabonafemarius

8134

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Màrius García Bonafé,
d'unes fotocòpies d'unes obres dels historiadors Nicolás de Carbillana i Henri
Lapeyre, del seu interés. Altres comentaris arran d'una conversa a sa casa de
Sueca sobre "El feixisme valencià", i li proposa institucionalitzar dites
converses amb uns sopars intel·lectuals per a parlar de diferents temes
històrics valencians.

1980

Garciabonafemarius

8116

1980

Garciabonafemarius

8117

Carta

Fuster contesta a Màrius García Bonafé que pot anar quan ho considere a sa
casa de Sueca, per a parlar de diferents temes històrics valencians o d'allò
que desitge, sempre que l'avise amb antelació, i altres comentaris per part
de Fuster, sobre el seu projecte de fer un "Indice histórico" semblant al què
s'edita a l'editorial "Vicens Vives", per a l'àmbit valencià.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Màrius García Bonafé de l'enviament de les
galerades corregides de la revista "L'Espill", i altres comentaris sobre la
correcció del text i d'un pròleg a una obra seua, editada amb Escrivà.

1981

Garciabonafemarius

8118

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Màrius García Bonafé amb motiu de
l'atemptat, i comunicació de l'enviament del text d'una conferència de
Fuster, a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de València,
perquè l'envie corregida abans de publicar-la. També li demanen a Fuster
l'enviament de les obres "Elegies", "Terra" i "Llàntia viva", per publicar-les, i
li comunica la publicació d'un volum sobre el poeta Bernat Artola.

1981

Garciabonafemarius

8119

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrius García Bonafé, Cap del Servei de
Publicacions de la "Institució Alfons El Magnànim", de l'enviament per part
de Joan Oleza d'un original per a la publicació d'un volum sobre el canonge
Tárrega que inclourà els textos teatrals: "El Prado de Valencia", "La sangre
real" i "La fundación de la Orden de Ntra. Sra. De la Merced", amb la
introducció de Josep Lluís Canet Vallés per a la col·lecció "Biblioteca d'Autors
Valencians", per la qual cosa li demana la seua opinió al respecte de
l'esmentada publicació.

1981

Garciabonafemarius

8120

Correspondència de Joan Fuster
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GARCÍA BONAFÉ, Màrius

Carta

Contestació per part de Fuster a Màrius García Bonafé, sobre l'enviament del
text corregit de la seua conferència a un col·loqui a la Universitat de
València, de la Càtedra Garrabou, i altres comentaris sobre la publicació d'un
volum en castellà al voltant del canonge Tárrega, enviat per Joan Oleza a la
col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians", que no considera adequat per a
la mateixa col·lecció. També li comunica que ha sigut nomenat per a formar
part del Jurat d'uns premis literaris a Barcelona, per la qual cosa no sap si
estarà de tornada del viatge, per als "Premis Octubre".

1981

Garciabonafemarius

8121

Carta

Comunicació per part de Fuster a Màrius García Bonafé de l'enviament d'una
transcripció d'una obra del Pare Beuter, feta per Enric Iborra, per a la seua
publicació en la col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians", amb el títol
"Crònica". També li fa alguns comentaris editorials per a la consolidació de
l'esmentada col·lecció, motiu pel qual deurien publicar algunes obres
d'Escalante i de López-Chavarri. Altres comentaris sobre la visita de Verger i
de Ferrando a sa casa de Sueca, per a parlar d'una antologia de poetes
valencians, i de la visita de Lluïsa Parra que està fent una antologia de Sor
Isabel de Villena, que també li deuria publicar.

1982

Garciabonafemarius

8122

Carta

Comunicació per part de Fuster a Màrius García Bonafé de l'enviament, per
mitjà de Ferran Garcia, d'una transcripció del "Dietari", de Mossèn Porcar,
per a la seua publicació, i altres comentaris editorials sobre la publicació
d'una obra de Lòpez-Chavarri amb la introducció de Pérez Moragón, d'altra
obra de Corella amb la introducció de Josep Palàcios, i d'unes narracions de
Lluís Bernat a les quals està fent la introducció Fuster. Finalment també li fa
alguns comentaris editorials sobre una "Antologia de poetes valencians", a
cura de Verger i de Ferrando.

1982

Garciabonafemarius

8123

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrius García Bonafé de l'enviament, per
mitjà d'Enric Beltran, d'un esborrany de l'obra d'Enric Iborra, "Taula de
Lletres", per a la seua revisió abans de publicar-la. També li demana tenir
una reunió a la Llibreria "Dàvila", amb Eduard Verger per a parlar de la
publicació d'una "Antologia de poetes valencians", i li demana per a la seua
publicació l'enviament del text d'una conferència de Fuster en el col·loqui de
la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de València, sobre
"València i la cultura valenciana del segles XV al XVII".

1982

Garciabonafemarius

8124
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GARCÍA BONAFÉ, Màrius

Carta

Comunicació per part de Fuster a Màrius García Bonafé de l'enviament de les
correccions en l'obra "Pere Joan Porcar. Dietari (1589-1629", amb l'estudi de
Ferran Garcia. També li fa alguns comentaris editorials sobre la conveniència
de canviar el títol de l'esmentada obra, i sobre la publicació d'una obra de
Lòpez-Chavarri amb la introducció de Pérez Moragón, d'altra obra de Sor
Isabel de Villena, amb la introducció de Lluïsa Parra, i del seu estudi sobre
l'obra "El Caciquisme roig", de Lluís Bernat.
Adjunta nota per part de Fuster sobre algunes de les correccions fetes al
pròleg de l'esmentada obra.

1982

Garciabonafemarius

8125

Carta

Comunicació per part de Fuster a Màrius Garcia Bonafé de l'enviament del
seu estudi sobre "El Caciquisme roig", de Lluís Bernat, i altres comentaris
sobre la seua revisió de l'estudi a l'obra "Vita Christi", de Sor Isabel de
Villena, fet per Lluïsa Parra, que li enviarà en poc de temps.

1983

Garciabonafemarius

8126

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé que ha rebut el seu
estudi a l'obra "Caciquisme roig", de Lluís Bernat per a la seua publicació, i
altres comentaris editorials sobre alguns canvis proposats per Eduard Verger
en l'obra "Antologia de poetes valencians", i sobre el contracte editorial de
Fuster amb la "Institució Alfons El Magnànim".

1983

Garciabonafemarius

8127

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé sobre el
calendari de publicacions de la col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians",
editada per la "Institució Alfons El Magnànim", en què apareixen les dates de
publicació i les obres projectades per a editar en l'esmentada col·lecció.

1983

Garciabonafemarius

8128

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé de l'enviament de les
proves d'impremta de l'obra "Nostra Novel·la", d'Eduard López-Chavarri,
amb l'estudi i la introducció de Paco Pérez Moragón, per a la seua revisió
abans de publicar-la.

1985

Garciabonafemarius

8129

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé del seu text per al
catàleg de l'exposició "Literatura Valenciana del Segle XV".

1985

Garciabonafemarius

8130

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Màrius García Bonafé, d'un llistat seu sobre
obres literàries antigues i del seu text per al catàleg de l'exposició "Literatura
i cultura als segles XIV-XV".
Anotació manuscrita a la part de dalt de la carta [IVEI].

1985

Garciabonafemarius

8131
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GARCÍA BONAFÉ, Màrius
Carta

Contestació per part de Fuster a Màrius García Bonafé sobre les obres
literàries que li proposà ficar en l'exposició "Literatura i cultura als segles
XIV-XV", diguent-li que són els 4 vols. del "Cartoixà", traduïts per Roís de
Corella, i que estan a la "Biblioteca Universitària de València" . També li
comunica l'enviament del seu text per al catàleg de l'esmentada exposició
bibliogràfica.

Garciabonafemarius

8132

Carta

Màrius García Bonafé comunica a Fuster que anirà al viatge a Barcelona que
organitza Fuster.
djunta anotació manuscrita amb les dades personals de Màrius García
Bonafé

Garciabonafemarius

8113

Carta

Comentaris a Fuster per part de Màrius García Bonafé, sobre la seua
participació en un col·loqui, a la Facultat de Ciències Econòmiques de la
Universitat de València, sobre "València i la cultura valenciana del segles XV
al XVII". Per això li envia tres preguntes a les quals haurà de contestar en la
seua xarrada. També li comunica l'enviament d'una carta per a Beltran i li
demana contestació al respecte, per mitjà del mateix Sr. Beltran o a través
del Sr. Davila.

Garciabonafemarius

8115

Garciacandaujulia

8135

Garciacandaujulia

8136

1981

Garciacarasusanjesusjavier

8137

1984

Garciacostaalicia

8138

GARCÍA CANDAU, Julià
Carta

Carta
GARCÍA CARASUSÁN, Jesús
Javier

Tarja de
presentació

GARCÍA COSTA, Alicia
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació a Fuster per part d'un lector per la seua obra "Nosaltres, els
valencians". També li parla sobre el dia en què es varen conéixer durant el
"Premi dels Jocs Florals de Castelló", i li mostra la seua admiració i amistat.
Sol·licitud a Fuster per part de Julià Garcia Candau de la contestació a una
entrevista sobre "La Oposición: Qué y Quién", per a publicar-la a la revista
[[Discusión y Convivencia]].
Mostra d'admiració i adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de
l'atemptat que es farà a la plaça de Bous de València.
Sol·licitud a Fuster per part d'un grup d'alumnes del Col·legi Ave Maria de
Penyarrotja de València, perquè conteste a unes preguntes biogràfiques per
a un treball de classe de 8è d'E.G.B que estan fent.

1985

1967

[ 865

GARCÍA EDO, Vicente

GARCIA ESTEVE, Albert
Garcia Esteve, Albert
GARCIA GUIJARRO, Vicent

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicente Garcia Edo, sobre la bandera de la
ciutat d'Onda (Castelló de la Plana), arran de la lectura de la seua obra "El
blau de la Senyera". També li fa alguns comentaris sobre les seues
investigacions sobre la bandera, a l'"Arxiu del Regne de València".
Adjunta la fotocòpia d'un article "La bandera de Onda: reconstrucción a
partir de un manuscrito de 1412", publicat pel mateix Vicent Garcia Edo al
llibret de "Fiestas de Onda, 1977".

1977

Garciaedovicente

8139

Telegrama

Mostra de condol a Fuster per la mort de son pare, per part de l'advocat
Albert Garcia Esteve.

1966

Garciaestevealbert

8141

1979

Garciaestevealbert

8140

1981

Garciaguijarrovicent

8146

Tarja de
presentació
Carta

Salutacions i mostra d'amistat a Fuster per part de l'advocat Albert Garcia
Esteve.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'advocat Vicent Garcia Guijarro perquè li
dedique un llibre seu a la filla de la seua empleada domèstica, qui té una
gran admiració per la seua obra literària.

1982

Garciaguijarrovicent

8143

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'advocat Vicente Garcia Guijarro, sobre la
llengua i la situació política al País Valencià.

1983

Garciaguijarrovicent

8144

Carta

Felicitació a Fuster per part de Vicent Garcia Guijarro pel seu nomenament
com a professor de la Universitat de València, i els seus nomenaments com a
doctor honoris causa per les Universitats de Barcelona. També li demana que
li dedique els exemplars dels seus llibres "Història de la Literatura Catalana" i
"El País Valenciano", i altres comentaris sobre el seu valencianisme.

1984

Garciaguijarrovicent

8145

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de l'advocat Vicent Garcia Guijarro, que ha
anat a visitar-lo, i que desitja que es millore, ja que està malalt.

Garciaguijarrovicent

8142

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Manuel
Garcia i Esmit, i altres comentaris sobre un article crític per part de Josep
Ramón Alonso publicat en el diari [Levante], sobre un altre article de Fuster
publicat en el [El Pensamiento Navarro], i altres comentaris sobre el llibre de
Martina Alonso, titulat "Holidays i Spain".

1966

Garciaiesmitmanuel

8147

1966

Garciaiesmitmanuel

8148

GARCIA I ESMIT, Manuel

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca.

[ 866

GARCÍA JUAN, María Vicenta

Expedient

GARCIA LAHIGUERA,
Fernando

Sol·licitud a Fuster per part de Maria Vicenta García Juan, llicenciada en
Filosofia i Lletres per la "Universitat Autònoma de Barcelona", d'una plaça
docent al director de l'INEM.
Adjunta rebut del pagament de les tases per a l'expedició del títol
universitari de llicenciada en Filosofia i Lletres, i certificat de la Directora del
l'"Institut de Ciències de l'Educació" de la "Universitat Autònoma de
Barcelona", certificant que ha obtingut el títol del C.A.P. per a donar classe.

1980

Garciajuanmariavicenta

8149

1968

Garcialahiguerafernando

8150

1978

Garcialahiguerafernando

8151

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sebastián García Martínez, Director del
"Col·legi Major Lluís Vives", de la "Universitat de València", de l'enviament
del seu text per al vol. III de la "Història del País Valencià", per a revisar-lo
abans de la seua publicació. També li demana que li diga a Palàcios que ja
pot corregir el text per a la publicació de les actes del "III Congreso de
Historia del País Valenciano".

1975

Garciamartinezsebastian

8152

Carta

Contestació per part de Fuster a Sebastià García Martínez sobre la revisió del
seu text de les galerades enviades per "Edicions 62", per a la publicació del
vol. III de la "Història del País Valencià", a què li ha fet mínimes correccions i
per les quals demana disculpes. També li diu que parlarà amb Palàcios
perquè pose en marxa l'edició de les actes del "III Congreso de Historia del
Pais Valenciano".

1975

Garciamartinezsebastian

8153

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sebastián García Martínez de l'enviament
d'uns exemplars del nº 4 de la revista "Estudis", per a ell i per a Palàcios.
També li fa alguns comentaris sobre l'esmentada revista i sobre l'article
"Entre la gramàtica i la fe", i li fa alguns comentaris sobre l'organització i
publicació de les actes d'un nou "Congrés d'Història del País Valencià".

1976

Garciamartinezsebastian

8154

Carta

Agraïment per part de Fuster a Sebastián García Martínez per l'enviament
d'un exemplar de la revista "Estudis". També li diu que si vol la seua darrera
publicació "La decadència al País Valencià", la demane a Palàcios que li
l'enviarà, i altres comentaris sobre una nova edició del "Congrés d'Història
del País Valencià".

1976

Garciamartinezsebastian

8155

Carta
Carta

GARCÍA MARTÍNEZ,
Sebastián
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Comentaris a Fuster per part de l'advocat Fernando García Lahiguera sobre
la detenció d'uns periodistes valencians, entre els que es troba Vicent
Ventura.
Mostra de suport a Fuster per part de Fernando García Lahiguera amb motiu
de l'atemptat patit per Fuster, i mostra de la seua amistat cap a ell.
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Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Sebastián García Martínez, i
comunicació de l'enviament d'una carta que li han enviat de la "Universitat
de Pau", per a la seua participació en un congrés organitzat per "Centre de
Recherches Hispaniques", de la mateixa universitat.
Adjunta carta demanant-li a Fuster la seua participació en l'esmentat
congrés de la "Universitat de Pau" amb la col·laboració del departament
d'Història Moderna de la "Universitat de València", sobre "Economia i
Societat a València als segles XVI-XVIII", que es farà a Pau, del 21 al 23 d'abril
de 1978.

1977

Garciamartinezsebastian

8156

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sebastià García Martínez d'on pot trobar
una informació del seu interés. També li comunica l'aparició d'un bon article
de Philippe Berger sobre "La decadencia del catalán como Lengua Literaria".

1978

Garciamartinezsebastian

8158

Garciamartinezsebastian

8157

Garciamenendezcristina

8159

Garciamirallesantoni

20271

1981

Garcianegromariapilar

8160

Carta

Honori Garcia Oms sol·licita a Fuster que li done informacions sobre unes
xerocòpies que li envià son pare d'una obra del morellà Carles Gazulla
Ursino, titulada "La pensil celeste", i altres comentaris sobre els papers del
cronista de Vinaròs, el també morellà, mossèn Milian Boix.

1987

Garciaomshonori

8161

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miguel García Pardo, d'unes aclaracions arran
de la lectura d'un article seu en el diari "El Correo Catalàn", amb el títol
"Sexo y criminalidad" en què parla de feminisme.

1969

Garciapardomiguel

8162

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'una jove lectora estudiant de dret, de
l'enviament d'articles seus, ja que es una seguidora de la seua obra.

1985

Garciapiedraalicia

8163

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Alejandro García Planas, delegat del
"Instituto de Investigación de Mercados". També el felicita per la seua obra i
li comunica que segueix els seus escrits per la premsa.

1961

Garciaplanasalejandro

8164

Tarja de
presentació
GARCÍA MENÉNDEZ, Cristina

Telegrama

GARCÍA MIRALLES, Antoni
Carta
GARCÍA NEGRO, Maria Pilar

Telegrama

GARCÍA OMS, Honori

GARCÍA PARDO, Miguel

GARCÍA PIEDRA, Alicia
GARCIA PLANAS, Alejandro
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Sebastià García i Martínez, Director
General d'Ensenyaments Mitjans i Universitaris de la "Conselleria
d'Educació", de la Generalitat Valenciana.
Sol·licitud a Fuster per part de Cristina García Menéndez d'unes dades
biogràfiques seues per a un treball que està fent.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Garcia Miralles, President de les Corts
Valencianes de la seua participació al primer aniversari de la constitució de
les Corts.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1982

[ 868

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part d'Alejandro García Planas per la seua obra, i
altres comentaris sobre la crítica a l'obra de Fuster "Nosaltres, els
valencians", apareguda en el diari "El Correo Catalán".

1962

Garciaplanasalejandro

8165

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart, sobre la
personalitat del seu amic comú Vicent Ventura, i altres comentaris sobre la
seua poesia.

1952

Garciarichartjosepa

8166

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre com és la
seua vida a Eivïssa, on està fent el servei militar, i altres comentaris sobre la
bellesa de l'illa i de la seua amistat amb alguns intel·lectuals catalans. També
li demana l'enviament d'una obra seua i li comunica l'eixida en vaixell cap a
València on passarà uns dies de permís.

1953

Garciarichartjosepa

8167

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni Garcia Richart sobre com és la
seua vida a un campament militar d'Eivïssa, on està fent el servei militar, i
altres comentaris sobre les seues relacions amb alguns dels intel·lectuals de
l'Illa. També li fa algunes observacions sobre la seua obra "Terra en la boca",
la qual ha agradat molt entre els esmentats intel·lectuals. Altres comentaris
literaris.

1953

Garciarichartjosepa

8168

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Antoni García Richart de la seua
assistència al "III Congrés de Poesia de Santiago de Compostel·la", al qual ha
sigut convidat per Rafael Santos Torroella, per la qual cosa demana que li
compre uns exemplars del diari "Levante" en què apareixerà una crítica
literària de Fuster. Altres informacions sobre Germà Colón.

1954

Garciarichartjosepa

8169

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre la seua
estada a Madrid on està preparant unes oposicions, i altres observacions
sobre els llibres que ha vist d'interés a las llibreries de vell. També li fa alguns
comentaris sobre les seues lectures a Madrid i sobre la seua visita al café
"Gijón".

1954

Garciarichartjosepa

8170

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Antoni Garcia Richart sobre les
oposicions que està fent a Madrid. També li dóna notícies sobre com van les
coses per València i altres assumptes literaris d'amics comuns. Finalment li
parla de la representació d'algunes obres teatrals a les Festes de Sueca i li
demana que li compre alguns llibres a les llibreries de vell de Madrid.

1954

Garciarichartjosepa

8171

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Antoni García Richart sobre el canvi
del títol d'una obra poètica seua per a presentar-la a un premi literari,
proposant-li Fuster el títol "Pido perdón cuando anochece".

1955

Garciarichartjosepa

8172

GARCIA RICHART, Josep A

GARCIA RICHART, Josep A
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre el preu
d'un volum de la "Col·lecció Esquemas", del seu interés. També li comenta
com és la seua vida a Madrid, on està treballant, i altres aspectes sobre la
vida literària a la ciutat i al voltant d'alguns llibres d'interés que ha vist a les
llibreries de vell.

1955

Garciarichartjosepa

8173

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Antoni García Richart donant-li
notícies sobre València, i altres comentaris sobre la malaltia de la mare de
Ventura. També li diu que per aquest motiu han anat a prendre café a uns
altres llocs diferents als de costum, com la casa del metge Errando i la del Sr.
La Roca. Finalment li fa algunes observacions sobre la situació política
d'Espanya, i del seu interés a aconseguir algunes làmines d'obres d'art.

1955

Garciarichartjosepa

8174

1955

Garciarichartjosepa

8175

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre com és de
cara la vida cultural de Madrid, on ha anat a veure una exposició sobre "Arte
Italiano Contemporáneo", i altres observacions al respecte.

Postal

Salutacions a Fuster per part de Josep Antoni García Richart.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una foto d'un quadre de Joan
Miró [La Sieste, 1925].

1955

Garciarichartjosepa

20272

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni Garcia Richart de l'enviament
d'una obra seua de poemes perquè li'n faça una ullada i la presente a un
premi literari a València, i altres comentaris sobre el títol de la mateixa.

1956

Garciarichartjosepa

8176

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Antoni García Richart, d'uns llistats
amb les darreres obres publicades a Madrid, de la "Biblioteca A Tot Vent" i
de la "Biblioteca Univers", que es referencien a la carta per si són del seu
interés. També li diu que ha llegit en el diari "Levante" el seu article sobre
l'artista Joan Brotat.

1956

Garciarichartjosepa

8179

Carta

Comentaris per part de Fuster de l'enviament a Josep Antoni García Richart,
d'un text seu sobre el País Valencià per a publicar-lo en la revista
"Información Comercial Española", perquè li'n facen una ullada tant ell com
Ventura. També li fa alguns comentaris sobre les persones idònees per a fer
uns articles sobre "La balança comercial interior al País Valencià" i "Les
relacions econòmiques del País Valencià amb la resta de l'Estat".
Adjunta retall de premsa del diari [l Correo Catalán, 14 de agosto de 1964.
Pàg. 7-8].

1964

Garciarichartjosepa

8180

GARCIA RICHART, Josep A
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni García Richart de l'enviament
d'una ressenya extreta del "Diccionari Madoz", sobre la veu Alacant, en què
es parla de l'emigració d'alacantins a Àfrica.

1966

Garciarichartjosepa

8181

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre unes
notes que li envià per mitjà de Ventura. També li demana que li torne un
exemplar de "Le Nouvelle Observateur" que li deixà, i altres comentaris
sobre l'estat de salut de Fuster.
Adjunta carta de García Richart a Ventura comunicant-li l'enviament d'un
text seu sobre les "Comarques valencianes" perquè li'n faça una ullada
Fuster. També s'adjunta l'esmentat esborrany del text.

1966

Garciarichartjosepa

8183

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni García Richart del text d'una
reunió que tingueren. També li demana l'enviament d'un exemplar d'algun
llibre de Verdaguer que tinga poemes sobre la primera comunió, i altres
comentaris sobre un viatge a Madrid de Fuster.

1966

Garciarichartjosepa

8184

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni García Richart d'una errada
que s'hauria de corregir en el seu text que li envià sobre les "Comarques
valencianes".

1966

Garciarichartjosepa

8185

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni García Richart perquè li porte a
València el mapa de les comarques valencianes, dels Srs. Cahner-Soler-Lluch,
per fer-li una ullada.

1967

Garciarichartjosepa

8186

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre la "Nova
Cançó Catalana", arran de la lectura d'un article crític al respecte de la
mateixa. També li fa alguns comentaris relatius a un altre article crític de
Manuel Vázquez Montalbán a l'obra de Fuster, i altres observacions arran de
la lectura de les seues "Obres Completes".

1969

Garciarichartjosepa

8187

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre unes
certes discrepàncies entre el mateix Fuster i Ventura, i mostra de la seua
amistat cap a tots dos.

1975

Garciarichartjosepa

8188

1975

Garciarichartjosepa

8189

1975

Garciarichartjosepa

8190

GARCIA RICHART, Josep A

Carta

Carta
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Contestació per part de Fuster a Josep Antoni García Richart en què
comunica els motius pels quals s'ha enfadat amb Vicent Ventura fins al punt
de no parlar-se.
Comunicació a Fuster per part de Josep Antoni García Richart del seu estat
de salut, en què sembla estar un poc depressiu.
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Carta

Josep Antoni García Richart comunica a Fuster que ha anat a sopar amb
Josep Iborra i amb Ventura, i altres comentaris sobre la seua reconciliació
amical.

Garciarichartjosepa

8191

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Antoni García Richart per les seues
gestions a Madrid amb la Censura, per tal que autoritzaren la publicació de
la seua "Antologia". També li parla de la visita de Josep Maria Castellet a
València per a donar una conferència, i d'un cert incident amb Ventura.

Garciarichartjosepa

8177

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita a València de
Richart, i altres comentaris sobre la conferència de Fuster en una exposició
de Manolo Gil, que es farà al "Club Universitari de València".

Garciarichartjosepa

8178

Garciarichartjosepa

8182

1961

Garciarigaljoan

8192

Carta
GRACÍA RIGAL, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Antoni García Richart sobre la lectura
de l'obra de Sanchis Guarner "Contribució al nomenclàtor...", de la qual li fa
alguns comentaris al respecte d'algunes errades que ha observat.
Joan Garcia Rigal comunica a Fuster que tant ell com Eduard Ranchs s'han
prés la llicència d'incloure el seu nom, entre els signants d'un escrit a
l'Alcalde d'Algemesí amb motiu de l'homenatge al músic Joan Batiste Josep
Cabanilles.

1975

Carta

Carta de presentació per part de l'"Editorial Ruedo Ibérico", de la seua
darrera publicació "La Pell del Brau" de Salvador Espriu.
Adjunta un full per a la subscripció i compra de l'obra esmentada.

1963

Garciarigaljoan

8194

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, pel seu article aparegut en
"Destino" sobre l'obra de Luján, i altres comentaris sobre l'obra "Guía del
País Valenciano". També li comunica la data d'una reunió dels membres de
l'"Editorial l'Estel".

1963

Garciarigaljoan

8195

1963

Garciarigaljoan

8196

1964

Garciarigaljoan

8200

GRACÍA RIGAL, Joan

Carta
Albarà

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la data d'una reunió
dels membres de l"'Editorial l'Estel", a València.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Joan Garcia Rigal d'uns
exemplars dels llibres "Meravelles i Picardies" i "Rondalles valencianes".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la data d'una reunió
dels membres de l'"Editorial l'Estel", a la "Llibreria Rigal", de València, i altres
comentaris sobre la publicació de les "Rondalles" d'Enric Valor.

1964

Garciarigaljoan

8197

Carta

Joan Garcia Rigal comunica a Fuster que l'obra de Josep Sebastià Pons
"Litterature Catalane en Roussillon", que demanaren ell i Pla a la "Llibreria
Rigal" de València, està esgotada.

1964

Garciarigaljoan

8198
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la data d'una reunió
dels membres de l'"Editorial l'Estel" a València.

1964

Garciarigaljoan

8199

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de l'enviament d'un llistat
amb les obres que ha publicat, per tal de completar la seua col·lecció d'obres
a la venda a la "Llibreria Rigal". També li fa alguns comentaris sobre les
seues obres "Història de la pirateria", d'un llibre sobre "Raimon" i de la
publicació per part d'"Edicions l'Estel", de la segona part de l'obra "Els pobles
valencians parlen els uns dels altres (Alacant)".

1964

Garciarigaljoan

8201

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal de la data d'una reunió
dels membres d'"Edicions l'Estel" a la "Llibreria Rigal". També li comunica la
publicació per part de l'"Editorial Sicània", de la novel·la d'Antoni Igual
Úbeda, guanyadora del "Premi Senent".

1964

Garciarigaljoan

8202

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal de la data d'una reunió
dels membres d'"Edicions L'Estel", a la "Llibreria Rigal", de València. També li
comunica que li té reservat un exemplar de l'obra "Memorias de un
sesentón", de Teodor Llorente Falcó, i altres llibres del seu interés.

1965

Garciarigaljoan

8203

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal de la data d'una reunió
dels membres d'"Edicions L'Estel", a la "Llibreria Rigal", de València. També li
demana la data d'aparició de la seua obra "Causar-se d'esperar", de la què
alguns clients ja li han reservat vint exemplars per a quan es publique.

1965

Garciarigaljoan

8204

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la data d'una reunió
dels membres d'"Edicions L'Estel", a la "Llibreria Rigal", de València, amb
motiu de la publicació de l'obra "l'Esglèsia levantina i l'ús de la llengua
vernacla". També li comunica com van les vendes de la seua obra "Causar-se
d'esperar", i la data d'una conferència de Martínez Ferrando, a la "Casa de
Catalunya" de València.

1965

Garciarigaljoan

8205

1965

Garciarigaljoan

8206

1965

Garciarigaljoan

8208

1966

Garciarigaljoan

8209

GRACÍA RIGAL, Joan

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal de la data d'una reunió
dels membres d'"Edicions L'Estel" a la "Llibreria Rigal", de València, i li
mostra el seu interés per l'estat de salut dels seus pares.
Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la data d'una reunió
dels membres d'"Edicions L'Estel", a la "Llibreria Rigal " de València.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la seua assistència a una
reunió d'"Edicions L'Estel", a València. També li proposa una data per a fer la
reunió als locals de la "Llibreria Rigal".
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Garcia Rigal, de la data d'una nova
reunió dels membres d'"Edicions L'Estel", a la "Llibreria Rigal", de València.
També li demana per la seua no assistència a la darrera reunió, i li comunica
l'enviament d'un exemplar de l'obra de Maria Beneyto, "La gent que viu al
món".

1966

Garciarigaljoan

8210

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Garcia Rigal sobre la importació de
l'obra de Henry Kamen "Histoire de l'inquisition espagnole", de la què li ha
guardat un exemplar per si li interessa.

1967

Garciarigaljoan

8211

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Joan Garcia Rigal, de la data en què aniran a
per ell a Sueca per anar a fer una visita a Polop i assistir als actes de
celebració de l'Aniversari de Gabriel Miró, al qual han sigut convidats per
Joaquim Fuster, president de la Societat d'Amics de Gabriel Miró. També li
comunica que l'obra demanada per Fuster a la Llibreria Rigal "Histoire de
l'Inquisition Espagnole" no la pot aconseguir.

1967

Garciarigaljoan

8936

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Joan Garcia Rigal per la mort de la
seua mare.

1968

Garciarigaljoan

8207

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Garcia Rigal sobre la compra d'uns
tiquets per al sopar-homenatge que se li farà a Fuster al Restaurant "La
Pepica", de València.

1968

Garciarigaljoan

8215

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Garcia Rigal sobre la
publicació de l'obra de Vicent Andrés Estellés "Llibre de meravelles", per part
d'"Edicions L'Estel".

1971

Garciarigaljoan

8212

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Garcia Rigal de l'enviament de 10
exemplars de la seua obra "El Tabalet i la Dolçaina", per a vendrel's a la
"LlibrerIa Rigal", i altres comentaris sobre les vendes de l'obra "La història
dels carrers de València".

1972

Garciarigaljoan

8213

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Llibreria Rigal S. L. de l'enviament d'uns
llibres de la seua editorial que s'han exhaurit, i demés comentaris sobre la
manca d'interés per la llengua valenciana pels pocs originals en dita llengua
enviats al Premi Valencia de poesia, i demés comentaris sobre els cursos de
valencià del Rat-Penat. Finalment li fa alguns comentaris sobre com va la
venda de llibres.

1973

Garciarigaljoan

20273

1980

Garciarigaljoan

8214

GRACÍA RIGAL, Joan

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Garcia Rigal sobre el seu estat de salut,
el qual no li permet anar ja a la llibreria. També li mostra la seua amistat i
afecte a Fuster i li felicita l'any nou.

[ 874

Tarja de
presentación

Tarja de presentació de "Ediciones Ruedo Ibérico", amb la seua adreça de
París.

Garciarigaljoan

8193

1968

Garciasabelldomingo

8217

1981

Garciasabelldomingo

8216

1976

Garciavallee

20274

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel García Viñó, de l'enviament d'un
exemplar del text d'una conferència que va donar a l"'Ateneo de Sevilla", en
què va fer referència a la seua obra "El descrédito de la realidad", per tal que
li done la seua opinió sobre la mateixa. També li diu que li va fer una
ressenya literària a l'esmentada obra a "La estafeta literaria".
djunta tarja publicitària de l'esmentada conferència en "Defensa del arte
moderno" a l'"Ateneo de Sevilla".

1958

Garciavinomanuel

8218

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel García Viñó de la seua col·laboració
amb alguns articles sobre l'art modern per a la revista "La Estafeta Literaria".

1958

Garciavinomanuel

8219

Carta

Agraïment a Fuster per part de Manuel García Viñó, per la seua acceptació
de col·laborar amb alguns articles per a la revista "La Estafeta Literaria", i
altres comentaris sobre l'extensió dels mateixos.

1958

Garciavinomanuel

8220

Carta

Manuel García Viñó comunica a Fuster que ha rebut el seu article sobre l'art
modern per a la revista "La Estafeta Literaria".

1958

Garciavinomanuel

8221

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel García Viñó sobre el canvi
d'administrador en la revista "La Estafeta Literaria". També li demana
disculpes per no haver-li pagat els seus honoraris editorials per la
col·laboració amb alguns articles sobre art en la mateixa revista.

1959

Garciavinomanuel

8222

1960

Garciavinomanuel

8223

GARCIA SABELL, Domingo
Carta

Telegrama
GARCIA VALLE, E
Carta
GARCÍA VIÑÓ, Manuel

GARCÍA VIÑÓ, Manuel

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra d'adhesió i admiració enviada a Vicent Ventura per part de l'escriptor
gallec Domingo Garcia Sabell, amb motiu d'un sopar-homenatge a Fuster a
València.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Domingo
García Sabell.
Sol·licitud a Fuster per part d'E. Garcia Valle de si pot ficar-lo en contacte
amb algún armeni resident a Barcelona, ja que vol practicar l'esmentat
idioma, arran de la lectura d'un article seu a [[La Vanguarsia]] dedicat a
CoromineS.

Comunicació a Fuster per part de Manuel García Viñó sobre el pagament
dels seus honoraris editorials per la col·laboració amb un article sobre art en
la revista "La Estafeta Literaria", i disculpa pel retard en el pagament.

[ 875

GARCÍA ZARANDIETA, José

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José García Zarandieta d'algunes informacions
bibliogràfiques sobre la catalanització del Regne de Múrcia, arran de la
celebració del "VII Centenari de la seua Reconquesta per Jaume I", amb
motiu del qual ha escrit un article en el diari "La Verdad".
Adjunta retalls de premsa titulats "Sobre la Reconquista de Múrcia", de José
Gª. Zarandieta i "Se celebraron solemnemente los actos del VII Centenario
de la ciudad y creación del Consejo Murciano", [Domingo, 15 de mayo de
1966].

1966

Garciazarandietajose

8224

Carta

Comunicació a Fuster per part de José García Zarandieta de l'enviament
d'uns retalls de premsa respecte a una certa polèmica amb l'Alcalde de
Múrcia i amb el Cronista oficial de la mateixa ciutat, arran d'un article seu en
què defensa la reconquesta per catalans de la ciutat de Múrcia
Adjunta retalls de premsa titulats "La reconquista de Múrcia fue obra de las
armas castellano-aragonesas a las órdenes de Jaime I", aparegut en el diari
[La Verdad, 20-V-66]] i de l'article "Insiste el Dr, García Zarandieta: fueron los
catalano-aragoneses quienes reconquistaron Múrcia".

1966

Garciazarandietajose

8225

Carta

Comunicació a Fuster per part de José García Zarandieta, de l'enviament
d'uns retalls de premsa respecte a la continuació de la polèmica amb Juan
Torres Fontes arran d'un article en defensa de la reconquesta per catalans
de la ciutat de Múrcia, en el diari [La Verdad].
Adjunta retalls de premsa titulats "Fueron las armas castellano-aragonesas
las que conquistaron Múrcia (Réplica del señor Torres Fontes)" i "Carta del
doctor García Zarandiet".

1966

Garciazarandietajose

8226

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep García Zarandieta, de l'enviament
d'un retall de premsa en què es parla de l'aparició a Alacant d'un nou diari
murcià, "El Sureste"
Adjunta retall de premsa titulat " De nuevo El Sureste", aparegut en el diari
[La Verdad, 9-VI-66].

1966

Garciazarandietajose

8227

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Josep García
Zarandieta, i altres comentaris sobre l'acceptació dels "A.P.E". També li fa
alguns comentaris sobre la llengua catalana i el nacionalisme català.

1966

Garciazarandietajose

8228

GARCÍA ZARANDIETA, José
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Postal
GARCIA, A
Carta
GARCÍA, Adelina

Carta

GARCIA, Adolf

Salutacions a Fuster per part de José García Zarandieta desde Moscou
(Russia), on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge [Catedral de Sant Miquel a Moscou].
Comunicació a Fuster per part de A. Garcia de l'enviament d'un llibret de
festes de la "Fira de Xàtiva" i altres comentaris sobre l'enviament d'unes
fotos amb ell quan va visitar la seua llibreria.
Comentaris a Fuster per part de d'Adelina García sobre el valencià com a
dialecte de la llengua catalana.

Garciazarandietajose

8229

1977

Garciaa

8086

1975

Garciaadelina

8087

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Adolf Garcia.
Adjunta foto a color apegada a la nadala del quadre [L'Adoració de Montoliu
(S. XV). Catedral Visigòtica de Sant Feliu-Xàtiva].

1972

Garciaadolf

8088

Carta

Contestació per part de Fuster a Angelina García que en la data proposada
per a la visita a sa casa de Sueca no estarà a casa, i l'avisa perquè no el visite,
aleshores li proposa una altra data per a veure's a una llibreria de València.
Adjunta un telegrama comunicant-li que la data proposada per a visitar-lo a
Sueca no estarà a casa.

1982

Garciaangelina

8091

Carta

Comentaris per part de Fuster a Angelia García, diguent-li que ha perdut de
la seua direcció per la qual cosa li escriu a la feina diguent-li que li ha agradat
molt el seu article "El espacio de los judíos" per això el publicarà en la revista
"L'Espill". També li diu que vol parlar amb ella quan vaja a València, sobre els
seus treballs d'investigació històrica.

1982

Garciaangelina

8092

Carta

Contestació per part d'Angelina García a Fuster comunicant-li la seua adreça
a València, i altres comentaris editorials sobre la publicació del seu article "El
espacio de los judíos", en la revista "L'Espill". També li diu que vol publicar
un altre article sobre "La Inquisición" en la revista "Debats", i que vol parlar
amb ell dels seus projectes d'investigació sobre la història del País Valencià.

1982

Garciaangelina

8093

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Angelina Garcia sobre la data de la seua visita
a sa casa de Sueca per parlar amb ell sobre els treballs històrics que pensa
fer per a algunes publicacions i revistes

Garciaangelina

8089

GARCÍA, Angelina

GARCÍA, Angelina
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Carta

Garciaangelina

8090

1977

Garciaarcadi

8094

Postal

Recordatori a Fuster per part d'Arcadi García Sanz de la seua darrera visita al
Monestir de Poblet, i mostra de suport i estima a Fuster amb motiu de
l'atemptat.
Al revers del full apareix una fotografia a color de la [Portada del Monestir
de Santa Maria de Ripoll].

1981

Garciaarcadi

8096

Carta

Comunicació per part de Fuster a Arcadi García Sanz de l'enviament d'unes
fotocòpies d'un manuscrit antic sobre "El Forcall", el qual pot ser del seu
interés.

1987

Garciaarcadi

8095

1981

Garciabernardo

8097

1983

Garciaferran

8098

GARCÍA, Arcadi
Carta

GARCÍA, Bernardo
Telegrama
GARCIA, Ferran

Comentaris a Fuster, per part d'Angelina Garcia, sobre l'enviament de les
seues darreres investigacions històriques: del projecte de llibre "Conflictos
sociales y mentalidad en la Valencia del siglo XIV", i un article sobre "El
espacio de los judíos". També li parla de reunir-se amb ell a la "Llibreria
Dàvila" per parlar de la publicació de l'esmentat article en la revista
"L'Espill".
Comunicació a Fuster per part d'Arcadi Garcia Sanz de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Història de la Marina Catalana", publicat per
l'"Editorial AEDOS", i altres comentaris sobre el procés de redacció de l'obra.

Carta

GARCIA, Lluís

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, i mostra de suport per la seua tasca de recuperació lingüística de la
llengua catalana al País Valencià.
Comunicació per part de Fuster a Ferran Garcia de l'enviament del text d'una
conferència sobre Ausiàs March que farà a Gandia.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Garcia, d'una conferència sobre l'obra
"Els mallorquins", de Melià, a uns estudiants de Mallorca que es troben de
visita per Barcelona.

1967

Garcialluis

8099

Carta

Manolo García sol·licita a Fuster la seua participació en una conferència per
al "Homenaje Universitario a Miguel Hernández" que tindrà lloc a València.
l revers del full apareix una imatge a color del cartell del [II Aniversari de
Concret Llibres, 1965-67].

1967

Garciamanolo

8100

1967

Garciamanolo

8101

GARCÍA, Manolo

Manifest

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de Manolo García, de la Comissió Organitzadora
de l"'Homenatge a Miguel Hernández amb motiu del XXV aniversari de la
seua mort", d'un manifest en què li demana la seua adhesió a l'acte que
tindrà lloc a la Universitat de València, del 24 al 28 d'abril de 1967.

[ 878

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Manolo Garcia de la seua visita a sa casa
de Sueca

1971

Garciamanolo

20268

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Manolo Garcia de la data de la seua visita a
sa casa de Sueca, amb uns amics.

1972

Garciamanolo

20269

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manolo García, de la seua col·laboració amb
un text sobre Miguel Hernández per a un llibre "Vigencia de Miguel
Hernández en la Poesia Contemporánea Española", en què inclourà les
adhesions i textos dels participants a l'homenatge que la Universitat de
València li va fer al poeta amb motiu del XXV Aniversari de la seua mort.

1973

Garciamanolo

8102

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manolo García de l'enviament d'un exemplar
de la revista "Verbo", en què apareix un article de la mestra, Carmen Conde,
sobre "Los adolescentes de Orihuela", del seu interés.

1974

Garciamanolo

8103

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manolo García de l'enviament d'un
exemplar de la "Cartelera Túria", dedicat a les Falles, i altres comentaris
sobre l'enviament d'una còpia d'un llibret de falla editat per "Nova Cultura",
en guerra, amb el títol "Els enemics del poble a l'infern".

1977

Garciamanolo

8104

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manolo García de l'enviament d'un fullet
de Blasco, amb la il·lustració de Renau. També li comunica l'enviament dels
darrers articles apareguts en la [[Cartelera Túria]], dedicats al Patrimoni
Valencià.

1977

Garciamanolo

8105

Carta

Enviament a Fuster per part de Manolo García d'un exemplar de la
"Cartelera Túria" on apareix un article seu denunciant la situació del
patrimoni artístic valencià.

1977

Garciamanolo

20270

Nota

Comunicació a Fuster per part de Manolo García de l'enviament d'un llibre i
un exemplar de la revista "Cal Dir", dedicats a Josep Renau.

1977

Garciamanolo

8106

Postal

Comentaris a Fuster per part de Manolo García sobre la visita a l'exposició de
Josep Renau, al "Museu Sant Pius V", de València, amb un grup d'estudiants
d'Institut.
l revers del full apareix una fotografia a color d'un cartell titulat [Ejército
Popular].

1979

Garciamanolo

8107

Postal

Mostra de suport a Fuster per part de Manolo García, amb motiu de
l'atemptat, desde Mèxic on està de viatge. També li comunica que està
escribint alguns articles per a la revista "Generalitat", i que vol fer alguns
llibres sobre "La trajectòria mexicana de Josep Renau", i sobre "Els
valencians a l'exili".
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una [Figura de pastillaje en
barro del Estado de Oaxaca].

1981

Garciamanolo

8108

GARCÍA, Manolo
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GARCÍA, Michel

Carta

GARCÍA-CONDE GÓMEZ, F.J

GARCIAS I TRUYOLS, Joan

1966

Garciamichel

8109

Carta

Agraïment a Fuster per part de F. J. García-Conde Gómez, per l'enviament
d'un exemplar dedicat de les seues "Obres completes", i altres comentaris
sobre la seua amistat.

1975

Garcia-condegomezfj

8230

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, amb motiu de l'atemptat.

1981

Garciasitruyolsjoan

8232

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'estudiant universitari, Pere Garcias Lladó,
demanant-li ajuda per a fer un treball sobre algun personatge mallorquí, i
altres comentaris sobre l'obra de Fuster a qui ha llegit molt i té una gran
admiració.

1967

Garciaslladopedro

8233

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València, amb motiu de l'atemptat.

1981

Garciasjoana

8231

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Philippe Gardy de la seua col·laboració en un
llibre d'homenatge a Robèrt Lafont, pels seus coneixements d'història de la
literatura catalana i occitana.

1986

Gardyphilippe

8234

Carta

Comunicació a Fuster per part de Philippe Gardy sobre les condicions del seu
treball, extensió i data de presentació, per a la seua col·laboració en un llibre
d'homenatge al professor Robèrt Lafont, amb motiu de la seua jubilació de
l'Université Paul-Valéry.

1986

Gardyphilippe

8235

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Garès Crespo per la concessió d'un
premi. També li demana informacions sobre una antologia de la poesia
valenciana als anys 60, ja que vol escriure una, per la qual cosa li farà una
visita a sa casa de Sueca per tal de parlar del tema.

1981

Garescrespojosep

8236

1981

Garescrespojosep

8237

1981

Garescrespojosep

8239

GARCIAS LLADÓ, Pedro

GARCIAS, Joana

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, i mostra d'admiració per
la seua tasca intel·lectual per part del matrimoni de Michel i Michèle García.

GARDY, Philippe

GARÉS CRESPO, Josep

Carta

Entrevista

Comunicació a Fuster per part de Josep Garès Crespo, de l'enviament d'una
enquesta perquè li arreplegue certes informacions sobre poetes
contemporanis per a fer una antologia de la poesia valenciana dels anys 60.
Enviament a Fuster per part de Josep Garès Crespo d'uns exemplars de d'una
enquesta sobre "Vint anys de poesia valenciana" per al seu projecte d'una
"Antologia de la poesia valenciana dels anys 60"
i ha cinc exemplars del mateix document.

Telegrama

Mostra de suport a Fuster i condemna per part de Josep Garès Crespo de
l'atemptat patit per Fuster.

1981

Garescrespojosep

8240

Carta

Josep Garès Crespo comunica a Fuster que està treballant com a
Coordinador Cultural de l'Ajuntament d'Alzira, per la qual cosa li ofereix la
seua nova adreça a la ciutat i li proposa una data per a quedar i sopar junts.

1982

Garescrespojosep

8238
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GARÍN LLOMPART, Felipe V
Carta
GARRIGA I TRULLOLS, Enric

Agraïment per part de Fuster a Felipe V. Garín Llombart, per l'enviament per
mitjà de l'historiador de l'art suecà Joan Aliaga, d'uns exemplars de la revista
"Archivo de Arte Valenciano", que li mancaben a Fuster per a completar la
seua col·lecció.
Salutació a Fuster per part d'Enric Garriga i Trullols, i també el convida a
participar en el pròxim "Congrés del P.P.C".

1989

Garinllompartfelipev

8241

1976

Garrigaitrullolsenric

8242

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Garriga Miró sobre la seua visita a
Barcelona, i altres comentaris sobre la lectura de la seua obra "Figures de
temps". També li fa algunes observacions sobre els personatges literaris
valencians de la Renaixença.

1960

Garrigamiroramon

8243

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Garriga Miró sobre els actes culturals
en què han coincidit a Barcelona, i al voltant de la lectura d'algunes de les
seus obres. També li fa alguns comentaris sobre un article seu aparegut a
"Serra d'Or", i altres valoracions sobre literatura arran de la lectura d'un altre
article de Joan Triadú.

1965

Garrigamiroramon

8244

Carta

Comunicació a Fuster per part de Lluís Garrigós Oltra, de l'enviament d'uns
poemes originals seus perquè li done la seua opinió.
Adjunta poemes manuscrits "I-VIII".

1972

Garrigosoltralluis

8245

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del director teatral Pau Garsaball i
Torrens,perquè faça la traducció d'una comèdia d'Albert Camus titulada "Els
Justos", per a representar-la al "Teatre Romea", de Barcelona, i altres
comentaris sobre la censura.

1963

Garsaballpau

8246

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Garsaball i Torrens, que la traducció de
l'obra d'Albert Camus "Els Justos" no ha sigut autoritzada per la censura, i
comentaris sobre la traducció del francés d'altres textos per part de Fuster.

1963

Garsaballpau

8247

Carta

Agraïment a Fuster per part de Sebastià Guasch per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "El descrèdit de la realitat", i altres comentaris
sobre la lectura d'aquesta. També li fa algunes observacions sobre la seua
col·laboració amb la secció "El taller de los artistas", en la revista "Destino".

1955

Gaschsebastia

8248

Carta

Agraïment a Fuster per part de Sebastià Gasch pel seu article crític a un llibre
seu aparegut en "Jornada". També li demana l'enviament d'un retall del
mateix diari per a la seua col·lecció particular.

1961

Gaschsebastia

8249

Tarja de
presentació

GARRIGA MIRÓ, Ramon

GARRIGÓS OLTRA, Lluís

GASRSABALL, Pau

GASRSABALL, Pau

GASCH, Sebastià
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GASCÓ COMTELL, Emilio
Carta
GASCÓN GOTERRIS, Alberto
Carta

Carta

Carta

GASPAR TEN, Jordi

Adhesió

GASPAR, Joan

Comunicació a Fuster per part d'Emilio Gascó Contell, de l'enviament d'un
text sobre Fuster aparegut a la primera edició del "Quien es quien en las
letras españolas", per tal que el revise de cara a una nova edició de l'obra
esmentada.
Sol·licitud a Fuster per part d'Alberto Gascón Goterris, de l'enviament
d'algunes referències bibliogràfiques sobre editorials valencianes i
gramàtiques o diccionaris en valencià.
Agraïment a Fuster per part d'Alberto Gascón Goterris, per la carta de Fuster
donant-li referències bibliogràfiques en valencià, i per l'enviament d'un
llibre. Altres comentaris sobre el valencianisme, impulsat per Raimon amb la
cançó.
Comentaris a Fuster per part d'Alberto Gascón Goterris sobre les seues
lectures de les obres "Nosaltres, els valencians", "El descrèdit de la realitat",
"Diccionari per a ociosos" i els seus articles en "Destino". Altres comentaris
sobre el renaixement del valencià a Castelló que considera no haguera estat
possible sense autors com Fuster. També li demana l'enviament d'algunes
referències bibliogràfiques a uns altres llibres d'ell.

1971

Gascocontellemilio

8250

1963

Gascongoterrisalberto

8251

1963

Gascongoterrisalberto

8252

1964

Gascongoterrisalberto

8253

Gaspartenjordi

8281

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Gaspar sobre la seua visita a Barcelona
per la festa de Santa Llúcia on no varen coincidir, per la qual cosa li diu que
quan torne a visitar la ciutat vaja a sopar a sa casa. També li felicita el Nadal i
el convida a una exposició de Picasso a la "Sala Gaspar".

1963

Gasparjoan

8255

Invitació

Invitació a Fuster per part de Joan Gaspar a l'exposició de Picasso "Les Bleus
de Barcelone", que es farà a la "Sala Gaspar", de Barcelona, del 23 del
desembre de 1963. També li comunica l'enviament d'un exemplar del cartell
de l'exposició (no s'adjunta).

1963

Gasparjoan

8254

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Gaspar perquè intente convèncer a
Raimon per tal que vaja a cantar a la "Festa de la Llansá d'Or", al poble de
Llansá (Girona).

1964

Gasparjoan

8256

Telegrama

Comunicació a Fuster de la contractació de Raimon, i agraïment per les seues
gestions per a fer-la possible.

1964

Gasparjoan

8257

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la "Sala Gaspar", amb dibuixos de
Picasso dedicats a Miquel i a Joan Gaspar.
djunta un full amb un llistat dels artistes amb obra a la galeria.

1966

Gasparjoan

8270

GASPAR, Joan
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GASPAR, Joan

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc

Carta

Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Telegrama

Carta
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Mostra de condol a Fuster per part del matrimoni d'Elvira i Joan Gaspar, per
la mort del seu pare.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni d'Elvira i Joan Gaspar, i
sol·licitud de la seua visita a Barcelona per a fer una tertúlia.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni d'Elvira Farreras i Joan
Gaspar, amb un dibuix de Picasso que representa un colom de la pau
[[28.12.61]].
Enviament a Fuster per part dels germans Joan i Miquel Gaspar d'un gravat
de Joan Miró titulat "Hors Commenrce". També el conviden a una exposició
del mateix artista a la Sala Gaspar de Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Joan Gaspar sobre les seues vacances a
Anglaterra, on va assistir a Oxford a una reunió de la "Anglo American
Society", i en la que demanaren que l'any vinent anara convidat Fuster per a
donar una xarrada, situació de la que l'informa.
Salutacions a Fuster per part d'Elvira F. de Gaspar i del seu fill Joan Gaspar, i
mostra de suport per la seua tasca en defensa de la llengua i cultura
catalana.
Salutacions a Fuster per part d'Elvira F. de Gaspar, del seu fill Joan Gaspar, i
demés familia.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Gaspar.
Comunicació a Fuster per part de Joan Gaspar, de l'enviament d'un retall de
premsa amb un article sobre la seua obra "El descrèdit de la realitat" i d'un
cartell que li ha dedicat Joan Mirò. També li fa alguns comentaris sobre la
seua assistència als "Premis Octubre".
Adjunta fotocòpia de l'esmentat retall de premsa titulat "El descrédito de la
realidad", aparegut en la revista [El Bruch. Diciembre-Enero de 1958. Año V.
Época II. Núm. 67-68...].

1966

Gasparjoan

8259

1967

Gasparjoan

8260

1972

Gasparjoan

8276

1974

Gasparjoan

20275

1975

Gasparjoan

8279

1975

Gasparjoan

20276

1975

Gasparjoan

20277

1975

Gasparjoan

20278

1976

Gasparjoan

8262
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GASPAR, Joan
Postal

Salutacions a Fuster per part de Joan Gaspar des de l'Índia on ha estat de
viatge.
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una escultura eròtica d'un
temple de l'Índia.

1976

Gasparjoan

8261

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Gaspar de l'enviament d'un exemplar
del llibre de Josep Corredor Matheos "Arranz-Bravo & Bartolozzi", que serà
presentat a la "Sala Gaspar" de Barcelona, enviant-li una invitació a l'acte (no
s'adjunta).

1977

Gasparjoan

8267

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni d'Elvira Farreras i Joan
Gaspar, amb un dibuix de Picasso que representa un colom de la pau
[28.12.61].

1977

Gasparjoan

8271

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni d'Elvira Farreras i Joan
Gaspar, amb un dibuix de Picasso que representa un colom de la pau
[28.12.61].

1977

Gasparjoan

8272

1978

Gasparjoan

8269

1978

Gasparjoan

8277

Salutacions a Fuster per part de Joan Gaspar, des de Bali on està de viatge, i
altres comentaris sobre l'illa.
Al revers del full apareix una foto a color d'un paisatge de Bali.

1978

Gasparjoan

8268

Invitació a Fuster a dinar a sa casa de Barcelona per part del matimoni
d'Elvira i Joan Gaspar amb motiu del seu aniversari.

1978

Gasparjoan

8265

Felicitació a Fuster pel seu sant per part del matrimoni d'Elvira i Joan Gaspar.

1979

Gasparjoan

8263

1980

Gasparjoan

8274

1980

Gasparjoan

8275

1980

Gasparjoan

8273

Carta

Carta

Postal
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta
Carta
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Joan Gaspar sobre la lectura d'un article de
Fuster sobre la "Gala Placidia", i comunicació de què vol fer un llibre sobre
aquest personatge mitològic.
Comunicació a Fuster per part de Miquel i Joan Gaspar que està convidat al
sopar d'inauguració d'una exposició a París d'Antoni Clavé.

Comunicació de l'enviament a Fuster, per part de Joan Gaspar, d'una
fotografia que li van fer durant un sopar a Barcelona.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Gaspar, i condemna de
l'atemptat patit per aquest.
Joan Gaspar comunica a Fuster que està convidat a la inauguració d'una
exposició de Viladecans.

[ 884

GASPAR, Joan
Postal

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
GASPAR, Miquel

1984

Felicitació a Fuster pel seu sant per part del matrimoni d'Elvira i Joan Gaspar.
Invitació a Fuster a dinar a sa casa de Barcelona per part del matimoni
d'Elvira i Joan Gaspar.

Gasparjoan

8280

Gasparjoan

8264

Gasparjoan

8266

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Miquel i Joan Gaspar per la mort de la
seua mare, i comunicació de l'enviament d'una làmina d'Alfaro i d'un llibre
de poemes de Brossa, com a mostra de la seua amistat i estima.

1965

Gasparmiquel

8258

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Gaspar de l'enviament del seu text per
a un catàleg d'una exposició de Joan Miró per terres catalanes, i altres
comentaris sobre l'interés de Miró per conéixer Fuster.

1970

Gasparmiquel

8278

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Gassiot i Matas, de la seua participació
en una conferència sobre l'obra i figura d'Eugeni d'Ors, en un cicle de
conferències organizat per la "Unió Escolania de Montserrat".
Adjunta llistat amb el programa de conferències i participants.

1960

Gassiotmatasjosep

8282

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Gassiot i Matas, de l'acceptació per
part d'Alexandre Cirici Pellicer, del canvi de data de la seua conferència
perquè Fuster poguera participar en el cicle de conferències organizat per la
"Unió Escolania de Montserrat".

1960

Gassiotmatasjosep

8283

1956

Gassocarbonelllluis

8285

1972

Gassocarbonelllluis

8288

1973

Gassocarbonelllluis

8284

GASSIOT MATAS, Josep

GASSÓ CARBONELL, Lluís

Invitació a Fuster a la inauguració d'una exposició d'escultura d'Arranz-Bravo
que es farà a la "Sala Gaspar" de Barcelona.
Al revers de full apareix una foto en blanc i negre d'una escultura d'ArranzBravo.

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per part de Lluís Gassó i Carbonell, per la concessió d'un
premi literari.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Lluís Gassó i família, amb un
poema imprés titulat "Cançò de Nadal".
Al revers del full apareix un dibuix imprés de Francesc Gassó d'un
"Jessusset".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Lluís Gassó i família, amb un
poema imprés titulat "Nadal de Llar a Llar".
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GASSÓ CARBONELL, Lluís
Carta

Carta
GASSOL VENTURA
Tarja de
presentació

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc

Carta

Felicitació
nadalenc

Felicitació
nadalenc

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Felicitació a Fuster per part de Lluís Gassó i Carbonell, per la concessió del
premi de periodisme "Gado Llana", i altres comentaris sobre les seues obres
literàries "Ales o mans" i "La poesia catalana moderna".
Adjunta poema imprés de Lluís Gassó, fet amb motiu de la Diada de Sant
Jordi, amb el títol "Nou himne triomfal".
Felicitació a Fuster pel seu sant per part de Lluís Gassó i Carbonell.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Ventura Gassol d'una
felicitació nadalenca i mostra d'amistat.
Adjunta felicitació nadalenca a Fuster amb un poema imprés en català i
francés del mateix Ventura Gassol titulat "Nadal català", i amb una imatge en
blanc i negre d'una taula gòtica de la primera meitat del segle XV,
conservada al "Museu d'Art de Catalunya".
Mostra d'admiració i estima a Fuster per la seua poesia, per part de Ventura
Gassol.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ventura Gassol amb un poema seu
imprés titulat "L'Eterna complanta".
Al revers del full apareix una imatge amb un retrat de Bonaventura Carles
Aribau.
Mostra d'amistat a Fuster per part de Ventura Gassol qui també el felicita pel
seu llibre "Nosaltres, els valencians" i s'interessa per la seua poesia.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ventura Gassol, amb un poema seu
imprés titulat "Nadal (1933-1963)".
Al revers del full apareix una fotografia de [Francesc Macià, Primer President
de la Catalunya Autònoma].
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ventura Gassol amb un poema seu
imprés titulat "Noël (1933-1963)". Amb anotació manuscrita de Ventura
Gassol dedicada a Fuster, mostrant-li la seua amistat i afecte.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ventura Gassol, qui li diu que
escriurà una carta més llarga quan tinga més temps, i li comunica
l'enviament d'un exemplar de "Journal des Poetes".

1977

Gassocarbonelllluis

8286

1978

Gassocarbonelllluis

8287

1955

Gassolventura

8289

1959

Gassolventura

8290

1962

Gassolventura

8293

1963

Gassolventura

8294

1963

Gassolventura

8295

1963

Gassolventura

8296

1964

Gassolventura

8297
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GASSOL VENTURA
Carta

Comentaris a Fuster per part de Ventura Gassol sobre el seu darrer viatge a
Brusel·les amb la família, i sobre una "Antologia Internacional de la Poesia".
També li demana que el visite a França, i li mostra admiració per la seua obra
"Nosaltres, els valencians".

1964

Gassolventura

8298

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ventura Gassol sobre l'enviament de la seua
obra "Diccionari per a ociosos", i altres observacions sobre el projecte d'una
obra titulada "Nosaltres, els catalans", i d'una "Antologia poètica
internacional" en què apareixerà Fuster. També li dedica algunes paraules
d'elogi cap a la seua obra.

1964

Gassolventura

8299

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ventura Gassol sobre la traducció de la seua
obra al francés i altres comentaris personals i familiars. També li fa algunes
observacions sobre el projecte de fer una "Antologia de la poesia de caràcter
Internacional", per a la UNESCO, en què vol que figure alguna obra poètica
de Fuster.

1966

Gassolventura

8300

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Ventura Gassol de l'enviament d'un llibre de
poemes per a Pierre-Louis Flouquet.
Adjunta felicitació nadalenca a Fuster, per part de Ventura Gassol, amb un
poema imprés seu titulat "L'Antic bressol".

1966

Gassolventura

8301

Gassolventura

8291

Gassolventura

8292

1981

Gatellangelina

8302

Carta

Fotocòpia d'unes cartes enviades des de l'exili a França per Josep Tarradellas
a Pau Riera i Sala, i a Joan B. Cendrós i Carbonell, acusant a aquest darrer de
portar-lo als tribunals per les difamacions fetes contra el President
Companys i els membres del darrer Govern de la Generalitat de Catalunya.

1968

Gausachsl

8303

Carta

Comentaris per part de Josep Tarradellas, President de la Generalitat de
Catalunya a l'exili, a Amadeu Bagués i Cerqueda, d'elogi cap a les activitats
culturals d'"Òmnium Cultural", que s'han d'apartar de qualsevol
manifestació política, i altres comentaris sobre la "Primavera de Praga".

1968

Gausachsl

8304

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
GATELL, Angelina

Telegrama

GAUSACHS, L.

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra d'amistat i estima a Fuster per part de Ventura Gassol, qui també li
felicita l'any nou.
Mostra d'amistat i afecte a Fuster per part de Ventura Gassol, qui també li
felicita el Nadal i l'any nou. També li fa alguns comentaris sobre com es
conegueren a un simposi de poesia a l'Alguer, i altres observacions sobre la
seua obra "Va morir tan bella".
Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.
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GAUSACHS, L.

Carta

Comentaris per part de Josep Tarradellas, President de la Generalitat de
Catalunya, en l'exili, a Enric Bellprat sobre la situació política de Catalunya i
sobre el patriotisme català. També li fa altres observacions sobre la
importància de les activitats culturals per a fer pàtria pel que li dóna el seu
suport als membres de "Casa Nostra", de Suïssa, i de "l'Associació de Gent
Winthertur", per fer-se càrrec de l'edició dels "Jocs Florals de la Llengua
Catalana", 1968.

1968

Gausachsl

8305

Carta

Còpia d'una carta enviada per l'Honorable President de la Generalitat de
Catalunya el 26 d'abril del 1972, a un dirigent de la Comissió Coordinadora
de "Forces Polítiques de Catalunya", sobre diferents assumptes polítics
europeus.
Adjunta un full amb algunes dades biogràfiques de Josep Tarradellas.

1972

Gausachsl

8306

Carta

Comentaris per part de Josep Tarradellas, President de la Generalitat de
Catalunya, en l'exili, a Andreu Rodamilans sobre la necessitat d'unitat
política a Catalunya, per tal d'aconseguir el restabliment d'un govern català.

1972

Gausachsl

8307

1981

Gavarroialguerofamilia

8308

GAVARRO I ALGUERÓ,
Família

Telegrama

GAYÀ, Miquel

Carta

Mostra d'elogi a Fuster per part de Miquel Gayà per la seua poesia.

1948

Gayamiquel

8309

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Gayà i comunicació de
l'enviament d'un exemplar del "Diari de Mallorca" en què apareix un escrit
de Miquel Gayà sobre Maragall, per aquesta raó li demana l'enviament d'un
exemplar del seu assaig "Maragall i Unamuno: cara a cara".

1960

Gayamiquel

8310

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gaziel sobre el seu article aparegut en el
diari "El Correo Catalán", sobre "Les memòries literàries de Narcís Oller", i
altres comentaris sobre els escriptors i els intel·lectuals de l'època.

1962

Gaziel

8311

Carta

Agraïment a Fuster per part de Gaziel per la seua crítica literària apareguda
en "El Correo Catalán", sobre un llibre seu de Florència, i altres comentaris al
respecte de l'obra de Montaigne i a les comparacions que ell fa sobre Ramon
Muntaner.

1962

Gaziel

8312

Carta

Agraïment a Fuster per part de Gaziel per l'enviament d'un retall de premsa
de "El Correo Catalán" amb una crítica literària a la seua obra, i mostra
d'amistat i estima cap a Fuster.

1963

Gaziel

8313

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gaziel sobre una certa polèmica amb
Francesc de B. Moll per una crítica literària cap a la seua obra apareguda en
el diari "El Correo Catalàn", per la qual cosa li comunica l'enviament a Fuster
d'una còpia d'una carta de resposta a Moll, a títol personal.

1963

Gaziel

8314

GAZIEL

Correspondència de Joan Fuster
]

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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GENERALITAT DE
CATALUNYA
Carta

Invitació a Fuster per part de Frederic Rahola, Delegat del President de la
Generalitat, a l'acte de recepció de Josep Tarradellas com a President de la
Generalitat de Catalunya, que tindrà lloc al saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat.
djunta full amb les "Instruccions per a la recepció de l'Honorable Josep
Tarradellas...".

22

Generalitatdecatalunya

8324

Carta

Còpia d'una carta de Josep Tarradellas, President de la Generalitat de
Catalunya en l'exili, a José Maria de Areilza, fent-li alguns comentaris sobre
les seues declaracions aparegudes en la premsa espanyola sobre la política
catalana.
Adjunta un full amb algunes dades biogràfiques de Josep Tarradellas.

1973

Generalitatdecatalunya

8320

Carta

Còpia d'una carta de Josep Tarradellas, President de la Generalitat de
Catalunya en l'exili, a Josep Andrei i Abelló desautoritzant-lo en certes
accions polítiques que considera inapropiades i que van en contra dels
acords presos per la "Junta Democràtica d'Espanya".

1974

Generalitatdecatalunya

8317

Carta

Còpia d'una carta enviada per part de Josep Tarradellas, President de la
Generalitat de Catalunya en l'exili, a totes les personalitats polítiques de
França i corrents d'opinió del país agraïnt-los el seu suport a la causa
catalana.

1974

Generalitatdecatalunya

8318

Carta

Còpia d'una carta enviada per part de Josep Tarradellas, President de la
Generalitat de Catalunya en l'exili, a Salvador González mostrant la seua
disconformitat amb algunes actuacions de la "Comissió Coordinadora de
Forces Polítiques de Catalunya".

1974

Generalitatdecatalunya

8319

1974

Generalitatdecatalunya

8321

1974

Generalitatdecatalunya

8322

1974

Generalitatdecatalunya

8323

1974

Generalitatdecatalunya

8316

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
]

Còpia d'una carta enviada pel President de la Generalitat de Catalunya en
l'exili, a un dirigent de la "Comissió Coordinadora de les Forces Polítiques de
Catalunya", sobre l'actual situació política catalana.
Comentaris per part de Josep Tarradellas, President en l'exili de la
Generalitat de Catalunya, a Pere Esteve amb motiu de certes activitats fetes
a Barcelona per part de l'"Assemblea de Catalunya", de les quals no el va
informar.
Còpia d'una carta enviada pel President de la Generalitat de Catalunya en
l'exili, a un dirigent de la "Comissió Coordinadora de les Forces Polítiques de
Catalunya", sobre l'actual situació política a Catalunya.
Comunicació a Fuster per part de Lluís Gausachs, Secretari General de la
Presidència de la Generalitat, d'uns documents de caire polític enviats pel
President de Catalunya en l'exili, Josep Tarradellas, a alguns personatges
catalans de la cultura i política.

[ 889

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Carta

Felicitació a Fuster per part del Secretari del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, pel seu parlament als "Premis Octubre" de l'any
1980, que ha sigut publicat al diari "Avui", i mostra de la seua amistat i
estima.

1980

Generalitatdecatalunya

8326

1980

Generalitatdecatalunya

8325

1982

Generalitatdecatalunya

8327

1982

Generalitatdecatalunya

8328

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carme Alcoriza, de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, de l'enviament de totes les adhesions rebudes
amb motiu de la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat.
djunta fotocòpies de targetes de presentació, cartes i telegrames d'adhesió a
l'esmentat acte, rebudes des de Tarragona i des de Mallorca.

1983

Generalitatdecatalunya

8329

Carta

Còpia d'una carta d'agraïment a Jordi Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, per la invitació als Membres de l'Associació Cultural de La Safor a
l'acte d'entrega de la Medalla d'Or de la Generalitat a Joan Fuster i a
Francesc de B. Moll.

1983

Generalitatdecatalunya

8330

1983

Generalitatdecatalunya

8331

1983

Generalitatdecatalunya

8332

1983

Generalitatdecatalunya

8333

Telegrama

Carta

Rebut

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació a Fuster per part de Josep Tarradellas, President de la Generalitat
de Catalunya, a l'acte de lliurament de la "Medalla d'Or" de la Generalitat, a
l'escriptor Joan Pla.
Contestació per part de Fuster a Josep Tarradellas que no podrà anar a
l'esmentat acte però li mostra la seua adhesió al mateix.
Ordre de pagament a Fuster per part del Tresorer General de la Generalitat
de Catalunya, d'una subvenció pública.
Rebut pel pagament a Fuster per transferència bancària, ordenada pel
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'una
subvenció destinada a una campanya d'informació en la premsa catalana per
valor de 5.000.000 pts.

Agraïment a Fuster per part de Miquel Coll i Alentorn, conseller adjunt de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, per l'enviament d'un exemplar
del nº 10 de la revista "L'Espill".
Comunicació a Fuster per part de Raül Rancé i Baron, per indicació de Jordi
Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, d'unes fotos de l'acte de
lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat en què apareix Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Quintà, director general de la Televisió
de Catalunya, de la seua apararició en un programa de TV3.

[ 890

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Carta

1983

Generalitatdecatalunya

8334

Agraïment a Fuster per part de Jordi Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, per les seues paraules d'elogi i suport al seu discurs pronunciat en
l'acte d'entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Comunicació a Fuster per part de Raül Rancé Baron, cap del Servei de
Seguretat de la Generalitat de Catalunya, d'unes recomanacions per a l'accés
al recinte del Palau de la Generalitat on es farà un acte a què ha estat
convidat.
Invitació a Fuster per part de Jordi Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, a l'acte d'inauguració de l'exposició "Catalunya endavant amb
Europa", que es farà al Palau Robert de Barcelona.

1984

Generalitatdecatalunya

8335

1985

Generalitatdecatalunya

8336

1986

Generalitatdecatalunya

8337

Invitació

Invitacions i programes enviats a Fuster per part de la Generalitat de
Catalunya per a la seua assitència als diferents actes culturals amb motiu de
la Festivitat de Sant Jordi i de la Diada de Catalunya per a l'any 1986.

1986

Generalitatdecatalunya

8338

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, de l'enviament d'un exemplar del llibre de Josep Mª Lladó
"Homenatge a vint-i-vuit catalans eminents", dedicat als qui han rebut entre
1978-1991 la Medalla d'Or de la Generalitat i entre els quals es troba Fuster.

1992

Generalitatdecatalunya

8339

Carta

Invitació a Fuster per part de Josep Mª Puigjaner, subdirector general de la
Generalitat de Catalunya, a l'acte de presentació del llibre de Josep Mª Lladó
"Homenatge a vint-i-vuit catalans eminents" dedicat als qui han rebut entre
1978-1991 la Medalla d'Or de la Generalitat, que es farà a les Reials
Drassanes de Barcelona durant la Setmana del Llibre Català.

1992

Generalitatdecatalunya

8340

Carta

Telegrama

Invitació

GENERALITAT VALENCIANA

Contestació de Fuster a Alfons Quintà, director del Projecte per al Tercer
Canal de TV, negant-se a participar en un programa de televisió i altres
comentatis al respecte.

Telegrama

Confirmació a Fuster de la data d'un sopar al Palau de la Generalitat
Valenciana, per part de Ferran Ramon, secretari general de la Presidència.

1978

Generalitatvalenciana

8342

Saluda

Salutació a Fuster per part d'Enric Llobregat, secretari del Consell Valencià de
Cultura de la Generalitat Valenciana.

1982

Generalitatvalenciana

8343

1983

Generalitatvalenciana

8344

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Invitació a Fuster per part del president de la Generalitat Valenciana a la
recepció oficial amb motiu de la Festa del 9 d'Octubre que es farà al Reial
Monestir de Santa Maria del Puig.
djunta un full amb el "Protocolo de la recepción oficial del 9 de Octubre. Día
de la Comunidad Valenciana" exemplars de cada document).
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GENERALITAT VALENCIANA
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Soler i Pascual, director general de
Cultura de la Generalitat Valenciana, de la seua participació en un text per al
catàleg d'una exposició itinerant sobre la"Vida i obra del Professor Manuel
Sanchis Guarner", junt amb altres intel·lectuals valencians.

1984

Generalitatvalenciana

8345

Invitació

Invitació a Fuster per part del president de la Generalitat Valenciana a la
recepció oficial amb motiu de la Festa del 9 d'Octubre que es farà al Castell
de Santa Bàrbara d'Alacant.
Adjunta un full amb el "Protocolo de la recepción oficial del 9 de Octubre.
Día de la Comunidad Valenciana", i una targeta per a l'aparcament
preferencial al Castell.

1984

Generalitatvalenciana

8346

Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió de la Institució Valenciana
d'Estudis i Investigació, per part de Rafael Molina Mendoza, secretari del
conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per a la
seua assitència.
djunta un full amb l'ordre del dia dels temes que es tractaran en la reunió.

1985

Generalitatvalenciana

8347

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ciprià Ciscar, conseller de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana, pel seu nomenament com a director de
l'Institut de Literatura i Filologia del I.V.E.I.

1985

Generalitatvalenciana

8348

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maria Garcia-Lliberós Sánchez-Robles,
directora general de Mitjans de Comunicació Social de la Generalitat
Valenciana, de la seua col·laboració amb un text sobre "Els mitjans de
comunicació social i la identitat nacional" per al llibre "La societat de la
informació a la Comunitat Valenciana".

1985

Generalitatvalenciana

8385

1986

Generalitatvalenciana

8349

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay, assessor del conseller
de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, de l'enviament
d'una fotocòpia d'un retall de premsa aparegut al diari "El País].
Adjunta una fotocòpia del retall de premsa titulat "Octavio Paz acepta la
presidencia de honor del Congreso Internacional de Intelectuales".

1986

Generalitatvalenciana

8351

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part del Mª Luisa Víllora Reyero,
cap del Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana,
d'un contracte per a la seua signatura.

1986

Generalitatvalenciana

8352

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Soler i Pascual, director general de
Cultura de la Generalitat Valenciana, de la seua participació amb un assaig
per al catàleg d'una exposició internacional sobre la "Festa d'Elx".
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GENERALITAT VALENCIANA

Nota

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay, assessor del conseller
de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, de l'enviament
d'unes fotocòpies d'uns retalls de premsa de les revistes "Cartelera Túria" i
"El Temps".
djunta els esmentats retalls de premsa, titulats "In vitro" i "El huevo de
Colón"
Agraïment a Fuster per part de Ciprià Ciscar, conseller de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana, per l'enviament d'un exemplar del seu
llibre "Poetes, moriscos i capellans".
Felicitació a Fuster per part de Ciprià Ciscar i Casabán, conseller de Cultura
de la Generalitat Valenciana, pel seu nomenament com a membre del
Consell Valencià de Cultura.
Adjunta còpia del DOGV on s'anuncia l'esmentat nomenament [Núm. 544,
1987-03-11, pàg. 1197].
Comunicació a Fuster per part d'Enric Llobregat Conesa, secretari del Consell
Valencià de Cultura, del calendari de reunions del Ple del Consell de
l'esmentada institució.
Comunicació a Fuster per part d'Emili Soler i Pascual, director general de
Cultura de la Generalitat Valenciana, del seu nomenament com a membre
del jurat del Premi de les Lletres Catalanes de la Generalitat Valenciana, i de
l'enviament de les bases de l'esmentat premi literari.
djunta una resolució del conseller de Cultura, Educació i Ciència nomenant
als membres del jurat del Premi i també un fullet amb les bases d'aquest.
Convocatòria a Fuster per part de Ciprià Ciscar i Casabán, conseller de
Cultura de la Generalitat Valenciana, a una reunió del Consell de
Biblioteques que tindrà lloc a la seu de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Cucó i Giner, president de la Comissió
per al Vé Centenari del Descobriment d'Amèrica a València, de l'enviament
de dues publicacions editades per la institució.

1986

Generalitatvalenciana

8350

1987

Generalitatvalenciana

8353

1987

Generalitatvalenciana

8354

1987

Generalitatvalenciana

8355

1987

Generalitatvalenciana

8356

1987

Generalitatvalenciana

8357

1987

Generalitatvalenciana

8358
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GENERALITAT VALENCIANA
Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Avellán, del Consell Valencià de
Cultura de la Generalitat Valenciana, que han rebut el seu text per a la seua
col·laboració en un Llibre-homenatge a Lluís Guarner, i de l'enviament d'un
full perquè el signe per tal de justificar que ha rebut el pagament dels seus
honoraris editorials per l'esmentat treball.

1988

Generalitatvalenciana

8359

Carta

Comunicació per part de Pedro Vernia Martínez, com a membre del Consell
Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, al seu president Juan GilAlbert, de la seua discrepància amb el nomenament de Joan Fuster per a
rebre la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural.

1988

Generalitatvalenciana

8360

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicente Aguilera Cerni, president de la
Comissió del 750 Aniversari de la Generalitat Valenciana, de la seua
participació en una conferència per als actes commemoratius per
l'esmentada efemèride que farà el Consell Valencià de Cultura.

1988

Generalitatvalenciana

8361

Carta

Contestació per part de Fuster a Vicente Aguilera Cerni, del Consell Valencià
de Cultura, que no farà cap conferència als actes commemoratius del 750
Aniversari de la Generalitat Valenciana i proposant-li el nom d'Antoni
Ferrando perquè la faça en el seu lloc.

1988

Generalitatvalenciana

8362

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet, cap del Servei de
Publicacions de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat
Valenciana, de l'enviament del text d'una conferència seua per a la seua
revisió abans de publicar-la.

1988

Generalitatvalenciana

8363

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç, assessor de Presidència de la
Generalitat Valenciana, que el president Joan Lerma vol dinar amb ell i per
aquest motiu li demana una data per a quedar.

1989

Generalitatvalenciana

8364

Carta

Convocatòria a Fuster com a convidat pel secretari del Patronal Nacional del
Misteri d'Elx, a petició del conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana,
a una reunió de la institució.
Adjunta l'ordre del dia dels temes que es tractaran a la fi de la invitació.

1989

Generalitatvalenciana

8368

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Escarré i Esteve, conseller de Cultura,
Educació i Ciència, per les seues gestions com a membre del Consell Valencià
de Cultura per atorgar-li la Medalla al Mèrit Cultural a Vicent Andrés Estellés.

1989

Generalitatvalenciana

8369

Correspondència de Joan Fuster
]
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GENERALITAT VALENCIANA

Expedient

Saluda

Carta

Carta

Carta

Expedient

Invitació

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Llorenç, assessor de la Presidència de
la Generalitat Valenciana, de certa polèmica amb Eliseu Climent i la Fundació
Ausiàs March per l'atorgament d'una subvenció per part de la Generalitat
per fer una exposició commemorativa del 750 Aniversari de la Conquesta de
València.
Adjunta fotocòpies de tota la documentació per a les gestions de
l'esmentada subvenció i d'uns retalls de premsa de les revistes "Saó" i "El
Temps" sobre l'exposició.
Invitació a Fuster per part d'Enric M. Cuñat Sesé, director general de
Patrimoni Cultural de la Generalitat, a "Dansa València", que es farà del 20 al
23 d'abril al Teatre Olímpia.
Comunicació a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuedros del seu
nomenament com a directora general del Patrimoni Cultural de la
Generalitat Valenciana.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Escarré i Esteve, conseller de Cultura,
Educació i Ciència, de la seua assistència a una reunió per tractar el tema de
la gestió i l'organització del III Congrés Internacional d'Intel·lectuals i Artistes
a València, semblant als celebrats en 1937 i 1987.
Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu López i Blasco, director general de
Mitjans de Comunicació Social de la Generalitat Valenciana, de la seua
participació en la direcció d'un Congrés Internacional a València amb motiu
del 200 Aniversari de la Premsa Valenciana.
Acta d'una reunió del Patronat Lluís Guarner per aprovar les bases de la
convocatòria al premi amb el nom de l'escriptor.
Adjunta ordre de la Generalitat Valenciana per a l'aprovació de les bases i
annex amb les bases de l'esmentat premi literari.
Invitacions a Fuster per part del president de la Generalitat Valenciana als
actes oficials amb motiu de la Festa del 9 d'Octubre, que es faran al Palau de
la Generalitat.
Sol·licitud a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, directora
general de Patrimoni de la Generalitat, de la seua assitència a una reunió del
Patronat Lluís Guarner.

1989

Generalitatvalenciana

8365

1989

Generalitatvalenciana

8366

1990

Generalitatvalenciana

8370

1990

Generalitatvalenciana

8371

1990

Generalitatvalenciana

8372

1990

Generalitatvalenciana

8367

1990

Generalitatvalenciana

8386

1990

Generalitatvalenciana

8373
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GENERALITAT VALENCIANA
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay de la seua participació en
una reunió a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat
Valenciana per tractar el tema del III Congrés d'Intel·lectuals i Artistes a
València.
Convocatòria a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, directora
general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, a una reunió del Consell
Assessor de Biblioteques de la Generalitat.

1991

Generalitatvalenciana

8374

1991

Generalitatvalenciana

8375

Carta

Comunicació a Eliseu Climent per part d'Antoni Escarré i Esteve, conseller de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, negant-li una
subvenció a causa de les moltes activitats culturals que s'han fet amb motiu
de l'Any del Tirant.

1991

Generalitatvalenciana

8376

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, directora
general de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana, de la seua opinió
sobre l'esborrany de Projecte de Llei de Patrimoni Cultural Valencià

1991

Generalitatvalenciana

8378

Expedient

Comunicació a Fuster per part de Vicent Soler Marci, vicepresident de les
Corts Valencianes, de l'enviament de certa documentació enviada a les Corts
per part del secretari del Consell Valencià de Cultura demanant, segons la
llei, que els membres del Consell puguen assistir a les sessions del Ple de la
Comissió de Govern a les Corts.

1991

Generalitatvalenciana

8377

Felicitació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Lerma, president de la
Generalitat Valenciana.
Amb la imatge d'un quadre de l'Equip Crònica titulat "Cerca del pierto de
Narny, 1980" conservat al IVAM de València.

1991

Generalitatvalenciana

8387

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, directora
general de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana, de la seua
assitència a una reunió del Consell de Biblioteques per parlar del Projecte de
Llei de Patrimoni Cultural Valencià.

1992

Generalitatvalenciana

8380

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Andreu López i Blasco, conseller de Cultura,
Educació i Ciència de l'enviament d'un avantprojecte de Llei del Patrimoni
Cultural Valencià perquè li done la seua opinió al respecte.

1992

Generalitatvalenciana

8381

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Empar de Lanuza, del Servei de Publicacions
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, que l'editorial
EDEBÉ vol reproduir alguns fragments dels seus textos "Primavera i "Estiu",
apareguts al llibre de text en valencià "Llengua i literatura 3", perquè en
tinga constància.

1992

Generalitatvalenciana

8382

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]
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GENERALITAT VALENCIANA
Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, directora
general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, a una reunió del Patronat
Lluís Guarner per tractar el tema del Premi Lluís Guarner per a l'any 1992.

1992

Generalitatvalenciana

8383

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, directora
general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, a una reunió del Patronat
Lluís Guarner, amb l'ordre del dia dels temes que es tractaran.

1992

Generalitatvalenciana

8384

Generalitatvalenciana

8341

Generalitatvalenciana

8379

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana de l'enviament d'un paper perquè faça la
declaració d'hisenda.
Còpia d'un telegrama enviat per Joan Lerma a Fuster felicitant-lo pel seu
sant.

Carta

Mostra de suport a Fuster per part dels membres de "Generalitat: Revista de
les comarques valencianes", amb motiu de l'atemptat.

1981

Generalitatrevista

8315

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Ganovart sobre l'enviament i els preus
d'algunes revistes de l'àmbit català del seu interés.

1962

Genovartjosep

8388

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Vicent Genovés, per la mort del seu
pare.

1965

Genovesamorosvicente

8391

1971

Genovesmolasesteve

8394

Felicitació a Fuster per part d'Esteve Genovés i Molas, per la publicació del
seu darrer llibre (no especificat).

Genovesmolasesteve

8392

Felicitació a Fuster per part d'Esteve Genovés i Molas per la seua obra.

Genovesmolasesteve

8393

Genovesmolasesteve

20279

1981

Genoveseduard

8389

1981

Genovesjoan

8390

Carta

GENERALITAT Revista
GENOVART, Josep
GENOVÉS AMORÓS, Vicente
GENOVÉS MOLAS, Esteve

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
GENOVÉS, Eduard
GENOVÉS, Joan

Tarja de
presentació
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
]

Full amb l'adreça de Joan Fuster i el membret d'Esteve Genovés i Molas.
Adjunta necrologia per la mort de Miquel Avellana i Soria.

Felicitació a Fuster per part d'Esteve Genovés i Molas pel Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València
amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport i ànims a Fuster amb motiu de l'atemptat.
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GENTLMAN

Germandat dels Cavallers de
la Conquesta
GESTA

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director de la revista
"Gentleman", de l'enviament d'un article per a la revista.
djunta contestacions per part de Fuster a Juan Luis Cebrián sobre
l'enviament de l'article que li demana per a la revista "Gentleman", i sobre el
pagament d'un altre article que li deu.

1973

Gentleman

8395

Carta

Mostra de suport a Fuster per part del "Cabilde" de la Germandat dels
Cavallers de la Conquesta de Castelló i adhesió als actes d'homenatge a
Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Germandatdelscavallersdelaconqu
esta

8396

Rebut

Abonament del pagament a Fuster d'una certa quantitat econòmica per les
seues participacions en l'empresa GESTA, Fondo de Inversión Mobiliaria.

1971

Gesta

8397

1975

Gesta

8398

1978

Gesta

8399

Gildelacallejajoseluis

8400

1982

Gilgarciafrancisco

8401

Rebut
Rebut
GIL DE LA CALLEJA, José Luis
Carta
GIL GARCÍA, Francisco
Carta

Abonament del pagament a Fuster d'una certa quantitat econòmica per les
seues participacions en l'empresa GESTA, Fondo de Inversión Mobiliaria.
Abonament del pagament a Fuster d'una certa quantitat econòmica per les
seues participacions en l'empresa GESTA, Fondo de Inversión Mobiliaria.
Sol·licitud a Fuster per part d'un estudiant de Filosofia i Lletres a la
Universitat de València de l'enviament d'un llibre signat per Fuster per fer
una tómbola literària per tal d'arreplegar fons per al viatge de final de
carrera.
Sol·licitud a Fuster per part de Francisco Gil García per saber si pot dirigir-li la
seua tesi doctoral sobre "La recepción de Goethe en la Literatura Catalana"
en substitució del professor Manuel Sanchis Guarner.

Carta

Contestació per part de Fuster a Francisco Gil García que creu que ell no és la
persona idònia per dirigir-li la tesi doctoral, però li ofereix la possiblitat
d'anar a veure'l a sa casa de Sueca per tal d'orientar-lo sobre aquesta.

1982

Gilgarciafrancisco

8402

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Gil Gironés del Consell Social de
l'Universitat de València d'un informe amb les dades de les seues línees
d'investigació per al "Catàlogo de investigación" de l'universitat.

1989

Gilgironessalvador

20281

Carta

Enviament a Fuster per part de Jordi Gil i Alava d'un article de premsa titulat
"El fet nacional i el problema peninsular" per a que mire de publicar-li'l a una
revista, proposant-li [Serra d'Or]. També li demana opinió sobre el mateix.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat article.

1975

Gilialavajordi

20280

1962

Gil-albertjuan

8403

1966

Gil-albertjuan

8404

GIL GIRONÉS, Salvador

GIL I ÁLAVA, Jordi

GIL-ALBERT, Juan
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comentaris a Fuster per part de Juan Gil-Albert sobre una carta oberta a ell
que projectava per a la revista "La Caña Gris", i felicitació pel seu llibre
"Nosaltres, els valencians".
Mostra de condol a Fuster per part de Juan Gil-Allbert per la mort del seu
pare.
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Telegrama
Telegrama
Telegrama
Germandat dels Cavallers de
la Conquesta
GESTA

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Mostra d'admiració i estima a Fuster per part de Juan Gil-Albert, per la seua
obra literària.
Felicitació a Fuster per part de Juan Gil-Albert.
Felicitació per part de Fuster a Juan Gil-Albert.

1977

Gil-albertjuan

8407

1981

Gil-albertjuan

8408

1982

Gil-albertjuan

8409

Gil-albertjuan

8405

Gil-albertjuan

8406

Comunicació a Fuster per part de Juan Gil-Albert de la invitació per part del
Grup Teatral Quart 23 a la representació d'una obra seua, i altres comentaris
sobre aquesta.
Enviament a Fuster per part de la família Gil-Albert d'una targeta de
presentació amb l'adreça familiar oferint-li el seu domicili.

Carta

Agraïment a Fuster per part de Vicente L. Giménez Borja per l'enviament
d'un exemplar de la seua obra "Sobre Narcís", i sol·licitud de la seua
participació amb un poema per al programa de festes de Sant Vicent Ferrer a
València per a l'any 1950.

1949

Gimenezborjavicentel

8412

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'advocat Vicente L. Giménez Borja sobre
certa gestió administrativa que li ha fet Fuster.

1952

Gimenezborjavicentel

8414

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicente L. Giménez Borja de la seua nova
adreça a València, i de l'enviament d'un exemplar de "Glorias vicentinas" a
Fuster.

Gimenezborjavicentel

8413

1963

Gimenezcodesalfrancesc

8415

1963

Gimenezcodesalfrancesc

8416

1963

Gimenezcodesalfrancesc

8417

1963

Gimenezcodesalfrancesc

8418

GIL DE LA CALLEJA, José Luis

GIL GARCÍA, Francisco
Carta

Carta
GIL GIRONÉS, Salvador
Carta
GIL I ÁLAVA, Jordi
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Sol·licitud a Fuster per part de Francisco Giménez Codesal de la data
d'aparició d'un article seu al diari "El Correo Catalán" sobre el "Esterismo", ja
que se li va oblidar llegir-lo.
Agraïment a Fuster per l'enviament de la data d'aparició del seu article sobre
el "Esterismo" al diari "El Correo Catalán" i altres comentaris sobre la lectura
de l'article i sobre el seu interés per l'esterisme.
Sol·licitud a Fuster per part de Francisco Giménez Codesal de referències
d'una publicació sobre "Esterisme" i altres comentaris sobre l'enviament de
l'adreça de l'escriptor Noel Clarasó i sobre les seues col·laboracions a "Serra
d'Or".
Agraïment a Fuster per part de Francisco Giménez Codesal per l'enviament
de la referència a la revista "Esterisme", i altres comentaris sobre la seua
col·laboració en "Serra d'Or" i "El Correo Catalán".

[ 899

GIL-ALBERT, Juan

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francisco Giménez Codesal sobre si el català
és un idioma o un dialecte.

1974

Gimenezcodesalfrancesc

8419

Carta

Contestació per part de Fuster a Francisco Giménez Codesal sobre la seua
consideració del català com a idioma.

1974

Gimenezcodesalfrancesc

8420

Carta

Mostra de conformitat amb Fuster per part de José Mª Giménez Fayos,
vicepresident de Lo Rat-Penat, amb el veredicte del jurat dels VI Jocs Florals
de Poesia de Sueca, i del qual Fuster hi forma part.

1944

Gimenezfayosjosepmaria

8410

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Giménez Fayos del seu viatge a
Cullera amb la família i de la seua anada a Sueca per participar com a jurat
als Jocs Florals de poesia de Sueca, dels quals Fuster hi forma part.

1944

Gimenezfayosjosepmaria

8411

Carta

Comunicació a Fuster per part de Amado Giménez del Ministerio de
Información i Turismo de l'aprobació de la publicació a Editora Nacional de la
versió castellana de la seua obra "Literatura catalana contemporánea", pel
que li demanen un pròleg a l'esmentada obra per adjuntar-lo al text enviat
per l'Editorial Vergara.

1973

Gimenezamado

20282

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Amado Giménez del Ministerio de Información
y Turismo de la seua autorització per a publicar una bibliografía seua a
l'Editora Catalana a la versió castellana de l'obra "Literatura catalana
contemporánea", segons el material enviat per l'Editorial Vergara.

1973

Gimenezamado

20283

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Amado Giménez, del Ministerio de Información
y Turismo, d'autorització per a la publicació de l'Editora Nacional de la seua
obra "Literatura catalana contemporánea", i de quins serien els seus
honoraris editorials en concepte de drets d'autor.

1973

Gimenezamado

20284

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jordi Gimferer i Garriga pel seu llibre
"Nosaltres, els valencians".

1965

Gimferrerigarrigajordi

8422

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jordi Gimferrer i Garriga pels seus llibres
"Diccionari per a ociosos" o "Causar-se d'esperar", i altres comentaris sobre
la creació d'un nou premi de poesia catalano-valenciana a Alcoi.

1965

Gimferrerigarrigajordi

8423

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Gimferrer Garriga que l'ha nomenat
per formar part del jurat al premi de poesia organitzat pel Centre
Excursionista d'Alcoi i altres comentaris sobre l'organització del premi.

1966

Gimferrerigarrigajordi

8424

Postal

Felicitació d'any nou a Fuster per part de Jordi Gimferrer i Garriga i invitació
a anar a passar uns dies a sa casa de Banyoles.

1966

Gimferrerigarrigajordi

8425

GIMÉNEZ, Amado

GIMFERRER I GARRIGA, Jordi

Correspondència de Joan Fuster
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GIMFERRER I GARRIGA, Jordi
Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Gimferrer i Garriga sobre el foment de
la llengua al País Valencià en l'àmbit infantil i juvenil per part d'entitats com
el Centre Excursionista d'Alcoi, i altres comentaris sobre la distribució de la
revista "Cavall Fort". També felicita a Fuster per la seua participació al disc
"Cançons de la roda del temps" i li demana per la publicació de l'obra
"Història del País Valencià" a Edicions 62.

1967

Gimferrerigarrigajordi

8426

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Sellés, del Centre Excursionista
d'Alcoi, de l'enviament dels treballs presentats al IV Concurs Literari de la
institució, per a la seua valoració com a membre del jurat.
Adjunta fullet amb les bases del "IV Concurs Literari, organitzat per la Secció
de Cultura Valenciana del Centre Excursionista d'Alcoi, 1967".

1967

Gimferrerigarrigajordi

8427

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Gimferrer Garriga sobre els treballs
premiats amb el Premi Literari del Centre Excursionista d'Alcoi i sobre la
publicació dels esmentats treballs.

1967

Gimferrerigarrigajordi

8428

Felicitació
nadalenc

Felicitació d'any nou a Fuster per part de Jordi Gimferrer i Garriga i altres
comentaris sobre l'edició d'un llibre de poesia.
Al revers del full apareix una foto a color de l'obra d'art titulada "Quatre
ditades vermelles".

1967

Gimferrerigarrigajordi

8430

Postal

Comentaris a Fuster per part de Jordi Gimferrer sobre la crítica literària a
"Serra d'Or" i "Destino" d'un llibre de poesia sobre Alacant. També li
comunica que està fent el cami de Santiago des de Banyoles.
Al revers del full apareix una foto a color d'una miniatura de la "Bíblia
Segunda. 1162. Vol. I, fol. 31 Vº de la Real Colegiata Basílica de San Isidro de
León".

1967

Gimferrerigarrigajordi

8429

1968

Gimferrerigarrigajordi

8432

1980

Gimferrerigarrigajordi

8431

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta d'ahesió per part de Jordi Gimferrer i Garriga a un homenatge a Fuster.
Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Jordi Gimferrer, d'un
exemplar de la "Revista de Banyoles" amb un número especial dedicat al nou
"Museu d'Art Contemporani dels Països Catalans" a Banyoles , i invitació a
l'acte inaugural d'aquest.
Adjunta fotocòpies de retalls de premsa sobre la inauguració del museu i un
exemplar de la "Revista de Banyoles", Nums. 562-563. Any XXXV-1ª i 2ª
Quinzena Febrer 1980, 35 pàg..

[ 901

GIMFERRER, Pere
Carta

1970

Gimferrerpere

8421

Carta

Comunicació a Fuster, per part del mestre d'escola Joan Giner Beltrà, de
l'enviament d'unes fotocòpies d'uns articles de premsa apareguts al diari
"Igualada Periódico del Anoia" perquè li done difusió al País Valencià i altres
comentaris personals sobre la seua vida.
djunta articles de l'esmentat diari titulats: "Xixona contra el bunker
barraqueta", "Què es proposa el bunker barraqueta alacantí?", "La Guerra
de llengües I-IV", publicats entre novembre 1979 i octubre-novembre de
1983.

1984

Gineribeltrajoan

8483

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Giner Marco-Renart, sobre l'origen
del seu segon cognom compost.
Adjunta carta de Josep Giner i Marco a Fuster, fent-li alguns comentaris
lingüñistics i filològics de l'obra de Beuter publicada per la "Biblioteca
d'Autors Valencians".

1982

Ginermarco-renartjose

8484

1964

Ginerpereperezfrancesc

8485

1967

Ginerpereperezfrancesc

8486

1974

Ginerpereperezfrancesc

8487

1975

Ginerpereperezfrancesc

20285

GINER I BELTRÀ, Joan

GINER MARCO-RENART, José

GINER PEREPÉREZ, Francesc

Comunicació a Fuster per part de Pere Gimferrer dels llibres sobre els quals
volen que faça una crítica literària En Castellet i En Molas, per a la revista
"Destino", perquè en trie alguns d'entre els títols: "Llenguatge, veritat i
lògica", "Prohibida l'evasió", "Tristos tròpics", "Difunts sota els ametllers en
flor" i "Festa major".

Carta

Postal

Nota

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Agraïment a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez per una gestió que
li ha fet i altres comentaris sobre la compra-venda de llibres.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez que va felicitar a
Josep Pla, tal i com li recomanà.
Al revers del full apareix una foto a color d'un pescador i unes barques a
l'estany de Cullera.
Nota enviada a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez, donant-li unes
senyes biogràfiques sobre Hilari Arlandis.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Giner Pereperez, Cronista Oficial
de Cullera de que ja li ha trobat una persona per a col·laborar a l'Arxiu del
Regene amb Jordi Ventura en l'investigació dels cripto-jueus.

[ 902

Postal

Felicitació a Fuster per part de Francesc Giner Pereperez, i recordatori a
Vicente Ramos.
l revers del full apareix una foto a color d'una vista aèrea de [[Cullera. Vista
panorámica]] amb el castell, la muntanya i la mar al fons.

1975

Ginerpereperezfrancesc

20286

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez sobre les
banderes d'Alzira, València i Cullera arran de la lectura de la seua obra "El
Blau de la Senyera".

1976

Ginerpereperezfrancesc

8488

Postal

Comentaris a Fuster per part de Francesc Giner Pereperez a la lectura de la
seua obra sobre la "Decadència", i agraïment per les cites que li fa.
Adjunta foto a color d'una vista de [Cullera] amb l'Estany i el castell al fons.

1976

Ginerpereperezfrancesc

20287

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Giner Perepéres sobre l'Àngel
Custodi i la bandera de la casa de la via d'Alzira, i d'una certa polèmica amb
els membres de [[Lo Rat-Penat]] per la publicació de la seua obra "El blau de
la Senyera".

1977

Ginerpereperezfrancesc

8489

Carta

Mostra de suport i comentaris a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez
per les pintades i insults patits per Fuster a la porta de sa casa per part de
valencianistes afins a Lo Rat-Penat.

1977

Ginerpereperezfrancesc

8490

Carta

Agraïment a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez per l'enviament
d'un exemplar de "El blau de la senyera" i altres comentaris sobre la reedició
de les seues obres, "Nosaltres, els valencians" i "Qüestió de noms". També li
fa alguns comentaris sobre política i valencianisme.

1977

Ginerpereperezfrancesc

8491

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez de l'enviament
d'un fullet anticatalanista que es reparteix pels carrers de Cullera i
comentaris sobre feixisme i valencianisme.
djunta l'esmentat fullet que demana el boicot als productes catalans.

1978

Ginerpereperezfrancesc

8492

Postal

Felicitació a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez pel seu
nomenament com a catedràtic d'universitat.
Al revers del full apareix una foto a color de la pujada al Santuari-Castell de
Cullera.

1986

Ginerpereperezfrancesc

8493

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Giner Perepérez d'una referència
bibliogràfica sobre els Benissants Abdón i Senén apareguda a l'obra de
Fernand Braudel "La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'èpoque de
Philippe II".

1988

Ginerpereperezfrancesc

8494

GINER PEREPÉREZ, Francesc
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GINER SOROLLA, Alfred
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla sobre la
publicació a l'editorial "L'Estel" d'una obra poètica seua i altres comentaris
sobre les correccions a fer d'aquesta abans de publicar-la.
Adjunta un esborrany amb la còpia d'alguns dels poemes per publicar a l'
obra amb correccions seues.

1971

Ginersorollaalfred

8502

1971

Ginersorollaalfred

8495

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla que vol esperar a la
publicació del seu llibre perquè aparega a "L'Estel". També li diu que li envia
unes correccions de l'obra i altres comentaris arran de la lectura d'una obra
de Fuster.

1971

Ginersorollaalfred

8496

Carta

Enviament a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla d'unes notes biogràfiques
seues i d'una exposició de motius per a la dedicatòria d'un llibre seu i per al
pròleg de Fuster.

1971

Ginersorollaalfred

8497

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla d'un nou
manuscrit amb correccions per a l'edició d'una obra seua per part de l'Estel i
altres comentaris sobre les correccions que proposa fer a l'obra. També li fa
alguns comentaris sobre la visita de Pla als Estats Units, que publicà uns
articles i reportatges a "Destino".

1971

Ginersorollaalfred

8498

1971

Ginersorollaalfred

8499

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla sobre les correccions a
fer a una obra seua abans de publicar-la a l'editorial "L'Estel" i altres
comentaris sobre un nou projecte de portada per a l'obra, ja que les
emprades per l'editorial no li agraden. També li envia l'adreça d'Artigas a la
Vall d'Uixò perquè es pose en contacte amb ell.

1971

Ginersorollaalfred

8500

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Alfred Giner Sorolla, per l'enviament d'una
obra poètica de Vicent Andrés Estellés, i altres comentaris editorials sobre
les correccions a la seua obra abans de publicar-la a l'editorial "L'Estel".
També li demana que es publique a la "Sèrie Vermella" en lloc de a la
"Taronja", ja que li agrada més, perquè siga semblant a l'obra "Poetes
universitaris valencians 1962".

1971

Ginersorollaalfred

8501

Carta

GINER SOROLLA, Alfred

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Agraïment a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla pel seu oferiment a
prologar i corregir un llibre seu i comentaris sobre l'edició d'aquest. També li
comunica l'enviament d'unes dades biogràfiques seues i li envia la seua
adreça als Estats Units per si vol posar-se en contacte amb ell.

Comentaris a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla sobre les modificacions,
addicions i correccions que s'han de fer a una obra seua abans de publicar-la.

[ 904

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla que finalment publicarà
la seua obra pel seu compte, ja que no ha satisfet l'editorial "L'Estel" amb les
seues pretensions, i altres comentaris lingüístics sobre el glossari que
acompanyarà l'obra. També li parla de la seua relació amistosa amb el
professor Watson, un entusiasta de la literatura catalana a Boston.

1972

Ginersorollaalfred

8503

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla sobre la
publicació d'una obra poètica seua i sobre algunes correccions d'aquesta.
També li demana la seua opinió per canviar el títol inicial de l'esmentada
obra pel de "Dol duen les flames", i li fa alguns comentaris sobre un article
seu aparegut en premsa arran d'un estudi fet als Estats Units sobre
l'inconvenient d'ésser massa higiènic per agafar més malalties.

1972

Ginersorollaalfred

8504

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de l'enviament d'un
exemplar de les proves d'impremta de la seua obra perquè li faça la
introducció d'aquesta i altres comentaris sobre la publicació i el contingut de
l'obra.

1972

Ginersorollaalfred

8505

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alferd Giner Sorolla sobre la seua visita a sa
casa de Sueca per parlar del llançament de la seua obra.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Rebut 5-IX-72]

1972

Ginersorollaalfred

8506

1973

Ginersorollaalfred

8508

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de l'enviament d'alguns
exemplars de la seua obra "Dol duen les flames", i altres comentaris sobre
l'enviament d'uns exemplars d'aquesta a J. Pérez Benlloch perquè li faça una
crítica literària, cosa que li demana també a Fuster.

1973

Ginersorollaalfred

8509

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la seua presentació
de l'obra "Dol duen les flames" a la llibreria Hachette de Nova York, i altres
comentaris sobre la seua visita a Barcelona per donar unes conferències a un
Congrès Internacional Científic i per aquest motiu li demana poder reunir-se
amb ell, o bé a sa casa de Sueca o bé a Vinaròs.

1973

Ginersorollaalfred

8510

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla que no podrà reunir-se
amb ell tal com havia quedat, ja que està a Barcelona per participar com a
conferenciant al "Congrés de l'Origen de la Vida" però deu marxar cap a
Suècia de seguida.

1973

Ginersorollaalfred

8511

GINER SOROLLA, Alfred

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la publicació del seu
llibre "Dol duen les flames" i altres comentaris sobre la distribució de l'obra i
la crítica editorial d'aquesta. També li demana si vol exemplars per a alguns
amics valencians que tenen en comú, que li'ls demane al seu germà.

[ 905

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla sobre els seus darrers
articles apareguts a "La Vanguardia" i a "Serra d'Or", i sobre la reaparició de
la revista "Gorg". També li comunica la seua nova adreça als Estats Units, i
del manuscrit d'un llibre per a infants titulat "Amunt i avall" perquè li done la
seua opinió literària.

1973

Ginersorollaalfred

8512

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de l'enviament del
manuscrit d'un llibre seu per a infants titulat "Amunt i avall" perquè li done
la seua opinió.

1973

Ginersorollaalfred

8513

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la seua visita a
Barcelona per a donar unes conferències, que aprofitarà per visitar-lo a sa
casa de Sueca i altres comentaris sobre com van les vendes de la seua obra
"Dol duen les flames". També li diu que segueix els seus articles publicats al
diari "La Vanguardia", i li diu que està treballant en altra obra titulada
"Primera Cultura".

1974

Ginersorollaalfred

8514

1975

Ginersorollaalfred

8507

1975

Ginersorollaalfred

8515

1976

Ginersorollaalfred

8516

1977

Ginersorollaalfred

8517

1977

Ginersorollaalfred

20288

GINER SOROLLA, Alfred

Carta

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Afred Giner Sorolla, donant-li el seu
vistiplau al seu text d'introducció per a una obra seua i altres comentaris
sobre el text biogràfic que anirà en la solapa del llibre. També li fa alguns
comentaris sobre la lectura de les obres de Fuster "Literatura catalana
contemporània" i "Diari 52-60".
djunta retalls de premsa titulats "World Rice Supply Short", aparegut al [New
York Post, 17 nov. 72]], i "Coca-cola Confident On Deal With Soviet"
,aparegut al [New York Times, 18 nov. 72].
Salutacions a Fuster i felicitació per la seua obra per part d'Alfred Giner
Sorolla, qui li parla sobre com li van les coses als Estats Units, on treballa en
les seues investigacions científiques i el convida a visitar-lo.

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la publicació de la
traducció al castellà de la seua obra "Dol duen les flames" i li envia la
traducció de la "Divagació preliminar" que li va fer Fuster com a pròleg a
l'esmentada obra perquè li faça una ullada abans de publicar-la.
Adjunta una còpia de l'esmentada "Divagación preliminar", [Joan Fuster.
Sueca, noviembre1972].
Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la data de la seua
visita a sa casa de Sueca.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la seua visita a sa casa
de Vinarós, ja que vol parlar amb ell.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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GINER SOROLLA, Alfred

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla des de Vinaròs, on ha
estat uns dies de visita. També li demana que quan torne per vacances
d'estiu podria anar Fuster a passar uns dies amb ell a sa casa de Vinaròs.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de Vinaròs

1978

Ginersorollaalfred

8518

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla sobre l'enviament del seu
article "El Nou Gènesi" per a la seua publicació a "L'Espill" i altres comentaris
sobre la seua visita a Barcelona on va parlar amb Salvador Espriu, qui li va
donar records per a ell.

1978

Ginersorollaalfred

8519

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la seua visita a
Barcelona per donar unes conferències. També li diu que li va escriure a
Eliseu Climent demanant-li si ja havia eixit publicat a L'Espill un article seu,
però no va tenir resposta i li demana si ho pot esbrinar

1979

Ginersorollaalfred

8520

1981

Ginersorollaalfred

8522

1986

Ginersorollaalfred

8523

Ginersorollaalfred

8521

1971

Ginerediciones

8433

1972

Ginerediciones

8435

1972

Ginerediciones

8434

Carta

Carta

Postal

GINER, Ediciones
Carta

Carta

Postal

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge
que li han fet a la Paça de Bous de València.
Comunicació a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla de la celebració del Vé
Col·loqui de la North American Catalan Society a l'University of South Florida
i li demana la seua assitència. També li adjunta la còpia d'un esborrany del
programa d'activitats de l'esmentat col·loqui.
Sol·licitud a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla d'una visita a sa casa de
Sueca amb motiu de la seua estada a Gandia per donar una conferència a la
Universitat d'Estiu.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de la localitat de
Prades de Conflent.
Comentaris a Fuster per part d'Edicions Giner sobre l'enviament d'una
"Antologia poètica valenciana" i una traducció al català de "Horacio". També
li diu que vol reunir-se amb ell per parlar-li d'un projecte editorial que té per
a ell, i alguns comentaris sobre el seus articles al diari [La Vanguardia].
Comentaris a Fuster per part d'Ediciones Giner sobre la seua crítica literària a
la premsa de la seua obra "Pintura española" i altres comentaris sobre els
pintors dels quals vol parlar en aquesta. També li demana que li faça algun
text sobre els pintors valencians Sorolla o Ribera per a l'esmentada obra.
Comunicació a Fuster per part d'Ediciones Giner d'un exemplar de l'obra
"Pintura española" perquè li done la seua opinió sobre aquesta.

[ 907

GINER, Ediciones

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ediciones Giner de l'enviament d'uns textos
sobre Sorolla per a la seua col·laboració en l'obra "Pintura española" i altres
comentaris sobre el termini d'entrega del seu original per a la publicació
d'aquesta.

1973

Ginerediciones

8436

Carta

Comunicació a Fuster per part de Giner, d'Ediciones Giner de la data de la
seua visita a València en què es reuniran a la llibreria Davila.

1974

Ginerediciones

8437

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ediciones Giner de la data per a l'enviament
sel seu text sobre Sorolla per a l'obra "Pintura española" i altres comentaris
sobre la seua visita a València per parlar amb la Sra. Maldonado sobre la
publicació d'una "Pintura valenciana"

1974

Ginerediciones

8438

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Ediciones Giner de l'enviament d'un contracte
editorial on s'especifique que li van a pagar per la seua col·laboració amb un
text sobre Sorolla a l'obra "Pintura española", si volen rebre el text.
djunta solapa d'un sobre postal amb l'anotació [Rte. F. Giner. Rey D. Jaime,
63. Cullera (Valencia)].

1974

Ginerediciones

8439

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ediciones Giner sobre la publicació del seu
text sobre Sorolla per a l'obra "Pintura española", i sol·licitud d'una relació
de quadres d'aquest per a les il·lustracions de l'obra.

1975

Ginerediciones

8440

1975

Ginerediciones

8441

1975

Ginerediciones

8442

1975

Ginerediciones

8443

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ediciones Giner del seu text sobre Sorolla per a
l'obra "Pintura española", i d'una relació de quadres d'aquest per a les
il·lustracions de l'obra.
Sol·licitud per part de Fuster a Ediciones Giner de l'enviament d'un contracte
editorial on s'especifique que li van a pagar per la seua col·laboració amb un
text sobre Sorolla a l'obra "Pintura española", si volen rebre el text.
Comentaris a Fuster per part d'Ediciones Giner sobre els honoraris editorials
que rebrà pel seu text sobre Sorolla per a l'obra "Pintura española".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ediciones Giner de la seua contestació sobre si
accepta les condicions de pagament per a la seua col·laboració amb un text
sobre Sorolla a l'obra "Pintura española".

1975

Ginerediciones

8444

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Giner i Marco sobre els comentaris
d'elogi a uns poemes seus i altres comentaris per part de Fuster sobre la
situació actual del valencianisme i dels seus literats.

1949

Ginerjosep

8445

GINER, Josep

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 908

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Giner i Marco per l'enviament d'un
exemplar dedicat d'uns poemes seus i altres comentaris crítics a la seua
poesia, la qual considera més per a un lector selecte que popular. També li fa
alguns comentaris sobre les peculiaritats de la literatura valenciana respecte
a la d'altres llengües.

1949

Ginerjosep

8446

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Giner i Marco que ha rebut un
exemplar d'un llibret seu i altres comentaris pel que fa a l'enviament a Fuster
sobre uns exemplars de "L'accentuació" i de "Històries casolanes". També li
fa alguns comentaris sobre la compra d'uns llibres

1951

Ginerjosep

8447

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco de l'enviament d'uns
exemplars de llibres del seu interés: "El Tirant lo Blanch", "Pal·las", i les
"Obres completes de Jacint Vedaguer", i altres comentaris sobre el
pagament d'aquestes obres.

1952

Ginerjosep

8455

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Giner i Marco que ha rebut les 200
pts. que li envià pel pagament de llibres i de l'enviament d'un exemplar de
"El Tirant lo Blanch". També li fa alguns comentaris sobre les deliberacions
del jurat al Premi Literari dels Jocs Florals de València.

1952

Ginerjosep

8456

1952

Ginerjosep

8457

1952

Ginerjosep

8458

1952

Ginerjosep

8459

1953

Ginerjosep

8460

GINER, Josep

Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Giner i Marco perquè llija el darrer llibre
de Joan Valls Jordà perquè li'n done la seua opinió i altres comentaris sobre
l'edició d'un llibre per part de Joan Bello i sobre l'enviament d'un exemplar
del llibre "Pal·las".
Adjunta part de sobre postal amb altra carta de Josep Giner i Marco a Fuster
on li demana que llegeixca el llibre de Joan Valls Jordà i li done la seua opinió
al respecte.
Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre la
creació d'una nova editorial valenciana que li faça la competència a
l'Editorial Torre, de què es farà càrrec Joan Bello, i altres comentaris sobre la
participació de Fuster en aquesta, sobre els autors que cal editar i la línia
editorial.
Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre les vendes que
està fent a València de l'obra "Diccionari Pal·las", i sobre el preu de venda
que li faria per un exemplar de l'obra.
Comentaris a Fuster, per part de Josep Giner i Marco, sobre la rebuda d'uns
números de la revista "Pont Blau". També li diu que el govern civil i la policia
estan investigant-los la correspondència de Mèxic i per aquest motiu li
demana discreció en l'enviament de cartes d'aquell país i li dóna la seua nova
adreça postal per a tal de comunicar-se.
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Giner i Marco de l'enviament d'uns
diners per la venda d'exemplars del "Diccionari de la Rima" i altres
comentaris sobre l'enviament del nom de possibles subscriptors editorials a
Sueca

1953

Ginerjosep

8461

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Giner i Marco de l'enviament del seu
estat de comptes per les compres de llibres en valencià que li ha fet i altres
comentaris sobre les vendes d'obres en valencià per part dels intel·lectuals
valencians. També li fa comentaris sobre la necessitat de subscriptors al
"Diccionari" pel que fa a la difusió de la llengua al País Valencià i alguns
comentaris lingüístics al respecte.

1953

Ginerjosep

8462

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Josep Giner i Marco d'una
crítica a la seua "Antologia de la poesia valenciana" i felicitació per l'obra.

1956

Ginerjosep

8465

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre els orígens de la
llengua catalana i les seues variants dialectals a València, Mallorca i
Occitània.

1956

Ginerjosep

8466

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Giner i Marco fent-li alguns
comentaris sobre la crítica a la seua obra "Antologia de la poesia valenciana"
i altres comentaris sobre lingüística i sobre el valencià i el català. També li fa
Fuster alguns comentaris sobre la renaixença de la literatura valenciana.

1956

Ginerjosep

8467

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco arran de la contestació
d'aquest a un article sobre els orígens del valencià, publicat per Nicolau
Primitiu a la revista "Sicània", i altres comentaris sobre la seua col·laboració
en l'esmentada publicació i sobre les teories errades de Nicolau, qui
considera que el valencià ja era parlat pels ibers.

1958

Ginerjosep

8469

Carta

Comentaris a Josep Giner i Marco per part de Vicent Peris sobre la necessitat
de fomentar els premis literaris en valencià per part de la Diputació de
València i altres comentaris per al foment del valencià entre els escriptors
valencians.
ontestació, per part de Vicent Peris a Juan Llorens, pel seu article aparegut a
"Jornada", sobre els Premis literaris de la Diputació de València, i
comunicant-li la necessitat que per mitjà d'aquests premis es fomente l'ús
del valencià en l'àmbit literari.

1959

Ginerjosep

8470

GINER, Josep
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Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Giner i Roca pel seu article sobre el
valencià aparegut al diari "Levante" i altres comentaris sobre la necessitat
que a la premsa valenciana es publiquen articles en valencià. També li fa
alguns comentaris sobre les col·laboracions d'alguns intel·lectuals valencians
en la premsa amb articles sobre lingüística valenciana i comentaris sobre la
situació lingüística valenciana en relació al català.
Adjunta un annex a la carta en què li parla de la denominació lingüística del
valencià i de la falta de cultura lingüística per part de la gent al País Valencià
per acceptar la denominació de la llengua com a "llengua catalana".

1960

Ginerjosep

8474

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre els plantejaments
lingüístics i filològics d'Enric Valor, amb els quals no està del tot d'acord i
altres comentaris sobre el basc i el català, i els platejaments dels seus
ideòlegs.

1960

Ginerjosep

8475

Carta

Carta escrita per Josep Giner i Marco als marges d'uns articles de premsa,
comentant-li a Fuster la necessitat que la premsa valenciana faça una secció
d'articles en valencià tots els diumenges.

1960

Ginerjosep

8476

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Giner i Marco al seu article,
aparegut a [[Jornada, 5-8-61]], titulat "Calor", i altres comentaris sobre l'ús a
València de les varietats dialectals catalanes en l'àmbit periodístic. També li
dóna alguns consells i fa algunes apreciacions gramaticals sobre la manera
d'escriure algunes paraules en valencià i en català.

1961

Ginerjosep

8477

Carta

Sol·licitud per part de Josep Giner i Marco al director del diari "Jornada", a
València, de la necessitat de publicar articles en valencià a l'esmentat diari.
També fa un elogi als articles de Fuster i li proposa fer un llibre anual que
arreplegue els seus articles de premsa. Per últim, fa alguns comentaris crítics
a les seccions del diari.
Al revers del darrer full apareix el nom de les persones i institucions a les que
se li envia una còpia de l'esmentada carta.

1961

Ginerjosep

8478

Ginerjosep

8450

Ginerjosep

8451

GINER, Josep

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre les correccions
lingüístiques per a la separata de "L'Eucologi".
Comunicació a Fuster per part de Josep Giner i Marco de l'enviament d'un
exemplar de la separata "Resum de poètica valenciana". També li fa alguns
comentaris lingüístics sobre "La regla de Giner" i les formes gramaticals
valencianes.
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco de l'enviament d'uns
llibres de Maragall i de Triadú del seu interés i altres comentaris sobre el
pagament de les obres. També li comunica que li adjunta un exemplar de
l'obra "El criteri de Balmes" per si de cas la vol.

Ginerjosep

8453

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre la publicació de
"L'Eucologi" i altres comentaris sobre les vendes de l'obra a Sueca per part
de Fuster.

Ginerjosep

8454

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Giner i Marco a la seua
"Antologia de la poesia valenciana" i altres qüestions lingüístiques sobre la
llengua catalana i el valencià.

Ginerjosep

8463

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre la seua
"Antologia de la poesia valenciana" i altres qüestions lingüístiques sobre la
llengua catalana i el valencià.

Ginerjosep

8464

Carta

Comentaris lingüístics a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre la
gramàtica i ús d'algunes valencianes respecte a la seua accepció catalana.

Ginerjosep

8468

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre les activitats
culturals per al foment del valencianisme entre la joventut al Centre Escolar i
Mercantil i altres comentaris sobre una conferència de P. Sàrries. També li
proposa alguns temes que podríen ser tractats entre els joves a les xarrades
de la institució.

Ginerjosep

8471

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre la publicació d'un
llibre d'articles periodístics de Fuster en valencià i altres comentaris sobre la
necessitat per al foment de la llengua perquè els diaris "Levante" i "Las
Provincias" facen almenys els diumenges una pàgina d'articles en valencià.
També li fa algunes correccions lingüístiques a un article seu, titulat "Majoria
d'edat"

Ginerjosep

8472

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre certa polèmica
per la denominació lingüística a València de "llengua catalana" al valencià,
cosa que quasi li ha costat la presidència de la Secció Filològica de Lo RatPenat, i altres comentaris al respecte

Ginerjosep

8473

Ginerjosep

8479

Ginerjosep

8480

GINER, Josep

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre l'origen
etimològic de l'escut de Sueca i altres comentaris sobre heràldica a Espanya.
També li demana a Fuster que faça un article de premsa al respecte.
Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco fent-li algunes
observacions sobre l'etimologia del topònim "Sueca" i sobre el seu escut,
arran d'un article publicat per Fuster al respecte.
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Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Giner i Marco perquè li faça algun
poema religiós sobre l'Eucologi per a l'obra "Himnari litúrgic".
omentaris a Fuster d'uns treballs que deu fer per a la següent publicació de
"Himnari religiós".
Comunicació de l'enviament a Fuster d'una "Antologia sacro-religiosa" de
Pemán publicada a la BAC perquè en faça una adaptació catalana per a
"L'Eucologi".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Giner i Marco de l'enviament d'un
"Ritual" religiós amb text valencià.

Ginerjosep

8448

Nota

Comunicació a Fuster per part de Josep Giner i Marco que s'ha traslladat a
un nou domicili a València i li dóna l'adreça d'aquest, però li diu que la seua
llibreria encara està a casa sa mare.

Ginerjosep

8449

Nota

Comentaris a Fuster per part de Josep Giner i Marco sobre algunes regles
gramaticals valencianes, posant-li com a exemples alguns versos de llibres
d'autors valencians i mallorquins, proposant-li fer amb les anotacions que li
ha enviat un article per a "Almanac Las Provincias" o una separata.

Ginerjosep

8452

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Salvador Giner, que ha rebut les seues
informacions sobre el projecte d'un nou setmanari "El Temps" i comunicació
de la seua adreça perquè compten amb ell per tot el que necessiten.

1984

Ginersalvador

8481

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Toni Giner.

1981

Ginertoni

8482

Carta

Mostra d'admiració a Fuster per la seua obra per part de Pau Ginés, arran
d'un article a "Serra d'Or" de Rafael Tasis i de la lectura del llibre "Un món
per a infants". També li envia uns diners perquè li faça una tramesa de 10
exemplars de l'obra infantil.

1960

Ginespau

8524

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la unitat lingüística a
Catalunya i al País Valencià, i comunicació de l'enviament d'uns diners
perquè li envie 10 exemplars més de la seua obra "Un món per a infants".
També li fa alguns comentaris sobre la llavor pedagògica de l'obra.

1960

Ginespau

8525

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la important llavor
pedagògica que es deu fer a Catalunya i al País Valencià per tal d'assolir la
unitat lingüística. També li comunica l'enviament d'uns diners perquè li envie
10 exemplars de la seua obra "Un món per a infants" i un exemplar de
"L'Orxata", obra d'Almela i Vives, a fi que ho envie a una adreça d'Alemanya
complint l'encàrrec d'un amic.

1960

Ginespau

8526

GINER, Josep

GINER, Salvador

GINER, Toni
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GINÉS, Pau

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés que va rebre l'exemplar de
l'obra "La llengua dels valencians" de Sanchis Guarner, que li agradà molt, i
altres comentaris sobre aquesta i la necessitat de dur a terme més treballs
sobre aquest tema. També li demana que li envie un exemplar de l'obra a
Josep Grau, poeta català exiliat a Suïssa.

1960

Ginespau

8527

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés agraïnt-li la seua tasca a favor de
la recuperació i la unitat lingüística en les terres de parla catalana
(Catalunya, València i Balears) i comunicació de l'enviament d'uns diners per
gir postal per ajudar econòmicament en l'esmentada tasca.

1960

Ginespau

8528

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés de l'enviament d'uns diners per
gir postal com a mostra d'agraïment per enviar-li uns exemplars de les obres
"Un món per a infants" i "La llengua dels valencians" i altres comentaris
sobre la unitat lingüística del català.

1960

Ginespau

8529

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés perquè vaja a sa casa a sopar amb
la seua família durant la seua propera visita a Barcelona i altres comentaris
sobre l'enviament d'una ajuda econòmica per a la seua tasca difusora de la
llengua catalana.

1960

Ginespau

8530

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Pau Ginés, de la seua visita a sa casa durant
la seua estada a Barcelona. Comentaris sobre la necessitat de donar a
conéixer als estrangers la llengua catalana i sobre la unitat lingüística del
català. També felicita a Fuster pel seu article sobre la història de Catalunya,
publicat a "Serra d'Or".

1960

Ginespau

8531

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés de les lectures de la seua obra
"Judicis finals", d'un article a "Serra d'Or" sobre la llengua catalana i de la
seua col·laboració al "Segle d'Història Catalana", per les quals el felicita.
També li ofereix enviar-li una còpia de l'article "Espagne sans llinages",
aparegut a [Preuves de janvier, 1961].

1961

Ginespau

8532

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la unitat lingüística del
català i la difusió de la llengua a l'estranger, aleshores li proposa a Fuster
encetar un projecte de traducció d'obres catalanes als diferents idiomes
europeus per tal de donar a conèixer la realitat lingüística catalana.

1961

Ginespau

8533

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre el seu article aparegut al nº
100 de la revista "Pont Blau" sobre "Literatura entre literatures", pel qual el
felicita, i altres comentaris sobre la necessitat de donar cursos de llengua
catalana a estrangers i sobre la necessitat de crear una revista de Solidaritat
Catalana.

1961

Ginespau

8534
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GINÉS, Pau

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la traducció d'obres
catalanes per part d'editorials d'Europa, com ara "Tots som iguals",
d'Espinàs, o "Antologia poètica catalana", i altres comentaris sobre la
necessitat que les grans editorials d'Europa donen a conéixer la literatura
catalana.
Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés de la seua visita a sa casa de
Barcelona durant el seu darrer viatge a la ciutat i agraïment per l'enviament
d'un butlletí del seu interés.
Felicitació de Nadal a Fuster per part de Pau Ginés i pels seus assaigs
publicats al "Llibre de tothom", dels quals fa alguns comentaris d'elogi.

1961

Ginespau

8535

1961

Ginespau

8536

1961

Ginespau

8537

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés interessant-se pel seu estat de
salut i altres comentaris sobre la necessitat de publicar un vocabulari o
mètode per aprendre el català. També li comunica l'enviament d'un
exemplar de la traducció a l'anglès d'una novel·la d'Espinàs

1962

Ginespau

8538

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Pau Ginés, per l'enviament d'un exemplar de
l'obra "Bearn" de Llorenç Villalonga i altres comentaris sobre la traducció a
l'anglès d'algunes obres catalanes, i sobre la necessitat de fer una gramàtica
més amena respecte les que ja existeixen, per tal que aprenguen català els
estrangers

1962

Ginespau

8539

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua col·laboració amb el
Sr. Visser per a la publicació d'un número dedicat a Catalunya a la revista
"De Tsjerne" i altres comentaris a la lectura d'uns articles de Fuster sobre la
llengua catalana apareguts a la revista "Diàleg" i al diari "El Correo Catalán".

1962

Ginespau

8540

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua col·laboració amb
uns articles per a un número especial dedicat a Catalunya d'una revista
universitària holandesa, i altres comentaris sobre el seu article aparegut al
diari [[El Correo Catalán]] titulat "El compromís que no fou". També li agraeix
la seua recomanació de l'obra "Guepard" del poeta mallorquí Llorenç Vidal.

1962

Ginespau

8541

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés del seu nomenament com a
jurat del Concurs Literari Internacional d'Arenys de Mar i comentaris sobre
els seus articles al diari "El Correo Catalán". També el felicita per la seua obra
"Nosaltres, els valencians" i per la seua tasca en defensa de la llengua
catalana.

1962

Ginespau

8542

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 915

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre les seues col·laboracions
amb articles al diari "El Correo Catalán" sobretot el darrer article titulat "El
retorn a la veritat". També li parla sobre la seua lectura d'una crítica literària
al suplement de literatura del diari anglès "The Times" sobre el seu llibre en
col·laboració amb Joan Reglà "Serrallonga, vida i mite del famós bandoler" i
altres comentaris literaris sobre la crítica apareguda a "Serra d'Or" a l'obra
d'Osterling, "Poetes catalans a Florència".

1962

Ginespau

8543

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre un projecte d'edició d'un
vocacubari de Sanchis Guarner a fi que els estrangers aprenguen la llengua
catalana. També li comunica la visita a Barcelona d'uns universitaris frisons
per parlar de l'edició d'un número especial de la seua revista universitària,
dedicat a Catalunya. També li fa alguns comentaris sobre les seues teories
d'aconseguir un estat federal per a Catalunya i de la necessitat d'una
germanor entre els pobles de parla catalana per tal d'aconseguir-ho.

1962

Ginespau

8544

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per la seua acceptació a fer un
article sobre el "Separatisme" per a un número especial de la revista
universitària holandesa "De Tsjerne" dedicat a Catalunya i comentaris sobre
la visita d'aquests a Barcelona. També li parla de la publicació per part de
Sanchis Guarner d'un llibre de "Català Bàsic" i d'altres publicacions que volen
fer per a l'ensenyament del català a l'estranger.

1962

Ginespau

8545

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre les activitats de la propera
festa de Cantonigrós, on es farà un homenatge a Ferran Soldevila, i altres
comentaris sobre la visita a Sant Feliu de Guixols i a Montserrat per part dels
amics frisons que faran un número especial dedicat a Catalunya a la seua
revista universitària.

1962

Ginespau

8546

1962

Ginespau

8547

1962

Ginespau

8548

GINÉS, Pau

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre les activitats dutes a terme
a la festa de Cantonigròs d'homenatge a Ferran Sodevila i altres comentaris
sobre el seu article titulat "El problema del separatisme" que li ha enviat
Fuster per al número especial de la revista holandesa "De Tsjerne". També li
fa alguns comentaris sobre la lectura del seu llibre "Qüestió de noms".
Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés que ja li ha passat al Sr. Aramon
el seu article sobre el "Separatisme" per al número especial dedicat a
Catalunya de la revista frisona "De Tsjerne" i comentaris sobre l'article i
sobre la traducció d'aquest al francès i a l'anglès.

[ 916

GINÉS, Pau
Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Giner sobre el seu article en què tracta
el tema del "Separatisme", que serà publicat a la revista holandesa "De
Tsjerne", al número especial dedicat a Catalunya, i felicitació pel seu darrer
llibre "Poetes, moriscos i capellans".
Felicitació a Fuster per part de Pau Ginés pel seu darrer llibre "Poetes,
moriscos i capellans" i comentaris arran de la lectura de l'obra.

1962

Ginespau

8549

1962

Ginespau

8550

Carta

Salutació a Fuster i felicitació per part de Pau Ginés pel seu darrer llibre
sobre "El País Valencià".

1962

Ginespau

8551

Carta

Felicitació de Nadal a Fuster, per part de Pau Ginés, i comentaris sobre la
data de la seua propera visita a Barcelona. També el felicita per la seua
traducció al català de "La Quarta Vigília", i per "La Pesta", i altres comentaris
sobre l'obra "Homenots" de Josep Pla.

1962

Ginespau

8552

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre l'enviament d'un butlletí
que parla de la "Burgesia" i altres comentaris sobre la publicació d'un article
seu al número especial decicat a Catalunya de la revista "De Tsjerne"

1963

Ginespau

8553

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre certes calúmnies contra la
seua persona i comentaris polítics sobre el 25è Aniversari de la Constitució
Suïssa.

1963

Ginespau

8554

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua visita a Barcelona,
on no es van poder veure, i altres comentaris sobre la celebració dels Premis
de Santa Llúcia i sobre la manca d'una nova revista infantil. També li parla
del seu llibre "Un món per a infants" i li diu que no sap res de Sanchis
Guarner i de la seua "Introducció al català per a estrangers".

1963

Ginespau

8555

1963

Ginespau

8556

1963

Ginespau

8557

Carta

Carta
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Felicitació a Fuster per part de Pau Ginés pels seus articles a "El Correo
Catalán", "Destino" i a la "Cronologia 1962", i comentaris sobre l'Homenatge
a Francesc Maspons i Anglasell, i sobre l'esglèsia i la llengua catalana.
Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per la seua contestació a una carta
seua i mostra d'estima i amistat.
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GINÉS, Pau

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Pau Ginés, sobre la seua absència a
l'homenatge a Joan Oliver a Barcelona per la malaltia dels seus pares i
comentaris sobre la publicació a la revista holandesa "Vrij Nederland" d'un
article sobre la situació Catalana, arran de la publicació del número especial
de la revista "De Tsjerne" dedicat a Catalunya. També li proposa la necessitat
de publicar a "Serra d'Or" la traducció d'un article del cardenal austríac
König, titulat "Democràcia és cristianisme", i altres comentaris sobre el
finançament per part de Ballester de l'homenatge a Maspons i Anglasell.
Mostra de suport i ànims a Fuster per part de Pau Ginés per la seua llavor
intel·lectual i de recuperació lingüística a Catalunya i comentaris sobre l'estat
de salut dels seus pares per als quals desitja el seu restabliment.
Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per la seua mostra de condol per la
mort de sa mare, la qual va faltar atropellada per un tramvia a Barcelona.

1963

Ginespau

8558

1963

Ginespau

8559

1963

Ginespau

8560

Carta

Salutacions a Fuster per part de Pau Ginés i família, mostra de suport per un
acte en defensa de la llengua a Bocairent i preocupació per l'estat de salut
dels seus pares.

1963

Ginespau

8561

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre els seus treballs periodístics
en defensa de la llengua catalana i mostra de suport i admiració per la seua
tasca cultural.

1963

Ginespau

8562

Carta

Salutacions a Fuster i als seus pares per part de Pau Ginés i comentaris sobre
la reobertura d'Òmnium Cultural.

1963

Ginespau

8563

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua propera visita a
Barcelona i el convida a dinar a sa casa.

1963

Ginespau

8564

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua darrera visita a
Barcelona als Premis de Santa Llúcia, on no van poder quedar, i felicitació de
Nadal a Fuster.

1963

Ginespau

8565

1963

Ginespau

8583

1964

Ginespau

8566

1964

Ginespau

8567

Carta
Carta
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua propera visita a
Barcelona a la Diada del Llibre i li fa arribar el seu nou telèfon perquè el cride
i poder quedar per parlar amb ell.
Salutació a Fuster per part de Pau Ginés i la seua família.
Salutacions a Fuster per part de Pau Ginés i mostra de preocupació per
l'estat de salut dels seus pares.
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GINÉS, Pau
Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés, que està assabentat dels seus
nous projectes literaris i de la persecució per la censura. També li comunica
que s'han traslladat de domicili a Barcelona a causa d'uns problemes amb un
restaurant que ficaren baix de sa casa.

1964

Ginespau

8568

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua visita a Barcelona
per a la Diada del Llibre. També li demana pel seu estat de salut i el dels seus
pares, a qui els desitja el millor i els envia salutacions.

1964

Ginespau

8569

Carta

Salutacions i mostra de suport a Fuster per part de Pau Ginés, i comentaris
sobre la persecució que pateix per part de la Censura. També li demana per
l'estat de salut dels seus pares.

1964

Ginespau

8570

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per l'enviament d'un exemplar de
l'obra "Bestiari", prologada per Fuster. També el felicita per la seua biografia
de Raimon, i li fa alguns comentaris sobre el seu projecte de dur a terme un
Setmanari Català.

1964

Ginespau

8571

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua assistència a la festa
de Cantonigrós i comentaris sobre la necessitat de crear un setmanari
cultural en català per a la defensa de la llengua.

1964

Ginespau

8572

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre l'aparició d'un setmanari
cultural en català, sobre la ingerència de la Censura en aquest i sobre el
desig de llibertat d'espressió a Catalunya.

1964

Ginespau

8573

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Pau Ginés per la seua tasca de
recuperació lingüística, mostra d'estima i d'interés pel seu estat de salut i el
dels seus pares.

1964

Ginespau

8574

Carta

Mostra d'amistat a Fuster per part de Pau Ginés i comentaris sobre la
publicació en castellà d'un assaig seu sobre Unamuno i Maragall. També li fa
alguns comentaris sobre la detenció i posada en llibertat sota fiança de la
seua muller i la seua filla.

1964

Ginespau

8575

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la detenció i posada en
llibertat sota fiança de la seua muller i filla i altres comentaris sobre la falta
de llibertat d'expressió per part del règim franquista, que no deixa portar a
terme el projecte de creació d'una publicació en català.

1964

Ginespau

8576

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per l'enviament d'un exemplar
dedicat de la seua obra "Diccionari per a ociosos". També li felicita el Nadal i
li fa alguns comentaris sobre la seua obra literària en general.

1964

Ginespau

8577

Carta

Salutacions a Fuster per part de Pau Ginés per a ell i els seus pares.

1965

Ginespau

8578

Correspondència de Joan Fuster
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GINÉS, Pau
Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la situació cultural per la
qual passa la llengua catalana a causa de la manca de llibertat d'expressió i
de la censura, i comentaris sobre l'estat de salut dels seus pares.

1965

Ginespau

8579

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la situació cultural i
lingüística a Catalunya i sobre la falta de mitjans de comunicació en català
que ajuden a la seua recuperació.

1965

Ginespau

8580

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per l'enviament d'un article seu
sobre l'ús de la llengua catalana al País Valencià i altres comentaris sobre la
llengua i l'esglèsia. També li demana que li faça un article al respecte per
publicar-lo en alguna revista estrangera, i sobre els honoraris editorials a
rebre per l'esmentat article.

1965

Ginespau

8581

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la situació lingüística a
Catalunya i la necessitat d'unitat lingüística als diferents territoris de parla
catalana.

1965

Ginespau

8582

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua darrera visita a
Barcelona on van quedar per parlar. També li comunica que ha rebut carta
del Ministeri de Governació confirmant la sanció a la seua dona i filla per
"activitats separatistes".

1965

Ginespau

8584

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés de l'enviament d'alguns números
del diari basc "Argia Zeruko" en què apareixen alguns articles en basc, i altres
comentaris sobre el recurs presentat al Tribunal Suprem per la multa
imposada a la seua muller i filla per activitats separatistes catalanes.

1965

Ginespau

8585

Carta

Mostra de condol i suport a Fuster i al seu pare per part de Pau Ginés per la
mort de la seua mare.

1965

Ginespau

8586

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés per l'estat d'ànim d'ell i de son pare
després de la mort de la seua mare i comunicació de l'enviament d'un
exemplar del diari "Romanx", on apareix una enquesta sobre la situació de la
llengua catalana. També li comunica la data del concurs literari de
Cantonigrós.

1965

Ginespau

8587

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre com va el recurs presentat
al Tribunal Suprem contra el Ministeri de Governació per la multa imposada
a la seua muller i filla acusant-les de separatistes catalanes, i altres
comentaris sobre l'enviament de la traducció d'una enquesta sobre la
situació de la llengua catalana apareguda al diari "Romanx". També li
comunica l'absència de Sanchis Guarner a la festa literària de Cantonigrós.

1965

Ginespau

8588
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GINÉS, Pau
Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre com va el recurs presentat
al Tribunal Suprem contra el Ministeri de Governació per la multa imposada
a la seua muller i filla acusant-les de separatistes catalanes i comentaris a
l'enquesta sobre la situació de la llengua catalana apareguda al diari
"Romanx".

1965

Ginespau

8589

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés pel que fa la publicació de nous
títols editorials i sobre el segon volum de la seua "Història del País Valencià",
i comentaris sobre la situació cultural catalana.

1965

Ginespau

8590

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua visita a Barcelona
amb motiu dels Premis literaris de Santa Llúcia, i altres comentaris d'afecte i
estima cap a Fuster.

1965

Ginespau

8591

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés per l'estat de salut del seu pare i
altres comentaris sobre l'obra de Fuster i sobre una enquesta del Sr. Porcel
publicada a "Serra d'Or".

1965

Ginespau

8592

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés de l'enviament d'un exemplar de
l'obra "Teach Yourself to Learn a Lenguage", publicada per la [[English
Universities Press]], on s'exposa un mètode per aprendre català entre altres
llengües, pel que li demana a Fuster que li done la seua opinió sobre la
publicació i que li conteste a l'editorial agraïnt-li la publicació de l'obra.

1966

Ginespau

8593

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre l'estat de salut del seu pare
i sobre el seu informe, arran de la lectura de l'obra del Sr. Glendening
"Teach Yourself to Learn a Lenguage", on apareix un mètode per aprendre
català. També li diu que seria interessant que aquest s'interessara per la
situació lingüística catalana.

1966

Ginespau

8594

Carta

Còpia d'una carta amb comentaris per part de Fuster al Sr. Glendening sobre
la lectura de la seua obra titulada "Teach Yourself to Learn a Lenguage", on
apareix un mètode per aprendre català, i comentaris sobre la situació
lingüística catalana.

1966

Ginespau

8595

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés arran del seu informe, enviat al
Sr. Glendening, sobre la seua obra "Teach Yourself to Learn a Lenguage",
demanant-li que publique un "Teach yourself catalan", i altres comentaris
editorials sobre la publicació de mètodes d'estudi lingüístics en català i en
altres llengües.

1966

Ginespau

8596
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés que no ha rebut contestació del
Sr. Glendening sobre la publicació d'una obra sobre el català de la sèrie
"Tearch Yourself", comentaris sobre el desconeixement del català per part
d'un professor de Llengua i Literatura a l'Índia i li demana a Fuster publicar
una "Antologia catalana" i una "Història de la literatura" en anglès

1966

Ginespau

8597

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés sobre com va anar el dia de la
Festa del Llibre a Barcelona, i comentaris sobre la publicació d'una "Història
de la Literatura Catalana" amb una traducció a l'anglès.

1966

Ginespau

8598

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Pau Ginés, que ha rebut contestació del
Sr. Glendening, diguent-li que publicarà un "Teach Yourself Catalan" i
comentaris sobre la possibilitat que aquest traduïsca a l'anglès la "Història de
la Literatura Catalana", uns contes de Joan Triadú i altres obres literàries
catalanes per donar-li difusió al català a l'estranger.
Adjunta carta en anglès del Sr. Glendening desde Italia amb data del 30
d'abril de 1966, diguet-li que li agradaria coneixer la realitat catalana i
publicar alguna obra del català.

1966

Ginespau

8599

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la situació de la llengua
catalana i felicitació pel seu article al respecte, aparegut a "Serra d'Or", on
també tracta el tema de l'ensenyament en català. Per últim li comenta la
possibilitat que aparega una publicació periòdica en català.

1966

Ginespau

8601

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés demanant-li pel seu estat de salut
i sobre la publicació d'alguna obra nova seua. També li comunica l'interés
per part dels seus amics frisons de fer un altre número dedicat a Catalunya a
la revista "De Tsjerne" i li demana si anirà a la festa literària de Cantonigrós.

1966

Ginespau

8602

1966

Ginespau

8603

1966

Ginespau

8604

1966

Ginespau

8605

GINÉS, Pau

Carta

Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per l'enviament d'un exemplar de
"L'Identity Magazine", que li ha agradat molt, pel que li demana que n'envie
d'altres als Srs. G. N. Visser i P.J.T. Glendening, facilitant-li les seues adreces.
Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés que li ha informat el Sr. Tasis
que el diari "El Correo Catalán" apareixerà publicat un dia en català durant el
mes de setembre i per aquest motiu li demana que col·labore amb un article.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Pau Ginés i
comentaris sobre l'aparició dels diaris i setmanaris en català "L'Observador" i
"Migdia".
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Carta

Carta
GINÉS, Pau

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés, diguent-li que no ha aparegut
encara el diari en català que li anuncià el Sr. Tasis i altres comentaris sobre la
publicació per part del Sr. Casacuberta de l'obra "Primer curso de catalán",
que podria traduir-se a altres idiomes estrangers per difondre la llengua
catalana.
Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la mort de Tasis, sobre el
fet que no ha eixit un diari en català, tot i els intents constants per
aconseguir-ho, i felicitació nadalenca a Fuster.

1966

Ginespau

8606

1966

Ginespau

8607

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la necessitat d'aparició d'un
diari en català on es reivindique la llengua i l'ensenyament d'aquesta a
l'escola, i comentaris sobre la seua propera visita a Barcelona.

1967

Ginespau

8608

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la necessitat d'un diari en
català i de l'ensenyament del català a l'escola. També el felicita per la seua
necrologia per la mort de Rafael Tasis, apareguda a la premsa, i pel seu
premi a la Festa de Santa Llúcia i altres comentaris sobre la publicació de
l'obra "Beceroles", que considera òptima per a l'ensenyament del Català a
les escoles.

1967

Ginespau

8609

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la situació actual de la
llengua catalana. També li demana si anirà a Barcelona per la Diada del
Llibre, i si ho fa que li faça una visita.

1967

Ginespau

8610

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la necessitat d'aparició d'un
diari en català, cosa que passa el temps i no s'aconsegueix. Salutacions a
Fuster.

1967

Ginespau

8611

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la nova col·lecció Garbí i
sobre la publicació de l'obra "La Llengua dels valencians" a les quals desitja
molts èxits. També li dóna records per a Sanchis Guarner i li fa comentaris
sobre la necessitat d'ensenyament en català a les escoles i d'algun mitjà de
comunicació en català.

1967

Ginespau

8612

1967

Ginespau

8613

1967

Ginespau

8614

1967

Ginespau

8615

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Pau Ginés sobre si ha fet alguna nova
publicació, i comentaris sobre la seua assistència a la festa literària de
Cantonigrós.
Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la falta d'un diari en català i
sobre un article de Fuster al respecte.
Comunicació a Fuster per part de Maria Ginés, filla de Pau Ginés, de la seua
visita amb un grup d'amics catalanistes a València, situació que aprofitaran
per visitar-lo a sa casa de Sueca.
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Carta

Carta
GINÉS, Pau
Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre com van anar els actes de la
festa literària de Cantonigrós i sobre l'aparició en breu d'un diari en català.
També li comunica la visita a València d'una de les seues filles, qui vol anar a
veure'l a sa casa de Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés de la falta d'autorització per part
del Govern per fer un diari en català i comentaris sobre els seus articles
apareguts al diari "Tele/Estel" sobre la situació lingüística al País Valencià.
Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés de la traducció danesa d'una
selecció de contes catalans per part de Magnus Berg, professor a la
Universitat d'Aarhus (Dinamarca), i li demana que li faça el pròleg per a
l'obra esmentada.

1967

Ginespau

8616

1967

Ginespau

8617

1967

Ginespau

8618

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per la seua comunicació d'una
visita a Barcelona, en què espera poder reunir-se amb ell.

1967

Ginespau

8619

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pau Ginés per la seua visita a sa casa de
Barcelona durant un viatge a la ciutat i comentaris sobre el seu pròleg a una
"Antologia de contes catalans", que publicarà el professor Magnus Berg a
Dinamarca.

1968

Ginespau

8620

1968

Ginespau

8622

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre el seu estat de salut i el de
la seua muller i sobre la lectura dels seus articles a "Serra d'Or" i a la revista
"Criterion". També li fa alguns comentaris arran de la lectura de la seua obra
"Examen de conciència" i sobre l'homenatge que li preparen a València.
Finalment, li demana la seua visita a Barcelona i també li diu que li agradaria
que fera una "Història de la Llengua Catalana".

1968

Ginespau

8623

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre els seus articles decicats a
la defensa de la llengua catalana a "Serra d'Or" i a "La Vanguardia" i sobre la
possibilitat de publicar en català unes pàgines literàries a "La Vanguardia".
djunta carta d'Horacio Saenz Guerrero director del diari "La Vanguardia"
agraïnt-li a Pau Ginés les seus paraules per l'homenatge que li va fer el diari a
Pompeu Fabra.

1968

Ginespau

8627

Rebut

Rebut d'un gir postal a Fuster per valor de 500 pts. enviat per part de Pau
Ginés.

1968

Ginespau

8621

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la seua publicació d'un
assaig sobre "Erasme" a Edicions 62 i sobre la publicació de la seua obra
"Examen
de
Conciència".
També li comunica l'enviament de 2 girs postals per valor de 500 pts.
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Carta

Mostra d'admiració i afecte a Fuster per part de Pau Ginés per les seues
publicacions i comentaris sobre la seua amistat i estima.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Ginés, filla de Pau Ginés, perquè li diga
quins són els escriptors valencians que poden anar en una "Antologia
d'autors catalans", que volen publicar a París uns amics d'ella exiliats a
França.
Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la situació cultural i
lingüística a Catalunya, i sobre l'escàs increment de lectors en català. També
li fa alguns comentaris sobre l'estat de salut de la seua dona.

1969

Ginespau

8624

1969

Ginespau

8625

1969

Ginespau

8626

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Pau Ginés, arran de la lectura dels seus
articles apareguts al número extraordinari, dedicat a València, de la revista
alemanya de viatges "Merian", que considera molt oportuns per donar a
conéixer la realitat lingüística catalana a l'estranger.

1970

Ginespau

8628

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre el seu estat de salut i
mostra de la seua amistat i estima. També li diu que el segueix pels seus
articles a la premsa, sobretot a "Serra d'Or", i li felicita l'any nou.

1971

Ginespau

8629

Carta

Records a Fuster per part de Pau Ginés, qui el segueix pels seus escrits a la
premsa, i mostra d'amistat a Fuster.

1972

Ginespau

8630

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre la desaparició d'algunes
editorials catalanes sobre el seu estat de salut i el de la seua dona. També li
comunica que ha llegit la seua "Literatura catalana contemporània" i la
"Història de Catalunya" de Soldevila, de la qual ha comprat 4 exemplars per
enviar-los a alguns amics catalonòfils estragers.

1972

Ginespau

8631

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Pau Ginés i comentaris sobre la
manca de llibertat a Catalunya que afecta el caràcter de la gent i el seu
sentiment cultural.

1972

Ginespau

8632

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés, arran de la lectura del seu pròleg
al llibre "Els altres veritables catalans", i comentaris sobre l'estat de salut de
la seua muller i sobre la política econòmica del règim franquista.

1973

Ginespau

8633

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Ginés de l'assalt a llibreries catalanes i
als locals de la Gran Enciclopèdia Catalana, i pagament dels seus honoraris
editorials dels darrers 6 mesos per col·laborar a l'esmentada publicació de
referència.

1973

Ginespau

20289

Carta

Carta
GINÉS, Pau
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Carta

Felicitació a Fuster per part de Pau Ginés per l'aparició dels dos primers
volums de les seues "Obres Completes". Comentaris a Fuster sobre la seua
assitència a la Diada del Llibre a Barcelona, i sobre l'ensenyament del català
a l'escola.

1975

Ginespau

8634

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pau Ginés sobre un homenatge que li han
fet per la seua tasca cultural i de recuperació lingüística a Catalunya, i sobre
l'estat de salut de la seua dona.

1975

Ginespau

8635

Carta

Contestació per part de Fuster a Pau Ginés sobre la seua tasca cultural i de
recuperació lingüística i comunicació de la publicació d'una nova obra,
titulada "Història social de la llengua catalana". També li desitja que es
millore l'estat de salut de la seua dona.

1976

Ginespau

8636

1977

Ginespau

8637

1978

Ginespau

8638

1978

Ginespau

8639

1978

Ginespau

8640

1979

Ginespau

8641

1966

Giraltraventose

8642

1970

Giraltraventose

8644

1970

Giraltraventose

8645

Carta
GINÉS, Pau

Carta

Carta

Carta

Carta
GIRALT RAVENTÓS, E.

Carta
Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster per la seua tasca de recuperació lingüística al País
Valencià i comentaris sobre la forta immigració a Catalunya per part d'altres
territoris de l'Estat espanyol i felicitació de Nadal a Fuster.
Contestació per part de Fuster a Pau Ginés, agraint-li la seua la salutació i
mostra d'amistat i comentaris sobre el seu delicat estat de salut.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat patit i felicitació de
Nadal per part de Pau Ginés.
Amb anotació manuscrita de Fuster [Contestat].
Contestació per part de Fuster a Pau Ginés agraint-li la seua mostra de
suport amb motiu de l'atemptat que ha patit i comentaris sobre els grups
d'ultra dreta al País Valencià.
Comunicació a Fuster per part de Maria Ginés de la mort del seu pare Pau
Ginés i comentaris sobre la malaltia que patia.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part d'Emili Giralt.
Comentaris a Fuster per part d'Emili Giralt sobre la seua adaptació del
"Tirant lo Blanch" a una obra teatral que serà representada per una
companyia d'Alcoi.
Agraïment a Fuster per part d'Emili Giralt per la seua inscripció al Congrés
d'Història del País Valencià i comentaris sobre el cartell del congrés que es
farà en valencià i sobre l'organització d'aquest congrés.
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Carta

Comentaris a Fuster per part d'Emili Giralt sobre l'organització d'alguns actes
del Primer Congrés d'Història del País Valencià, per part de Josep Climent i
de Ricard Blasco. També li anuncia l'assistència de Maria Aurèlia Capmany al
congrés.

1971

Giraltraventose

8646

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Giralt de l'enviament del text del seu
discurs al Primer Congrés d'Història del País Valencià.
Adjunta discurs de Fuster a l'esmentat Congrés.

1971

Giraltraventose

8647

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Giralt de la seua participació amb una
conferència sobre algun tema agrari valencià a un col·loqui que es farà a
Barcelona amb motiu del "Vè Aniversari de la Sentència Arbitral de
Guadalupe", organitzat per Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la
Universitat de Barcelona.

1986

Giraltraventose

8648

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Emili Giralt, de l'enviament de la
documentació per a la seua inscripció al "I Congreso de Historia del País
Valenciano", al qual assistirà com a representant de Bibliovasa, escrita a una
carta col·lectiva de la Comissió Organitzadora del congrés presentant-lo.
Adjunta fullet amb el programa del [Primer Congreso de Historia del País
Valenciano. Valencia, 14-18 abril de 1971], i fitxa d'inscripció al congrés.

1970

Giraltreventose

8643

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria del Carme Girau de l'enviament de
les lletres d'unes cançons d'ella i Raimon per a la seua revisió i comentaris
sobre la seua visita a Barcelona per la Fira del Llibre. Finalment, li dóna la
seua adreça per tal de reunir-se amb ell.
Adjunta lletres de les cançons per a uns discs d'Edigsa.

1964

Giraumariadelcarme

8649

Carta

Contestació per part de Fuster a la cantant Maria del Carme Girau, fent-li
alguns comentaris i consells sobre la seua manera d'interpretar les cançons
en català, i sobre la important tasca de recuperació lingüística que es pot fer
al País Valencià per mitjà de la cançó. També li fa algunes correccions
gramaticals a les seues cançons.

1964

Giraumariadelcarme

8650

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Maria del Carme Girau, de l'enviament d'unes
cançons populars per a un disc, salutacions a Fuster i comunicació de la seua
visita a València, on li agradaria reunir-se amb ell amb motiu d'una actuació
seua a Alzira.

1964

Giraumariadelcarme

8651

GIRALT RAVENTÓS, E.

GIRAU, Maria del Carme
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GIRAU, Maria del Carme

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria del Carme Girau de l'enviament
d'unes cançons a una adreça de Barcelona i de l'enviament d'unes noves
cançons perquè li les corregisca. També li anuncia que està fent un nou disc.

1965

Giraumariadelcarme

8652

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria del Carme Girau de l'enviament de
les lletres del seu nou disc, en què hi ha una cançó de Lluís Serrahima, i
comentaris sobre les partitures del mateix disc, revisades pel compositor
Ros-Marbà.

1965

Giraumariadelcarme

8653

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maria del Carme Girau sobre la gravació del
seu nou disc de cançons populars valencianes, que farà quan acabe els seus
exàmens universitaris, i sobre la situació de la música catalana que compta
amb molt poca difusió. També li envia la seua nova adreça a Barcelona.

1966

Giraumariadelcarme

8654

1966

Giraumariadelcarme

8655

Gironairubiomanuel

20290

Carta

GIRONA I RUBIO, Manuel

Tarja de
presentació

GIRONA, Ajuntament

Sol·licitud a Fuster per part de Maria del Carme Girau de l'adaptació de la
cançó "El Rei Mariner" per tal d'incloure-la en la gravació d'un disc de
cançons populars valencianes.
Adjunta el text de la cançó "El Rei Mariner", enviada a Fuster per a la seua
adaptació.
Tarja del President de la Diputació de València, Manuel Girona Rubio,
enviada a Fuster.

Telegrama

Mostra de suport per part de la Comissió Municipal de Normalització de la
Llengua de l'Ajuntament de Girona a Fuster amb motiu de l'atemptat patit
per aquest.

1981

Gironaajuntament

8657

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Miró, vicepresident de la Comissió
Municipal de Normalització de l'Ajuntament de Girona, de la seua
participació en una xarrada sobre la "Llengua i la Història dels Països
Catalans", que es farà al castell de Bellaguarda amb la col·laboració del
Col·legi Universitari de Girona, i l'Ajuntament de la ciutat.

1982

Gironaajuntament

8656

Carta

Mostra de suport per part de Fuster a Manuel Girona i Rico, president de la
Diputació Provincial de València, amb motiu de l'agressió de què ha estat
víctima.

1980

Gironamanuel

8658

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Manuel Girona de la renovació del contracte
de treball al psiquiàtric Pare Jofré de València, a un amic seu de Sueca,
Ramon Garcia Pérez. També li demana que faça per rescindir el seu
contracte editorial amb la"Institució Alfons El Magnànim" per a fer un llibre,
ja que l'atemptat que va patir li va fer desaparéixer l'original i ja no té temps
ni ganes de començar de nou el treball.

1982

Gironamanuel

8659

GIRONA, Manuel
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Telegrama

Mostra de suport i condemna per part de Fuster a Manuel Girona, president
de la Diputació Provincial de València, per uns incidents a Morvedre.

1983

Gironamanuel

8660

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José María Gironella perquè li conteste a una
entrevista amb preguntes sobre religiositat per al llibre "Cien españoles y
Dios", que publicarà "Ediciones Nauta, S.A.".
Adjunta qüestionari amb les preguntes per a l'esmentat llibre.

1967

Gironellajosemaria

8661

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José María Gironella de la seua participació
contestant a un qüestionari que es publicarà en un llibre titulat "100
españoles y Franco", que publicarà l"'Editorial Planeta", i altres comentaris
sobre els participants en l'obra.
Adjunta una carta informativa per als participants en l'obra esmentada, i el
qüestionari amb les preguntes a contestar.

1978

Gironellajosemaria

8662

Carta

Fuster contesta a José María Gironella que no vol participar contestant-li al
qüestionari sobre el seu pensament al respecte de Franco, per al llibre "100
españoles y Franco".

1979

Gironellajosemaria

8663

Carta

Comentaris a Fuster per part del sacerdot Gonçal Gironés Guillem sobre el
seu valencianisme, i d'altres comentaris sobre l'ús del valencià al seminari de
València, que no es duu a terme per motius pedagògics. També li comunica
que vol quedar amb ell a València per a presentar-li als sacerdots Antonio
Rodilla i Alfons Roig perquè el volen conéixer.

1955

Gironesguillemgoncal

8678

Carta

Comentaris per part de Fuster al sacerdot Gonçal Gironés Guillem sobre la
manca d'un valencianisme actiu per part de l'església valenciana. També li
diu que vol conéixer al Sacerdot Alfons Roig i li proposa quedar al "Club
Universitari de València".

1955

Gironesguillemgoncal

8679

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Gironés Guillem de l'enviament
d'un poema seu perquè li done la seua opinió, i altres comentaris sobre una
reunió amb el sacerdot Alfons Roig qui vol conéixer-lo i parlar-li d'un
projecte literari titulat "La Canya". També li demana que el visite al Seminari
de València per a parlar d'alguns plans artístics i culturals que porta entre
mans.
Adjunta poema mauscrit de Gonçal Gironés titulat "La Cobla Fontana".

1956

Gironesguillemgoncal

8680

GIRONELLA, José María

GIRONELLA, José María

GIRONÉS GUILLEM, Gonçal
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Gironés Guillem que ha anat
algunes vegades al "Club Universitari de València" i no l'ha vist, per la qual
cosa demana que li diga on es reuneixen si han canviat de lloc. També li
comunica l'enviament d'un conte literari que va a presentar a un concurs
que organitza la revista "La Hora", per tal que li done la seua opinió, al temps
que li fa una consulta sobre dret literari.

1957

Gironesguillemgoncal

8681

Carta

Comentaris per part de Fuster a Gonçal Gironés sobre el seu conte per a la
millora del mateix, i altres comentaris sobre una frase feta que va traure de
revista "La Codorniz" i amb la que comença el conte. També li diu Fuster que
li estranya que no el trobara al "Club Universitari de València", ja que
segueixen reunint-se tots els dilluns per la vesprada alguns amics.

1957

Gironesguillemgoncal

8682

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gonçal Gironés de l'enviament d'un retall
de premsa sobre valencianisme. També li envia records per part de Josep
Faus des de Barcelona, i altres comentaris sobre les reunions d'amics
valencianistes al "Club Universitari". Finalment li demana com pot adquirir el
seu darrer llibre "El descrèdit de la realitat".

1958

Gironesguillemgoncal

8683

Carta

Comentaris per part de Gonçal Gironés a Fuster diguent-li que no anirà a la
reunió dels dilluns al "Club Universitari de València" perquè la tertúlia ha
passat d'ésser literària a prendre un caire polític que no li agrada. També li
comunica l'enviament d'uns poemes per tal que li done la seua opinió abans
de presentar-los a un premi literari.

1959

Gironesguillemgoncal

8684

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gonçal Gironés i Guillem arran de la seua
publicació, al diari "Jornada", d'un article sobre Ontinyent que va tenir una
certa polèmica entre els seus habitants, i altres comentaris històrics respecte
al poble i sobre les seues festes de Moros i Cristians, fetes com a
rectificacions.

1960

Gironesguillemgoncal

8685

1960

Gironesguillemgoncal

8686

1961

Gironesguillemgoncal

8687

1961

Gironesjosepangel

8664

GIRONÉS GUILLEM, Gonçal

Carta

Carta
GIRONÉS, Josep Àngel
Carta
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Contestació per part de Fuster a Gonçal Gironés Guillem arran de les seues
rectificacions a l'article publicat en "Jornada" sobre el poble d'Ontinyent, i
altres comentaris de caire valencianista.
Comentaris a Fuster per part de Gonçal Gironés Guillem sobre un accident
de cotxe que va patir a Nàpols, i que va aprofitar durant la seua
hospitalització per a escriure un poemari que li envia perquè li done la seua
opinió al respecte, i li demana si sap d'alguna editorial que li'l podria
publicar.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Àngel Gironés, secretari del" Centro
Excursionista Fontinient", d'un article sobre el Pare Galiana per a un número
extraordinari del butlletí "Pou Clar" amb motiu de l'aniversari de la institució.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de la seua visita junt
amb Eduard Bernabeu a sa casa de Seuca per a parlar amb ell.

1961

Gironesjosepangel

8665

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de la seua visita a
València per a parlar amb ell d'una exposició de dibuixos. També li demana
l'enviament d'un article seu per al darrer número del butlletí "Pou Clar".

1961

Gironesjosepangel

8666

1961

Gironesjosepangel

8667

1961

Gironesjosepangel

8668

1962

Gironesjosepangel

8669

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Àngel Gironés, a instància d'Eduard
Bernabeu, de l'enviament d'una poesia d'algun jove poeta valencià per a la
secció "Poetes d'avui", per al núm. 4 de la revista "Escala", i sol·licitud d'un
article d'ell en català per a la mateixa revista.

1963

Gironesjosepangel

8670

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de l'enviament d'un
article seu sobre la Vall d'Albaida per a una revista. També li demana que li
deixe el llibre "El día señalado", de Manuel Mejía Vallejo, guardonat amb el
"Premi Nadal", per a la seua lectura.

1964

Gironesjosepangel

8671

Carta

Comentaris per part de Josep Àngel Gironés a Eliseu Climent sobre
l'organització d'un homenatge a Fuster a Ontinyent, i altres comentaris
sobre la presentació de les obres completes de Fuster en un sopar a
Ontinyent. També li demana una entrevista amb Marià Albero per a veure si
va a cantar a Ontinyent.

1968

Gironesjosepangel

8672

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Àngel Gironés d'algunes informacions
per a poder dur a terme el seu projecte d'una "Història de l'art al País
Valencià. També li comunica la data d'una visita a sa casa de Sueca per a
parlar amb ell junt amb uns amics d'Ontinyent, i el felicita pel "Premi de la
Crítica 1969", pel llibre "Heretgies, revoltes i sermons".

1969

Gironesjosepangel

8673

1969

Gironesjosepangel

8674

1975

Gironesjosepangel

8675

Carta

Carta
GIRONÉS, Josep Àngel
Carta

Carta
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de l'enviament d'un
article seu per al darrer número del butlletí "Pou Clar", i altres comentaris
sobre la seua visita a València on no va poder quedar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de l'enviament d'un
exemplar del número extraordinari del Butlletí "Pou Clar", on apareix un
article de Fuster amb motiu de l'aniversari del" Centre Excursionista
Fontinient".
Comunicació a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de la data
d'inauguració d'una exposició de dibuixos a l"Ateneu Mercantil de València",
per a la seua assistència a la mateixa.

Comunicació a Fuster per part de Josep Àngel Gironés de la data d'una visita
a sa casa de Sueca amb uns amics.
Felicitació a Fuster per part de Josep Àngel Gironés per la concessió del
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
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GIRONÉS, Josep Àngel
Carta

Comunicació a Eliseu Climent de l'enviament per part de Josep Angel
Gironés, d'unes informacions i dos fotos de la bandera d'Ontinyent, perquè li
les faça arribar a Fuster. Comentaris sobre una senyera que vol que li faça
una fàbrica d'Ontinyent.

1976

Gironesjosepangel

5004

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Àngel Gironés d'algunes informacions
sobre el Pare Fray Lluís Galiana, per a un treball que està fent. També li
demana que li diga on pot aconseguir l'obra "Cartas eruditas al P. Teixidor".

1981

Gironesjosepangel

8676

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Àngel Gironés diguent-li on pot trobar
la documentació que busca sobre el Pare Fray Lluís Galiana.

1981

Gironesjosepangel

8677

1976

Gisbertioltraadolf

8688

1981

Gisbertioltraadolf

8689

1978

Gispertgestion

8694

1978

Gispertgestion

8695

1970

Gisperte

8690

GISBERT I OLTRA, Adolf
Carta

Carta
GISPERT GESTIÓN
Carta

Gispert Gestión
Carta
GISPERT, E.
Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Adolf Gisbert i Oltra per la seua tasca
de recuperació lingüística al País Valencià, i mostra de suport a Eliseu
Climent per l'atemptat patit a la llibreria "Tres i Quatre".
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc al paranimf de la Universitat
de València, per part d'Adolf Gisbert i Oltra.
Sol·licitud a Fuster per part de Marcel Molins, director de la revista "Gisper
Gestión", d'un article per a l'esmentada revista sobre tema lliure, i
enviament d'uns exemplars d'aquesta.
Adjunta telegrama de Rafa Gispert demanant-li resposta a la seua acceptació
de col·laborar amb un article per a la revista "Gispert Gestión".
Contestació per part de Fuster a Marcel Molins, director de la revista
"Gispert Gestión", en què li anuncia l'enviament de l'article que desitgen, i
demana disculpes per no contestar-li abans pel fet d'estar de viatge a Berlín.
Comunicació a Fuster per part d'Enric Gispert de l'enviament dels
comprovants de compra per l'adquisició d'un aparell de ràdio, i altres
comentaris a Fuster sobre el funcionament del mateix.

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Gispert sobre la seua actuació en un
concert i sobre la seua visita a València.

1971

Gisperte

8691

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Gispert sobre la seua actuació en un
congrés en què també participa Fuster, i altres observacions sobre
l'organització del mateix acte.

1971

Gisperte

8692

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Gispert sobre la cantant alemanya
Barbara Schwämmle, i sobre "El Misteri d'Elx" arran d'uns aclariments de
Fuster al respecte.

1971

Gisperte

8693
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GLORIA
Postal

Recordatori a Fuster per part d'una noia anomenada Glòria, des de Sant Pere
de Rodes (Girona), on està de viatge.
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una vista aèria del monestir
de Sant Pere de Rodes.

1964

Gloria

8696

Poema

Felicitació d'any nou a Fuster per part d'una noia anomenada Glòria, desde
Cadaqués (Girona), on està de viatge, i altres comentaris sobre l'obra poètica
d'Espriu.
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una vista aèria de Cadaqués.

1966

Gloria

8697

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Antoni de la seua col·laboració amb la
revista "La Glorieta" amb un article sobre el tema "Elx vist des del poble o
ciutat on resideixes".

1988

Glorietala

8600

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eugeni Burriel, Governador civil de València,
que quan es faça el cicle de conferències sobre "Els valencians i la qüestió
nacional", prendrà les mesures oportunes per a evitar incidents.

1983

Gobernadorcivildevalencia

8698

1958

Goicoechearamonede

8699

1959

Goicoechearamonede

8700

1959

Goicoechearamonede

8701

1964

Goigramon

8702

GLORIETA, La

GOBERNADOR CIVIL DE
VALENCIA
GOICOECHEA, Ramon E. de

Carta

Carta

Carta
GOIG, Ramon
Carta
GOLIGORSKY, Lilian

Comunicació a Fuster per part de Ramón Eugenio de Goicoechea de
l'enviament de la seua novel·la "Dinero para morir", per tal que li faça una
crítica literària al diari "Levante", i altres comentaris sobre literatura.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Eugenio de Goicoechea sobre
l'enviament d'un exemplar de la seua novel·la "Dinero para morir", a la qual
li demanà la redacció d'una crítica literaria al diari "Levante", però en
assabentar-se que la fa al diari "Jornada", li demana que li faça la crítica a
l'esmentat diari, així com una altra de la seua darrera novel·la "El Pan
mojado".
Comunicació a Fuster per part de Ramon Eugenio de Goicoechea de
l'enviament d'un exemplar de la seua darrera novel·la "Menarros sin
corazón", perquè li faça una crítica literària. També li demana notícies de les
darreres novel·les seues que li envià, i si li va fer alguna crítica literària al
respecte.
Agraïment a Fuster per part de Ramón Goig per l'enviament, a través de la
seua cosina Teresa Creus, d'un exemplar de la seua obra "Diccionari per a
ociosos" la qual li ha agradat molt.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lilian Goligorsky d'una entrevista per a la
revista "Jano" en la seua secció "Chequeo de la fama".

1980

Goligorskylilian

8703

Carta

Fuster contesta a Lilian Goligorsky que accepta l'entrevista per a la revista
"Jano", per la qual cosa li proposa fer-la durant els dies que estarà de viatge
a Barcelona, i li facilita el telèfon per a localitzar-lo.

1980

Goligorskylilian

8704
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GOLOBARDES, Maria

GOMA, R.
GOMAR AGUD, Antoni

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Galobardes de la publicació del
primer volum de l'obra "Els Remences dins el quadre de la pagesia catalana
fins al S. XV", de Miquel Galobardes Vila, i li demana si té el segon volum per
enviar-li'l.
Al revers del full apareix un mapa de les comarques catalanes.

1974

Golobardesmaria

8705

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de son pare.

1966

Gomar

8706

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu amic Antoni Gomar Agud.

1972

Gomaragudantoni

8711

1975

Gomaragudantoni

8709

1979

Gomaragudantoni

8710

Gomaragudantoni

8708

Tarja de
presentació
GOMAR AGUD, Antoni
Carta

Carta
GOMAR FERRER, María
Isabel
GOMAR FERRER, María
Isabel

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

GOMAR, Rafael
Carta
GOMBAU FARRÉ, , J.A
GÓMEZ CASAÑ,, Rosa

Telegrama
Carta

Carta
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Felicitació a Fuster per part del seu amic Antoni Gomar Agud, pel premi
d"'Òmnium Cultural" que li han donat.
Enviament a Fuster per part d'Antoni Gomar d'una còpia del comunicat
d'Andrés Sánchez, secretari de la "Unió Musical de Sueca", en què anuncia la
seua dimissió del càrrec.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Gomar, administrador de Correus a
l'Oficina de Sueca, per tal que li dedique un exemplar del seu darrer llibre a
Pepa Viel.
Felicitació a Fuster per part de Maria-Isabel Gomar Ferrer, administradora de
Correus a l'Oficina de Sueca, pel seu darrer èxit literari.

1981

Gomarferrermariaisabel

8712

Mostra de suport a Fuster per part de Maria-Isabel Gomar Ferrer,
administradora de Correus a l'Oficina de Sueca, amb motiu de l'atemptat.

1981

Gomarferrermariaisabel

8713

1982

Gomarrafael

8707

1981

Gombaufarreja

8714

1988

Gomezcasanrosa

8716

1988

Gomezcasanrosa

8717

Sol·licitud a Fuster com a president d'"Acció Cultural del País Valencià", per
part de Rafael Gomar, mestre d'E.G.B al Grup Escolar d'Altea, de materials
didàctics i llibres per a la nova assignatura de valencià, ja que no disposen de
mitjans econòmics per a adquirir-ne.
Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat que tindrà lloc a la
Plaça de Bous de València, per part del periodista J.A. Gombau Farre.
Comunicació a Fuster per part de la professora Rosa Gómez Casañ de
l'enviament d'un exemplar del seu darrer llibre.
Contestació per part de Fuster a la professora Rosa Gómez Casañ agraïnt-li
l'enviament d'un exemplar del seu llibre sobre "història lingüística", també li
diu que li ha agradat molt.

[ 934

GÓMEZ DE LA SERNA,
Gaspar

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Gaspar Gómez de la Serna perquè faça un
treball sobre la comarca del Maestrat a l'obra "Castellón en el Reino de
Valencia".

1957

Gomezdelasernagaspar

8718

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Gaspar Gómez de la Serna de l'enviament
d'un text seu sobre el "Maestrat", per a un llibre que publicarà la Diputació
Provincial de Castelló.

1957

Gomezdelasernagaspar

8719

Carta

Comunicació per part de Fuster a Gaspar Gómez de la Serna de l'enviament
del seu text sobre el Maestrat, a l'obra "Castellón en el Reino de Valencia",
demanant-li disculpes per no enviar-li'l abans.

1957

Gomezdelasernagaspar

8720

1973

Gomezfloresdiego

8721

1975

Gomezfloresdiego

8722

1983

Gomezfloresdiego

8723

GÓMEZ FLORES, Diego
Carta

Carta
GÓMEZ FLORES, Diego
Carta

Comunicació a Fuster per part del llibrer Diego Gómez Flores d'uns llibres
que li demanà del seu catàleg nº 28, excepte els que estàn exhaurits, i previ
pagament per gir postal de 34.000 pts.
Comunicació a Fuster per part del llibrer Diego Gómez Flores d'uns llibres
que li demanà del seu catàleg nº 32, previ pagament per gir postal de 8.546
pts.
Comunicació a Fuster per part del llibrer Diego Gómez Flores d'uns llibres
que li demanà del seu catàleg, previ pagament per gir postal de 50.000 pts, i
altres comentaris sobre l'enviament dels diners que falten per pagar.

Carta

El llibrer Diego Gómez Flores comunica als seus clients que la seua llibreria
de vell passa a mans dels seus fills anomenant-se "Delstre's S.A", i enviament
de la seua adreça personal on seguirà atenent-los.

1987

Gomezfloresdiego

8724

Postal

Comunicació a Fuster per part de Víctor Gómez Labrado de la seua visita a
un aplec a Prada, on s'ha apuntat a un curset de teatre, i altres comentaris
sobre
la
professora.
notació manuscrita de Fuster al revers del sobre postal [Contestat], i
remitent del sobre postal de Saragossa.

1975

Gomezlabradovictor

8725

1978

Gomezlabradovictor

8726

1984

Gomezlabradovictor

8727

GÓMEZ LABRADO, Víctor

Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster,per part de Víctor Gómez Labrado, i condemna de
l'atemptat que ha patit, des de Saragossa on està fent el servei militar.
Agraïment a Fuster per part de Víctor Gómez Labrado per la publicació d'una
versió seua de l'obra "Caciquisme roig". També li comunica que està
estudiant filologia catalana a Tarragona, per la qual cosa li demana
informació per a fer un treball sobre la producció literaria catalana de
postguerra fins als anys 60, i altres comentaris sobre l'ensenyament del
valencià.

[ 935

GÓMEZ SERRANO, Nicolau
Primitiu

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano per
l'enviament d'un exemplar dedicat de la seua obra poètica "Va morir tan
bella".

1951

Gomezserranonicolauprimitiu

8732

Conferencies

Enviament per part de Fuster a Nicolau Primitiu d'un esborrany de la seua
"Conferència de clausura del Curs de Gramàtica de Lo Rat Penat", per a l'any
1952-53.

1953

Gomezserranonicolauprimitiu

8733

Carta

Comentaris a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano sobre les
activitats que es deuen dur a terme per a la difusió de la llengua i literatura
valenciana, entre les que li proposa crear una editorial, i li demana la seua
col·laboració en la mateixa. També li envia un exemplar de l'obra "Economia
valenciana i paleotoponimia. Valencia 1955".

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8728

Carta

Agraïment per part de Fuster a Nicolau Primitiu Gómez Serrano per
l'enviament d'un exemplar de la seua obra "Economia Popular Valenciana", i
altres comentaris sobre els seus punts de vista a l'hora de crear una nova
editorial valenciana per a la difusió de la llengua i literatura en la llengua
autòctona.

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8729

Carta

Comentaris a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano sobre els
seus consells a seguir a l'hora de crear una nova editorial valenciana, i altres
observacions sobre la seua edició de llibres en valencià o al voltant de la
llengua i cultura valenciana, dels quals li anuncia els títols que va a editar i li
demana la seua col·laboració editorial.

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8730

Carta

Proposta per part de Fuster a Nicolau Primitiu Gómez Serrano perquè li edite
un llibre sobre "Prosistes valencians antics, crestomatia a cura de Joan
Fuster", i altres comentaris sobre el contingut de l'obra i la data de la seua
presentació.

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8731

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8734

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8735

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8736

GÓMEZ SERRANO, Nicolau
Primitiu

Carta

Carta

Carta
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Comentaris editorials a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano
sobre la publicació d'una obra seua, per això li diu quina serà la composició
de l'obra, la tirada i els honoraris editorials que rebrà. També li proposa a
Fuster fer un grup de cursets de Cultura Valenciana a Sueca.
Contestació per part de Fuster a Nicolau-Primitiu Gómez Serrano sobre les
il·lustracions a incloure en un llibre seu que li va a editar Nicolau, i altres
comentaris sobre el pròleg a aquesta obra.
Comentaris editorials a Fuster per part de Nicolau-Primitiu Gómez Serrano
sobre el títol, la coberta i l'extensió d'un llibre que li va a publicar.

[ 936

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano
sobre les il·lustracions i el pròleg a una obra seua que li va a publicar,
proposant-li que li faça el pròleg Fermí Cortés.
Comunicació a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano de
l'enviament d'un exemplar d'un llibre que té projectat editar, per la qual
cosa li demana la seua opinió sobre el mateix, així com també alguna
impremta de Sueca que vulga fer la tirada. També li demana qui li farà el
pròleg a la seua obra "Prosistes valencians antics. Crestomatia a cura de Joan
Fuster".

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8737

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8738

Carta

Contestació per part de Fuster a Nicolau Primitiu Gómez Serrano donant-li
les seues opinions respecte al llibre que ha publicat la seua nova editorial,
sobre tot li proposa algunes correccions gramaticals. També li diu que no hi
ha cap impremta a Sueca que puga editar en valencià i li comunica que vol
que siga Sanchis Guarner qui li faça el pròleg a la seua obra "Prosistes
valencians antics".

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8739

Carta

Agraïment a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano pels seus
comentaris a la primera obra que va a editar la seua editorial a la col·lecció
"Sicania Prolífica"; es tracta d'un llibre infantil de Leopold Martínez Vidal
sobre Sant Jordiet, i d'altres comentaris editorials sobre la publicació de la
segona obra de la mateixa col·lecció. També li fa altres comentaris editorials
sobre la publicació de la seua obra "Prosistes valencians antics" a la col·lecció
"Sicània Filològica", amb pròleg de Sanchis Guarner.

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8740

Carta

Comentaris a Fuster per part de Nicolau Primitiu Gómez Serrano sobre la
publicació d'un "Diccionari castellà-Valencià" i "Diccionari valencià-Castellà",
en dos volums, un per part de la seua editorial i l'altre per part de "Lletres
valencianes".

1955

Gomezserranonicolauprimitiu

8741

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Nicolau Primitiu sobre l'"Editorial
Sicània" arran de la lectura de l'obra de Mossèn Moscardó "Valencia i el
general Espartero", que han editat, i altres observacions editorials
proposant-li algunes correccions lingüístiques a la mateixa obra.

1956

Gomezserranonicolauprimitiu

8742

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Nicolau Primitiu sobre el procés
editorial ,seguit als darrers llibres editats per "Sicània", titulats: "Els
somnis...", "Valencia i el general Espartero" i "Entre el cel i la terra", els quals
rebrà pròximament. També li parla de l'edició d'un "Vocabulari valenciàcastellà i castellà-valencià", i el felicita per la concessió del "Premi Josep
Yxart".

1956

Gomezserranonicolauprimitiu

8743

Carta

GÓMEZ SERRANO, Nicolau
Primitiu
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GÓMEZ SERRANO, Nicolau
Primitiu
Carta

Comentaris a Fuster per part de Nicolau Primitiu arran de la lectura a la
premsa durant un viatge a Madrid d'un article crític sobre "Pertinax".
Al revers del full apareix un retrat de [Pascual Pérez Rodríguez, Il·lustre
literat valencià].

1961

Gomezserranonicolauprimitiu

8744

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta enviada per Nicolau Primitiu al
director del diari [Levante], Adolfo Càmara i Avila, fent-li alguns comentaris
crítics sobre l'ús del topònim Costa levantina, per l'ambigüetat del mateix,
arran de la publicació d'un article titulat "Nuevos gaseoductos para
abastecer a Europa. El procedente de Argelia pasará por las costas levantina
y catalana", [Levante. 9-1-1963].

1963

Gomezserranonicolauprimitiu

8745

Carta

Comunicació a Fuster per part de Nicolau Primitiu de l'enviament d'un
exemplar de la separata "L'Ora Marítima d'Avienus", i altres comentaris
sobre la publicació en "Spanish American Trade" dels noms dels Centres
Regionals espanyols a Amèrica i el de València apareix sota la denominació
de "Levante", la qual cosa considera poc encertada.

1963

Gomezserranonicolauprimitiu

8746

Carta

Comentaris a Fuster per part de Nicolau Primitiu sobre l'enviament d'una
carta al diari "Levante", recriminant l'ús del topònim Levante per a definir la
regió valenciana que considera ofensiu per ambigu, i altres comentaris sobre
la seua empresa IMAD i la consideració que se li té a Espanya a la indústria
valenciana. També li fa algunes observacions sobre la història del País
Valencià i el meninfotisme dels seus habitants.

1964

Gomezserranonicolauprimitiu

8747

Postal

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare enviada per part de
Nicolau Primitiu Gómes Serrano.
Al revers del full apareix un retrat de [[Josep Bernat i Baldoví, poeta festiu
valencià (Sueca, 19-III-1809 / València, 31-XII-1864].

1966

Gomezserranonicolauprimitiu

8748

Carta

Comunicació a Fuster per part de Raúl Gómez de l'enviament d'un manifest
polític presentat pels socialistes, per a la seua signatura, i altres comentaris
sobre els signants del mateix.
Adjunta focotòpia del manifest polític amb el títol: "¡Soberania para las
Cortes Generales y los Parlamentos!".

1984

Gomezraul

8715

1975

Gomezteresa

20293

GÓMEZ, Raul

GÓMEZ, Teresa

Carta
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Comentaris crítics a Fuster per part de Teresa Gómez arran de la lectura
d'una article seu en el que parla de la vida de Bertrand Russell.

[ 938

GÓMEZ-SENENT, Maria
Desamparats

Carta

Agraïment a Fuster per part de Mª Desamparats Gómez-Senent per la seua
felicitació pel centenari del naixement del seu pare Nicolau-Primitiu, qui li
comenta que solament ho celebraran amb una misa en valencià.

1977

Gomez-senentmariadesamparats

20291

Carta

Comunicació a Fuster per part de Mª Desamparats Gómez-Senent i de
Tomàs Sánchez Pastor dels actes celebrats a Sueca amb motiu del centenari
del naixement del seu pare Nicolau-Primitiu, i de la donació d'uns llibres de
Sicània a les escoles del poble.
Adjunta poema d'Empar Gómez Senent titulat "Camps d'arroç de Sueca en
tot temps" amb la dedicatòria [[a Sueca en el Centenar de Nicolau-Primitiu
(10-IX-77)].

1977

Gomez-senentmariadesamparats

20292

Felicitació
nadalenc

Agraïment a Fuster per part de Gumersind Gomila per l'enviament dels dos
volums d'una obra seua, i altres comentaris sobre l'estada de Fuster a
Perpinyà de la qual no es va assabentar, altrament haguera fet per veure'l.
També aprofita l'avinentesa per a felicitar-li el Nadal.
Adjunta díptic amb la foto en blanc i negre d'un gerró a la coberta de la
nadala.

1961

Gomilagumersind

8749

1981

Gomis

8750

1960

Gomisfiguerolaanton

8764

1963

Gomisfiguerolaanton

8765

1968

Gomisfiguerolaanton

8766

1969

Gomisfiguerolaanton

8767

1971

Gomisfiguerolaanton

8768

GOMILA, Gumersind

GOMIS
GOMIS FIGUEROLA, Anton

Retall de
premsa
Tarja de
presentació

Felicitació
nadalenc

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part d'un tal Gomis,
escrita sobre un retall de premsa del "Diario de Valencia", en què hi ha un
dibuix d'Ortiz condemnant els atemptats a Espanya.
Mostra de suport a Fuster per part d'Anton Gomis Figuerola per la seua tasca
en defensa de la llengua i cultura catalana, i altres comentaris a la seua obra.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Anton Valls Figuerola, i mostra de
suport per la seua tasca de recuperació cultural catalana amb els seus
articles i per la seua obra "Nosaltres, els valencians".
Al revers del full apareix una imatge d'uns castellers fent una torre junt a un
mapa dels Països Catalans i el lema [Entre tots ho farem tot. Bon any Nou!].
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Anton Gomis Figuerola amb un petit
poema sobre el Nadal.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Anton Gomis Figuerola.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Anton Gomis Figuerola amb un
poema manuscrit titulat "Nadalenca".

[ 939

GOMIS I PERERA, Enric
Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni d'Enric Gomis Perera i
Teresa Carreras Bartomeu, amb una fotografia a color, pegada a la felicitació
de la seua nova casa "L'Estelada", a Taradell, en la Comarca d'Osona, la qual
li ofereixen.
Felicitació a Fuster per part del matrimoni d'Enric Gomis Perera i Teresa
Carreres Bartomeu pel seu nomenament com a professor de la Universitat
de València, pel seu nomenament com a doctor honoris causa per la
Universitat Autònoma de Barcelona, i pel seu darrer llibre "Veure el País
Valencià".

1983

Gomisipereraenric

8769

1984

Gomisipereraenric

8770

Carta

Felicitació a Fuster per part del matrimoni d'Enric Gomis Perera i Teresa
Carreres Bartomeu pel seu nomenament com a Doctor Honoris Causa per la
Universitat Autònoma de Barcelona i pel seu darrer llibre "Veure el País
Valencià". També li fa alguns comentaris sobre la seua intervenció a la
"Setmana de Cultura Catalana al País Valencià", i sobre la visita que li feren a
sa casa de Sueca.

1984

Gomisipereraenric

8771

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Enric Gomis i Perera de la seua col·laboració
amb el nou setmanari "El Temps", que està apunt de sortir sobre temes
d'actualitat d'àmbit català.
Amb segell i anotació manuscrita al sobre postal [Devuelto al Remitente],
[Motivo, sin señas].

1984

Gomisipereraenric

8773

1985

Gomisipereraenric

8772

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joan Gomis de l'enviament d'un retall de
premsa en què hi ha una crítica literària a una obra seua que li ha fet Max
Cahner a la revista "Oriflama", [pàg. 33].
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Llibre del mes. Literatura
catalana contemporània. Joan Fuster “.

1972

Gomisjoan

8751

Tarja de
presentació

Mostra d'admiració i salutacions a Fuster per part de Joan Gomis i la seua
dona Montserrat Albet.
Anotació manuscrita de Fuster al revers del sobre postal [Contestat].

1978

Gomisjoan

8753

1981

Gomisjoan

8755

Carta

GOMIS I PERERA, Enric

Carta
GOMIS, Joan

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
]

Salutacions a Fuster por part d'Enric Gomis i Perera i de la seua dona Teresa
Carreras i Bartomeu, amb motiu de l'aparició a "TV3" d'un reportatge sobre
Sueca, i altres comentaris crítics a la televisió espanyola.

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Joan Gomis i
la seua dona Montserrat Albet.
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GOMIS, Joan

Tarja de
presentació

Ahesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Joan Gomis, com a president de la
Comissió General de l'"Associació Justícia i Pau".

1981

Gomisjoan

8756

1983

Gomisjoan

8754

Gomisjoaquin

8752

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joan Gomis de l'enviament d'una fotocòpia
d'un retall de premsa.
Adjunta retall de premsa escrit pel mateix Joan Gomis com a president de
l'"Associació Justícia y Pau", al diari [El Noticiero, 17/8/83] titulat "Joan
Fuster, catedrático".

Carta

Tarja de comunicació a Fuster per part de Joaquin Gomis de l'enviament
d'una serigrafia de Joaquin Gomis, impresa al "Taller Ibograf", d'Eïvissa, amb
motiu de l'homenatge a Joan Prats.
Adjunta serigrafia i text d'homenatge a Joan Prats per Erwin Broner.

Carta

Sol·licitud a Llorenç Gomis per part de Joan Fuster i de Vicent Ventura de la
seua visita a València on farà una conferència al "Club Universitari" i als
Col·legis Majors universitaris, i altres comentaris sobre el viatge i el
pagament dels seus honoraris per l'esmentada visita.

1957

Gomisllorenc

8757

Carta

Llorenç Gomis comunica a Fuster que no podrà donar a València la
conferència que li demanà perquè està molt enfeinat amb la revista "Cuatro
esquinas", però li proposa anar a Castelló per reunir-se amb ells aprofitant la
seua estada a unes Jornades. També li demana a Fuster la seua col·laboració
amb un article per a l'esmentada revista.

1957

Gomisllorenc

8758

Carta

Comunicació per part de Fuster a Llorenç Gomis de l'enviament d'un article
seu per a publicar-lo a la revista "Cuatro Esquinas", i altres comentaris per
part de Fuster sobre el mateix article.

1957

Gomisllorenc

8759

Carta

Llorenç Gomis contesta a Fuster que li ha agradat molt l'article que li ha
enviat per a la revista "Cuatro Esquinas". També li demana la seua
col·laboració amb algun article d'actualitat per a la revista "Sobremesa".

1957

Gomisllorenc

8760

Carta

Agraïment per part de Fuster a Llorenç Gomis pels seus comentaris d'elogi a
un article seu que li envià. També li diu que ha llegit el llibre que li va enviar i
farà una crítica literària per als diaris "Jornada" o "Levante". Li demana la
seua opinió sobre l'obra "Figures de temps". Finalment fa alguns comentaris
sobre l'arribada a València de la seua nova publicació humorística.

1957

Gomisllorenc

8761

GOMIS, Joaquín

GOMIS, Llorenç

Correspondència de Joan Fuster
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GOMIS, Llorenç
Carta

Tarja de
presentació
GONZÁLEZ ACOSTA, Noelia

Mostra de suport i salutacions a Fuster per part de Llorenç Gomis, director
de "El Correo Catalán".

Gomisllorenc

8762

Gomisllorenc

8763

Carta

1977

Gonzalezacostanoelia

8775

Carta

Comunicació a Fuster per part de Marià Gonzàlez Baldoví de l'enviament
d'una cita apareguda a la revista "Papers de la Costera", en què es diu que ja
es fa referència a un llibre de 1699 al topònim "País Valenciano", per si
l'interessa.

1982

Gonzalezbaldovimaria

8776

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editor Vicente González Giner de
l'enviament d'unes exemplars d'uns llibres en català, i d'un llistat amb les
antologies de la poesia catalana que ha editat. També li comunica la data de
la seua visita a València a la "llibreria Davila" per a reunir-se amb ell.
Adjunta l'esmentat llistat manuscrit i una tarja de presentació cumunicant-li
una nova data de la seua visita a València.

1969

Gonzalezginervicente

8777

Gonzalezginervicente

8778

Gonzalezginervicente

20294

1965

Gonzaleztorrentjuan

8779

1974

Gonzalezvalienteantonio

8780

1974

Gonzalezvalienteantonio

8781

GONZÁLEZ-GINER, Vicente

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

GONZALEZ VALIENTE,
Antonio

1957

Mostra d'amistat a Fuster per part d'una admiradora que va saber de la seua
existència, per mitjà d'una entrevista en un programa en Televisió Espanyola,
en què li agradaren molt les seues paraules cap als seus pares.
Adjunta tarja de presentació amb l'adreça de Noelia González Acosta oferintli casa a Santa Cruz de Tenerife.

GONZÁLEZ BALDOVÍ, Marià

GONZÁLEZ TORRENT, Juan

Comentaris a Fuster per part de Llorenç Gomis sobre l'endarreriment en
l'aparició de la nova revista "Cuatro Esquinas", a causa de problemes amb
l'editor, i altres comentaris sobre el seu article al voltant d'un llibre de
Castellet, per a la mateixa publicació. També li fa alguns comentaris d'elogi a
la seua obra "Figures de temps".

Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
]

Comunicació a Fuster per part de l'editor Vicente González Giner d'un
exemplar de l'obra "100 poetas castellanos" que ha editat "Ediciones Giner".
Sol·licitud a Fuster per part de Vicente González Giner, d'Edicions Giner, de
notícies seues.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Gonzàlez Torrent de la seua
benevolència per a jutjar-li el seu treball literari presentat al "Premi Sant
Jordi".
Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio González Valiente perquè li diga si està
fent la traducció del "Diccionario filosófico", de Voltaire, ja que ha projectat
fer-la.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio González Valiente per tal que li faça el
pròleg per a la traducció del "Diccionario filosófico", de Voltaire.
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GONZALEZ, Teresa

Telegrama

GORDILLO, Rafael
Postal

GORG, Editorial

Carta

GOYTISOLO, José Agustín

Teresa González comunica a Fuster que no podrà assistir a una conferència,
però li mostra el seu suport.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Gordillo de l'enviament d'un
exemplar de "La Constitució", edició bilingüe.
Al revers del full apareix una fotocòpia d'un fragment d'un text de la
traducció al valencià de la Bíiblia de Bonifaci Ferrer amb motiu del [V
Aniversario de la traducción de la Biblia a la lengua valenciana por Bonifacio
Ferrer, 1478-1978].

1983

Gonzalezteresa

8774

1978

Gordillorafael

8782

Gorgeditorial

8783

Comunicació a Fuster per part de l'"Editorial Gorg" de l'enviament del
reembossament d'uns diners per la subscripció a la seua revista.

Carta

Agraïment a Fuster per part de José Agustín Goytisolo per la seua ajuda en la
valoració del "Premi Ausiàs March", organitzat per l'Ajuntament de Gandia, i
altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona. També li dóna records per
a Palàcios.

1959

Goytisolojoseagustin

8785

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la data en què
anirà junt amb Joan Oliver a recollir-lo en cotxe a Sueca per a anar als
"Premis Ciutat de Gandia".

1959

Goytisolojoseagustin

8784

1960

Goytisolojoseagustin

8786

1960

Goytisolojoseagustin

8787

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Agustín Goytisolo sobre la correcció de
les proves d'impremta del seu llibre "Claridad", editat per l'Ajuntament de
Gandia, i altres comentaris sobre l'alliberament del seu germà Luís Goytisolo,
per part del règim franquista després del seu empresonament.

1960

Goytisolojoseagustin

8788

Postal

Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la data d'aparició
del seu llibre "Claridad", que editarà la Diputació Provincial de València, i
altres comentaris sobre el seu germà Luís Goytisolo qui ja està fent la seua
segona novel·la.

1960

Goytisolojoseagustin

8789

Postal

Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la data d'aparició
del seu llibre "Claridad", que editarà la Diputació Provincial de València, i
comunicació d'un viatge a Dinamarca i França per part de Castellet.

1960

Goytisolojoseagustin

8790

GOYTISOLO, José Agustín

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de notícies d'Arturo
Zabala al respecte del projecte d'una publicació d'aquest, ja que no li
contesta ni les seues cartes ni les de Joan Oliver.
Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de notícies sobre la
publicació, per part de l'Ajuntament de Gandia, del seu llibre "Claridad", i
altres comentaris sobre l'estat de salut del seu germà Luís Goytisolo.
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GOYTISOLO, José Agustín

GOZALBEZ BALBASTRE,
Maria Empar
GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent

Postal

Comentaris a Fuster per part de José Agustín Goytisolo sobre les correccions
que vol que li faça a la seua obra "Claridad" abans de la seua publicació.

1960

Goytisolojoseagustin

8791

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Agustín Goytisolo, i sol·licitud
de com van les gestions de la publicació de la seua obra "Claridad".

1960

Goytisolojoseagustin

8792

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la seua contestació
a un qüestionari per a un llibre d'entrevistes a destacats artistes i escriptors,
que publicarà en "Ruedo Ibérico" Francisco Olmos García, i enviament de
l'adreça d'aquest a Viroflay (França), on ha d'enviar les respostes junt amb
una fotografia i una biografia.

1962

Goytisolojoseagustin

8793

1982

Gozalbezibalbastremariaempar

8794

1963

Gozalvezmontorovicent

8795

Nota

Vicent Gozàlvez Montoro comenta a Fuster que arran de la seua contestació
a Nicolau sobre la llengua, el director de la ràdio li ha deixat ficar i comentar
en valencià cançons de Raimon.
Nota escrita al revers d'una papereta de votació a regidors [Voto Juan Mateo
Box].

1963

Gozalvezmontorovicent

8797

Expedient

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'un full
d'inscripció al" Club d'Amics de la UNESCO" d'Alacant.
Adjunta llibrets amb la "Declaración Universal de Derechos Humanos" i
"Declaración Universal de Derechos del Niño", editats per la UNESCO.

1964

Gozalvezmontorovicent

8806

1966

Gozalvezmontorovicent

8796

1966

Gozalvezmontorovicent

8798

Carta

Carta

GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part d'una admiradora i seguidora dels seus articles
en el "Diario de Valencia", sobre l'abstenció electoral a les eleccions de l'any
1982, i altres comentaris sobre la política valenciana.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro arran d'uns
articles apareguts a la premsa alacantina, sobre les seues polèmiques
afirmacions de la realitat lingüística i cultural d'Alacant aparegudes a un
llibre seu.

Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro sobre la
popularitat de Raimon i la Nova Cançò a Alacant, arran de l'enviament del
segon disc de l'artista a les emisores alacantines per a la seua difusió
radiofònica.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro sobre la política
cultural alacantina, i altres observacions sobre la necessitat de fomentar la
llengua catalana a Alacant. També li fa alguns comentaris a les afirmacions
realitzades per José Vicente Mateo a la seua obra "Alacant a part".
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'una carta i d'uns retalls de premsa sobre Alacant, i altres comentaris sobre
la constitució a l'esmentada ciutat d'un "Club d'Amics de la UNESCO", en què
donarà una conferència Sanchis Guarner.

1966

Gozalvezmontorovicent

8799

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro sobre uns articles:
"en defensa de la catalanització d'Alacant", publicat per Albert Manent, i
altres "en contra de la llengua catalana", publicats per Josep Antoni Devesa
en el diari [[La Marina, nº 315]] amb el títol "Los nombres de lugar" i un
altre de Robert Villa aparegut al "Butlletí de la Comunitat de Regants de la
Vila Joiosa". També li fa altres comentaris sobre les seues lectures d'articles
d'actualitat
apareguts
a
la
premsa.
Adjunta retall de premsa de l'article d'Albert Manent titulat "Lo rural y lo
cosmopolita en la Cultura Catalana", aparegut en el diari [ABC. Jueves, 31 de
marzo de 1966, pág. 89].

1966

Gozalvezmontorovicent

8800

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'uns exemplars del "Butlletí de la Comunitat de Regants de la Vila Joiosa", i
de l'adreça de Josep Payà Nicolau per si vol demanar que li envie
l'esmentada publicació com a director de la mateixa. També li fa alguns
comentaris sobre la visita a Alacant del professor Günter Haensch, amb
ideals
pro
catalanistes.
Adjunta justificant de pagament de l'enviament d'una carta per correu,
certificat per Vicent Gozàlvez.

1966

Gozalvezmontorovicent

8801

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro sobre l'enviament
del darrer número del "Butlletí de la Comunitat de Regants de la Vila Joiosa",
i altres observacions sobre la donació d'alguns llibres en valencià de la seua
biblioteca personal al "Club d'Amics de la UNESCO", d'Alacant. També li fa
altres comentaris sobre la vida cultural i política d'Alacant arran de les
informacions aparegudes en la premsa alacantina, i sobre la situació i el
problema
lingüístic
alacantí.
Li adjunta dos retalls de premsa de José Ramon Alonso apareguts en el diari
[Información, 7-5-60] amb els títols "Ante todo, política" i "España i sus
lenguas".

1966

Gozalvezmontorovicent

8802

GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 945

Carta

Carta

Carta

Carta
GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro, de les
publicacions fetes per Vicente Ramos en la premsa alacantina en què critica
a Fuster, i altres comentaris sobre l'enviament del nou llibre d'aquest.
Adjunta retall de premsa del diari [Información, 9-6-66] titulat "Expuesto al
público el Plan de Ordenación".
Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro sobre un article a
favor del valencià, publicat en el diari "Información", per part de Vicent
Pastor Chillar sobre la situació d'Elx, i del qual li enviarà una còpia.
Comentaris polítics a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro, i sobre els
seues desitjos de pau i llibertat.
Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro, d'una fotocòpia
dels fulls informatius de les "Jornadas de difusión de la UNESCO", que es
faran del 29-31 del juliol de 1966, al "Club d'Amics de la UNESCO" d'Alacant.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'una carta del professor Günther Haensch, sobre la formació de dos grups
d'estudis de català a Münich. També li demana a Fuster que li faça arribar al
professor alemany un exemplar del diari "Información", i altres retalls de
premsa sobre la situació lingüística a Alacant, durant la "Festa Literària de
Cantonigrós".

1966

Gozalvezmontorovicent

8803

1966

Gozalvezmontorovicent

8804

1966

Gozalvezmontorovicent

8805

1966

Gozalvezmontorovicent

8807

1966

Gozalvezmontorovicent

8808

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro per la mort
del seu pare.

1966

Gozalvezmontorovicent

8809

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'un retall de premsa i d'uns poemes.
djunta retall de premsa d'Emili Beüt aparegut en el diari [[Información, 2110-66]], sobre la política alacantina titulat "Desarrollo regional y
descentralización". També adjunta poemes mecanografiats del mateix Vicent
Gozàlvez titulats: "Cançò, plor, fam", "Mi niña, yo y el alma", "Paisatges de
l'any", "Tempesta i pau a l'esperit", i "Muntanya amada".

1966

Gozalvezmontorovicent

8810

Correspondència de Joan Fuster
]
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro respecte a una
certa rivalitat entre els diaris "La Verdad" i "Información" a Alacant, i altres
observacions respecte unes declaracions de Raimon en "Triunfo". També li fa
alguns comentaris sobre la llibertat de premsa i de les vendes de llibres
valencians a Alacant.
Adjunta original mecanografiat d'un poema de Vicent Gozàlvez titulat "Grito
en la hora".

1966

Gozalvezmontorovicent

8811

Llistat

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'un llistat amb els llibres en valencià, venuts a una fira organitzada per la
"Fundació Huguet" a Elx, i altres comentaris sobre els pagaments per les
vendes d'un conte de José Vicente Mateo.
Adjunta l'esmentat llistat i la carta de pagament d'un impost municipal per
posar una parada de llibres al Portal d'Elx.

1966

Gozalvezmontorovicent

8812

1967

Gozalvezmontorovicent

8813

Carta

Felicitació d'Any Nou a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro.

Carta

Felicitació d'Any Nou a Fuster, per part de Vicent Gozàlvez Montoro, i altres
comentaris d'elogi cap al País Valencià.

1968

Gozalvezmontorovicent

8814

Nota

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'unes certes informacions sobre Alacant.
Adjuta felicitació nadalenca amb un mapa de la Província d'Alacant, que
inclou les províncies de Murcia i Almeria. Tambe adjunta tarja de presentació
d'Octavio Carpena Artés [Gerente para el Desarrollo Socio-Económico de la
Cuenca del Segura].

1969

Gozalvezmontorovicent

8815

1970

Gozalvezmontorovicent

8816

1974

Gozalvezmontorovicent

8818

GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'un retall de
premsa seu, titulat "Provincialismo y[[regionalisme]", i d'un altre article de
Leon J. Buil Giral titulat "Exequias por un pluralismo", apareguts en el diari
[Primera página, 17 de agosto de 1971].
Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro, arran de l'aparició
en el diari "Levante", d'un article crític de Giner a Pòrcel, i altres
observacions sobre els articles que apareixen al mateix diari, de Jordi Valor,
titulat "El món amb Maragall", i altres de Roger Serra, titulats "Raimon,
dotze anys de paraules" i "Cicle de cançò Folk".
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de la inauguració
de la "Llibreria Set i mig", a Alacant, i altres comentaris sobre la celebració de
les primeres mises en valencià.

1974

Gozalvezmontorovicent

8819

1974

Gozalvezmontorovicent

8820

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro.

Carta

Còpies d'unes cartes enviades a Fuster per part de Vicent Gonzàlvez
Montoro, arran d'una polèmica lingüística mantinguda entre aquest i
Domingo López Baños, en el diari "Información", d'Alacant.

1975

Gozalvezmontorovicent

8821

Retall de
premsa

Retalls de premsa enviats a Fuster per part de Vicent Gozálvez Montoro
sobre diferents temes valencianistes i polítics d'Alacant, apareguts al diari
[[Información]], amb els titols: "Éxito del Festival de Música Valenciana", "La
tristeza de Terol", "¿Confusión?".

1976

Gozalvezmontorovicent

20296

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de les notícies que
ha llegit en la premsa sobre llengua, nacionalisme i política, en el diari
[Información, 14-10-77].
Adjunta fotocòpia d'un poema mecanografiat de Vicent Gozàlvez a "Miquel
Grau", i retalls de premsa titulats: "La Autonomía ratificada por el
Ayuntamiento [de Elda]", "El día 23, congreso provincial del PSOE",
"Empiezan los actos del [[Mig Any]] [a Alcoi]", "La situación sanitaria de
Alicante, en números rojos", "F.E. de las J.O.N.S (auténtica) reclama
símbolos", "Piden la retirada de los símbolos del régimen anterior", "Piden la
dimisión de Hernández Gil", "Reunión del buro de la Internacional Socialista,
con Willy Brandt y Olof Palme", "Otro escándalo neonazi en el ejército
alemán", "El suicidio de la hija de Allende: las heridas psicológicas la
indujeron a la muerte".

1977

Gozalvezmontorovicent

8822

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'una fotocòpia
d'un article seu, per a la premsa, sobre les Fogueres.
Adjunta retalls de premsa d'uns articles de J. Botonat Gisbert titulat "El nom
[[catalanesc]], buscat amb lupa i tret de baix terra", i altre de Pedro Reig,
titulat "Autonomía y lingüística", apareguts en el diari [Información, 27-977].

1977

Gozalvezmontorovicent

8823

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'uns retalls de
premsa apareguts en el diari "Información", d'Alacant, sobre llengua i
política nacional a Alacant. Titulats: "La Senyera", "Partidos políticos:
eruditos a la violeta" i "Cinquantenari (opiniones captadas)".

1977

Gozalvezmontorovicent

8824

GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent
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GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro, condemna
de l'atemptat patit per aquest, i felicitació d'Any Nou.
Adjunta retalls de premsa del mateix Vicent Gozàlvez titulat "San Vicente
Ferrer, y el milagro que no hizo" i altres de Vicente Ramos titulats "La casa
en ruinas" i "Catón nacionalista", apareguts en el diari [Información, 6/10/78
i 19/9/78].

1978

Gozalvezmontorovicent

8828

Postal

Salutacions a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro per mitjà d'una
postal.
Al revers del full apareix una foto a color dels [Apartamentos INTUR. Vista
parcial piscina].
Adjunta retalls de premsa del diari informaciones titulats "Dirigir periódicos
hoy" i "El eje Barcelona-Murcia".

1978

Gozalvezmontorovicent

20297

1978

Gozalvezmontorovicent

8825

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'uns retalls de
premsa apareguts en el diari [Información, 2/6/78] d'Alacant, sobre
nacionalisme valencià. Titulats: "¿Cuál sera nuestra nacionalidad?" per
Vicente Ramos, i "Al Consell del País Valencià" per Pedro Luís Narvaez
Castaño.

1978

Gozalvezmontorovicent

8826

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'uns retalls de
premsa, del mateix article de José Carlos Rovira, sobre nacionalisme
valencià, titulat "Emboscados tras la franja azul", aparegut en el diari
[[Información, 14/6/78]].

1978

Gozalvezmontorovicent

8827

Retall de
premsa

Retalls de premsa enviats a Fuster per part de Vicent Gozálvez Montoro
sobre diferents temes valencianistes i polítics d'Alacant, apareguts al diari
[[Información, 5-1-77]], amb els titols: "El PSV emplaza al PSOE-R de
Alicante, Valencia y Castellón", "El calaix : ¿Qué portarán els Reis Magos?", i
"La obsesión de Ramos" (d'aquest darrer hi ha 3 còpies).

1978

Gozalvezmontorovicent

20295

Retall de
premsa

Retalls de premsa enviats a Fuster per part de Vicent Gozálvez Montoro
sobre diferents temes valencianistes i polítics d'Alacant, apareguts als diaris
[Información] i [La Verdad], amb els titols: "¡Ay, de Orihuela!", "Libertad sin
extremismos" i "Torrevieja querida".

1978

Gozalvezmontorovicent

20298

Retall de
premsa

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro d'un retall de
premsa amb un article seu sobre el valencià, aparegut en el diari alacantí
[Información, 31-1-78].
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GONZÀLVEZ MONTORO,
Vicent

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de l'enviament
d'uns retalls de premsa apareguts en el diari [Canfali de la Marina Baixa, 204-79] titulats "ADIA: Asociación Defensora de los Intereses de Alicante], i
"Premio Ciudad de Alcoy (otro fracaso catalanista de Bevià)".

1979

Gozalvezmontorovicent

8829

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro de la fotocòpia
d'uns articles de premsa seus, no publicats en el diari [[Información, 18-980]] d'Alacant, i altres articles seus publicats en el diari [[Canfali, 18-9-80]]
titulats: "Al vent... De la nostra terra", "Cosas", "La clave", "Autenticidades",
"En el circo, Ramos", "Crónicas de entonces (el valencià a l'escola)", "Ramos,
en la pista" i "Manuel Díez Alegría".

1980

Gozalvezmontorovicent

8830

Carta

Enviament per part de Vicent Gozàlvez Montoro a Fuster, d'un missatge de
Javier Goñi demanant-li una entrevista per al suplement cultural del diari
"Pueblo".
Adjunta una altra carta en el mateix sentit, demanant-li una entrevista a
Fuster, per part de Javier Goñi, per a un número monogràfic de la revista
"Camp de l'Arpa".

1982

Gozalvezmontorovicent

8831

Gozalvezmontorovicent

8817

Nota
GRÀCIA, Club Excursionista
de

Enviament a Fuster per part de Vicent Gozàlvez Montoro dels seues millors
desitjos d'amistat i felicitacions.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del vice-president del "Club Excursionista de
Gràcia", de la seua col·laboració amb un article sobre Pompeu Fabra per a
publicar-lo al Butlletí de la Institució, i altres comentaris sobre els
personatges que han sigut convidats a col·laborar amb l'esmentada
iniciativa.

1968

Graciaclubexcursionistade

8832

Postal

Mostra de suporta a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Al revers del full apareix una fotografia a color de la caiguda del Sol a
[L'Albufera de València].

1981

Gradolial

8833

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Gran Valira", de la seua
col·laboració amb un article sobre el País Valencià, i presentació dels
membres del Consell de redacció de l'esmentada revista.

Granvalira

8834

Retall de
premsa

Carta escrita sobre un retall de premsa d'un article de Fuster per Ildefonso
Grande en la que li fa unes aclaracions sobre la paraula "Chantaje" emprada
a l'article titulat "La dificultad de ser hábil".
revers del full apareix altre article de Sempronio titulat "La vuelta de
Sorolla".

Grandeidelfonso

20305

GRADOLÍ, A.L

GRAN VALIRA

GRANDE, Idelfonso
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GRANELL GORROCHATEGUI,
Alfred
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfred Granell de la seua ajuda per fer un
treball sobre història de la llengua catalana per tal d'aprovar l'assignatura de
català de COU que està estudiant a l'Institut de Granollers.
Adjunta targeta de presentació de la família d'Alfredo Granell Ortells i Mª
Josefa Gorrochategui Fontelles.

1988

Granellgorrochateguialfred

8841

Carta

Contestació per part de Fuster a Alfred Granell Gorrochategui sobre on pot
localitzar la informació que necessita per a un treball sobre història de la
llengua que li han demanat a l'institut, proposant-li l'obra de Sanchis
Guarner "Valenciana prosa".

1988

Granellgorrochateguialfred

8842

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Juan Granell, exiliat català a França,
arran de la lectura de la seua obra "Nosaltres, els valencians", i altres
comentaris al respecte de la seua visita a Marsella als "Jocs Florals de la
Llengua", lamentant no haver-se'n assabentat abans de la seua visita, ja que
volia conéixer-lo.

1968

Granelljuan

8835

Carta

Comentaris literaris a Fuster per part del seu amic d'infància Lluís Granell,
estudiant al Col·legi Franciscà de la Concepció d'Ontinyent, i altres
comentaris sobre com és la seua vida d'estudiant. També li dóna records per
a Albi, Navarro, per als seues pares i per a amics que tenen en comú.

1942

Granelllluis

8836

Carta

Comentaris a Fuster per part de Lluís Granell sobre com és la seua vida
d'estudiant al Col·legi Franciscà de la Concepció d'Ontinyent i sobre els seues
companyes de classe. També li dóna records per als amics que tenen en
comú a Sueca i li demana notícies d'ells.

1942

Granelllluis

8837

Carta

Comentaris a Fuster, per part del seu amic d'infància Lluís Granell, sobre la
seua vida d'estudiant al Col·legi Franciscà de la Concepció d'Ontinyent i la
duresa d'aquesta i li demana notícies sobre com van les coses per Sueca.

1943

Granelllluis

8838

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu amic d'infància Lluís Granell sobre com
és la seua vida d'estudiant al Col·legi Franciscà de la Concepció d'Ontinyent i
felicitació a Fuster pel seu sant. També li fa comentaris sobre les darreres
pel·lícules que ha vist i sobre unes xarrades culturals a Sueca.

1943

Granelllluis

8839

Carta

Comunicació a Fuster per part de Lluís Granell de l'enviament d'una foto on
apareixen els dos i comentaris sobre les seues activitats d'oci a Ontinyent, on
es troba estudiant al Col·legi Franciscà de la Concepció.

1944

Granelllluis

8840

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Emili Granier-Barrera per la concessió d'un
premi, no especificat.

1986

Granier-barreraemili

8843

Carta

Mostra de condol per la mort de Fuster, enviada a la seua família per part
d'Emili Granier-Barrera.

1992

Granier-barreraemili

8844

GRANELL, Juan

GRANELL, Lluís

GRANIER-BARRERA, Emili
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GRAS I RIERA, S.

Carta

GRAS, Jaume

Mostra de condol per part del metge S. Gras i Riera per la mort de Fuster.

1992

Grasirieras

8846

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jaume Gras per l'obtenció d'un premi literari,
no especificat. També s'adhereix a l'acte d'homenatge que li faran a
Barcelona pel mateix premi.

1958

Grasjaume

8845

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Gilbert Grau, sobre la situació del català a
les comarques del Rosselló (França) i de la necessitat d'unió entre els pobles
de parla catalana. També li demana la seua assitència a un aplec a la localitat
d'Argelès-sur-Mer (França) i li fa comentaris sobre les activitats i els
participants a l'esmentat acte.
Adjunta un retall de premsa en francès, titulat "Succès pour l'aplec de la
chapelle de Sant-Llorenç-del-Mont à Argelès-s-Mer", i un full d'inscripció a la
publicació "Sant Joan i Barres", del Grup Rossellonés d'Estudis Catalans.

1970

Graugilbert

8853

Invitació

Invitació a Fuster per part de Josep Grau i Colell a la seua primera missa com
a sacerdot, que es farà a l'esglèsia del Seminari de Chur (Suïssa).
Amb un poema imprés de caire religiós d'aquest.

1961

Grauicolelljosep

8857

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Grau i Colell, perquè li faça un pròleg
per a una obra de poemes que va a editar i comentaris sobre la seua visita a
Sueca. També li fa alguns comentaris sobre les seues activitats com a capellà
a Suïssa, en la comunitat obrera espanyola, on editen per mitjà de Casa
Nostra el butlletí "Planço".
Adjuta targetes d'invitació a la seua missa de consagració i a la primera missa
com a capellà de Josep Grau, amb dues imtages religioses diferents al revers
de cada targeta.

1964

Grauicolelljosep

8854

Postal

Salutacions i felicitacions a Fuster per part de Josep Grau i Colell des de
Suïssa.
Al revers del full a pareix la imatge en color d'una pintura d'un ram de flors
de R. Wettstein.

1965

Grauicolelljosep

8855

GRAU GILBERT

GRAU I COLELL, Josep
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GRAU I COLELL, Josep

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Josep Grau i Colell, per l'enviament d'un
paquet amb uns llibres i comentaris a la lectura de la seua obra "La poesia
catalana". També li parla sobre la seua vida d'emigrant a Suïssa, on ha
estudiat al Seminari de Chur-Coira (Suïssa) i de la seua afició a escriure amb
què ha obtingut diferents premis literaris. Finalment, li comunica la seua
adreça per si vol escriure-li i li envia alguns poemes seus.
Adjunta un full amb 4 poemes de Josep Grau i Colell titulats: "Al bell
connubi...", "Mariner", "El combat de les roses" i "Testament".

1966

Grauicolelljosep

8856

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Grau i Colell, sobre la seua visita a
Sueca i a la festa literària de Catonigrós en què no el va trobar, aleshores li
envia un recull de poemes seues perquè li faça un pròleg per a la seua
publicació i també li demana la seua opinió sobre el poemari.
Adjuta original mecanografiat del poemari de Josep Grau, titulat "Amb ulls
de silenci".

1967

Grauicolelljosep

8858

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Grau i Colell d'unes preguntes perquè
les faça arribar a qualsevol sacerdot i poeta que conega per a la publicació
d'un llibre sobre "Sacerdots poetes als Països Catalans".

1968

Grauicolelljosep

8859

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Grau i Colell del nom d'alguns sacerdots
i poetes valencians joves que conega per tal d'incolourel's a un llibre que
està preparant sobre "Sacerdots poetes als Països Catalans".

1969

Grauicolelljosep

8860

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Grau i Colell de l'enviament d'un
exemplar d'un llibre amb pròleg de Fuster sobre Salvador Espriu, ja que està
fent un treball sobre el poeta.

1970

Grauicolelljosep

8861

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Grau i Colell de l'adreça de l'advocat
valencià Santiago Ninet, ja que vol fer-li una consulta legal quan vaja a
València sobre uns diners que li deixà a Mossèn Quer a Winterthur (Suïssa) i
aquest no li ha tornat

1970

Grauicolelljosep

8862

1972

Grauicolelljosep

8863

1978

Grauidomenechjordi

8864

1981

Grauidomenechjordi

8865

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Josep Grau i Colell d'un favor: si pot fer per
trobar-los una col·locació a Suïssa a Manolita Fernández i Enric Ferrando,
suecans que volen emigrar allí.
Mostra de suport a Fuster per part de Jordi Grau i Doménech amb motiu de
l'atemptat patit per aquest.

Tarja de
presentació

Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat per part de Jordi Grau i Domènech, protètic dental.

Carta
GRAU I DOMÈNECH, Jordi
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GRAU I LLACH, Albert
Carta

GRAU I SALVAT, Gilbert
Carta
GRAU VIEL-FERRANDO, Joan

Sol·licitud a Fuster per part de Gilbert Grau i Salvat de la seua participació a
un Aplec a Perpinyà, i demés comentaris sobre el nacionalisme català a
França.

1981

Grauillachalbert

8866

1970

Grauisalvatgilbert

20306

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Grau Viel-Ferrando de la dedicatòria dels
llibres "El País Valencià" i "El bandolerisme català", i de l'enviament d'un
obsequi per la seua signatura.

1963

Grauviel-ferrandojoan

8867

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare per part de Joan Grau VielFerrando

1964

Grauviel-ferrandojoan

8868

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de son pare, per part de Joan Grau
Viel-Ferrando.
djunta invitació a Fuster a un acte carlista d'homenatge al "Tercio de
Requetés de Isabel la Católica de Granada".

1966

Grauviel-ferrandojoan

8869

Carta

Sol·licitud a la revista L'Espill, per part de l'impressor Federico Grau, de
l'enviament d'un exemplar d'aquesta, on apareix un article de Manuel
Sanchis Guarner sobre "Jaume I".

Graufederico

8847

Carta

Crítica a Fuster per part de Felipe Grau arran de la lectura d'un article seu
titulat "Un vacío de Sabio", aparegut al diari [[La Vanguardia]], sobre la figura
de Jaume Balmes, i comentaris sobre la lectura d'un article d'Ortega i Gasset
aparegut al diari "El Sol".

1982

Graufelipe

8848

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Voro Grau de la data d'un sopar amb uns
xics d'Alzira.

1982

Grauvoro

8849

1982

Grauvoro

8850

1983

Grauvoro

8851

1983

Grauvoro

8852

GRAU, Federico

GRAU, Felipe

GRAU, Voro

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Grau i Llach, organitzacions musicals i
artístics, perquè li traduïsca al valencià un text publicitari per al cartell,
anunciant l'actuació a València del grup musical "La Trinca".
Adjunta text publicitari mecanografiat.

Expedient

Contestació per part de Fuster a Voro Grau que li és impossible d'anar a
sopar la data proposada.
Telegrames a Fuster, per part de Voro Grau, confirmant-li les dates d'un
sopar a Alzira tots els divendres.

Telegrama

Contestació per part de Fuster a Voro Grau comunicant-li que no podrà anar
a sopar el divendres 15 de juny de 1983.

Telegrama
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GREGORI, Josep
Felicitació
nadalenc
GREMI DE LLIBRETERS DE
VALÈNCIA
GREMIO SINDICAL DE
LIBROS

Gregorijosep

8870

1992

Gremidellibretersdevalencia

8871

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del Gremi Sindical de Llibrers de Barcelona, per
mitjà del seu president Enrique Casas Font, de la seua col·laboració en un
article per a un número extraordinari del seu butlletí "Librería", que es
repartirà entre els assistents amb motiu de dia del Llibre a Barcelona.

1969

Gremiosindicaldelibros

8872

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Prats i Farrés, del Gremi Sindical de
Llibrers de Barcelona, de la seua participació amb una conferència amb
motiu de la celebració del 50è Aniversari de la Festa del Llibre.

1976

Gremiosindicaldelibros

8873

Carta

Contestació per part de Fuster a Francesc Prats i Farrés, del Gremi Sindical
de Llibrers de Barcelona, diguent-li que per motius de salut no accepta
participar amb una conferència amb motiu del 50è Aniversari de la Festa del
Llibre de Barcelona.

1976

Gremiosindicaldelibros

8874

Postal

Enviament a Fuster per part de un tal [El Griego] d'uns articles del "Full
Diocesà".
Al revers del full apareix una foto a color que reprodueix un quadre que
representa uns àngels, pintat per [Moreau - Voix du Soir. Musée Gustave
Moreau. Paris].

1977

Griegoel

20307

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ediciones Grijalbo S.A. d'uns catàlegs
editorials amb els darrers llibres editats a l'any 1968, per enviar-li aquells
que siguen del seu interés i als quals demanen que faça una crítica literaria.
Adjunta catàlegs editorials "Novedades Grijalbo" i "Novedades Grijalbo 2º
Semestre/1968".

1968

Grijalboediciones

8875

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ediciones Grijalbo S.A. de l'enviament d'un
catàleg editorial amb els darrers llibres editats per l'editorial per a l'any
1969, per enviar-li els que siguen del seu interés i als quals demanen que
faça una crítica literaria.
Adjunta catàleg editorial "Novedades Grijalbo".

1969

Grijalboediciones

8876

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster per part de Josep Grimalt que se li farà a la
Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Grimaltjosep

8877

Telegrama

GRIEGO, El

GRIJALBO, Ediciones

GRIMALT, Josep

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Josep Gregori.
Al revers del full apareix una pintura amb una imatge a color d'un mercat
nadalenc alemany.
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Mostra de condol per la mort de Fuster enviada pel Gremi de Llibreters de
València per mitjà del seu president, Julián Roda.
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GRIMALTOS, Joan A
Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Antoni Grimaltos pel seu llibre, titulat "El
Pais Valenciano", i comentaris sobre la seua obra, que admira des del seu
exili a Buzaco (Argentina). També li comunica la seua inscripció a la revista
"Valencia cultural"

1963

Grimaltosjoana

8878

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Amador Griñó Guzmán.
Al revers del full apareix una reproducció d'un dibuix amb carbó, que
representa la imatge d'un pesebre, de Maria del Carmen Espinosa.

1979

Grinoguzmanamador

8879

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, per part d'Amador Griñó Guzmán, cronista oficial de Quart de
Poblet.

1981

Grinoguzmanamador

8880

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Grup Alcúdia de Literatura d'Elx de la seua
participació al "Primer Encontre de Jove Poesia Catalana al País Valencià.
Adjunta fulls amb la "Programació d'actes" de l'esmentat encontre.

1979

Grupalcudiadeliteratura

8881

GRUP BALEAR DE DEFENSA
DE LA NATURALESA

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Grup Balear
de Defensa de la Natura.

1981

Grupbaleardedefensadelanaturale
sa

8882

GRUP CADEC D’ESTUDIS I
DIDÀCTICA DE LA NATURA

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, per part del Grup Cadec d'Estudis i Didàctica de la Natura
d'Alacant.

1981

Grupcadecdestudisididacticadelan
atura

8883

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Francesc Vallverdú, dels acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, que
tracten sobre la institucionalització del grup, publicacions i pla d'actuació
immediata.
Adjunta una petició a l'Institut d'Estudis Catalans sobre la seua implicació en
els processos autonòmics a Catalunya, València i Balears.

1977

Grupcataladesociolinguistica

8884

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Joaquim Torres, dels acords als quals s'ha arribat en la darrera reunió, on es
parlà de les activitats actuals, de la creació de la secció de Sociologia de la
Societat Catalana d'Estudis Polítics, Econòmics i Socials, de les publicacions
de la institució i d'altres qüestions. També es comunica la data i lloc de la
propera reunió per a la seua assitència, i de l'ordre del dia amb els temes
que es tractaran.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8898

GRIÑÓ GUZMÁN, Amador

GRUP ALCÚDIA DE
LITERATURA

GRUP CATALLÀ DE
SOCIOLINGÜÍSTICA
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GRUP CATALLÀ DE
SOCIOLINGÜÍSTICA

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Joaquim Torres, dels acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es
parlà de l'acceptació de Fuster a formar part de l'associació i sobre les
actuacions immediates a dur a terme i les publicacions. També li
comuniquen la data i lloc de la propera reunió per a la seua assitència.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8885

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Joaquim Torres, dels acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es
parlà de les activitats actuals a dur a terme, de les relacions amb la
recentment creada Societat Catalana de Sociologia, i de les seues
publicacions. També es comunica la data i lloc de la propera reunió per a la
seua assitència.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8886

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Joaquim Torres, dels acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es
parlà de les activitats actuals a dur a terme, de les relacions amb la Societat
Catalana de Sociologia, de les seues publicacions i es fa una reflexió sobre les
funcions i projecció del Grup. També es comunica la data i lloc de la propera
reunió per a la seua assitència.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8887

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torres de l'anul·lació de la data
d'una reunió a Barcelona del Grup Català de Sociolingüística, i comunicació
de la data i lloc d'una nova reunió.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8888

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Joaquim Torres, dels acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es
parlà del debat sobre una enquesta feta a Perpinyà, sobre els grups
col·laboradors amb la institució, de les activitats actuals i d'altres
informacions.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8889

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torres del Grup Català de
Sociolingüística de la data d'una reunió de la institució i de l'ordre del dia
d'aquesta.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8890

Carta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, per mitjà de
Joaquim Torres, dels acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es
parlà del debat sobre el treball "La producció editorial a les àrees
lingüístiques restringides: el cas català" i altres informacions.

1978

Grupcataladesociolinguistica

8891

Carta

Circular a Fuster per part de Joaquim Torres informant-li dels acords per a
noves les activitats i mesures de projecció futures del Grup Català de
Sociolingüística.

1978

Grupcataladesociolinguistica

20308

Correspondència de Joan Fuster
]

[ 957

GRUP CATALLÀ DE
SOCIOLINGÜÍSTICA
Acta

Acta

Acta

Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, amb els
acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es va fer un debat sobre
l'ensenyament i l'ús de les diverses llengües en el sistema educatiu dels
Països Catalans i es parlà d'altres informacions.
Adjunta llistat amb els punts acordats al "Debat sobre el paper de les
llengües modernes a l'escola".
Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, amb els
acords als quals s'ha arribat a la darrera reunió, on es va fer un debat sobre
l'ensenyament i l'ús del català a la universitat i a l'escola, i comentaris sobre
publicacions i articles de la institució
Enviament a Fuster per part del Grup Català de Sociolingüística, amb els
acords als quals s'ha arribat en la darrera reunió, sobre la presentació d'una
obra sobre documentació administrativa a la universitat i altres
informacions.

1979

Grupcataladesociolinguistica

8900

1979

Grupcataladesociolinguistica

8902

1979

Grupcataladesociolinguistica

8904

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torres, del Grup Català de
Sociolingüística, de la data d'una reunió de la institució i de l'ordre del dia
d'aquesta.

1979

Grupcataladesociolinguistica

8899

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torres, del Grup Català de
Sociolingüística, de la data d'una reunió de la institució i de l'ordre del dia
d'aquesta.

1979

Grupcataladesociolinguistica

8901

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torres del Grup Català de
Sociolingüística de la data d'una reunió de la institució i de l'ordre del
d'aquesta.

1979

Grupcataladesociolinguistica

8892

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torres del Grup Català de
Sociolingüística de la data d'una reunió de la institució i de l'ordre del dia
d'aquesta.

1979

Grupcataladesociolinguistica

8903

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Torres del pagament de la quota com
a membre del Grup Català de Sociolingüística.
Anotació manuscrita de Fuster [[Enviat taló,3 gener 83]], adjunta rebut del
pagament de l'esmentada quota.

1982

Grupcataladesociolinguistica

8893
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GRUP CATALLÀ DE
SOCIOLINGÜÍSTICA

Carta

Agraïment a Fuster per part de Gentil Puig per la promptitud amb què ha
enviat el xec de pagament de la seua quota com a membre del Grup Català
de Sociolingüística.
Adjunta una nota diguent-li a Fuster el preu de la nova quota com a soci de
la institució, al revers del full apareix un "Estat de Comptes 1982" d'aquesta.

1983

Grupcataladesociolinguistica

8894

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Gentil Puig, tresorer del Grup Català de
Sociolingüística del pagament de les 1000 pts. corresponents a la quota de
soci.
Anotació manuscrita de Fuster al final del full [Enviat].

1984

Grupcataladesociolinguistica

8895

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Torrres, secretari del Grup Català
de Sociolingüística, de l'acta de l'assemblea celebrada el 25-10-85.
Adjunta fotocòpia de l'acta de l'esmentada assemblea on es tractaren els
temes de la presentació de la memòria i el projecte d'activitats, de l'estat de
comptes i del pressupost de la institució. També adjunta full amb "Estat de
Comptes (1984-1985)" del Grup Català de Sociolingüística.

1985

Grupcataladesociolinguistica

8896

Grupcataladesociolinguistica

8897

1983

Grupculturaldejoventutcatalana

8905

1974

Grupdelllibre

8906

1981

Grupdelllibre

8907

1981

Grupestudissitgetaris

8908

Carta
GRUP CULTURAL DE
JOVENTUT CATALANA

Carta

GRUP DEL LLIBRE

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Roure, president del Grup Cultural de
Joventut Catalana del seu donatiu de llibres a Xarxa Cultural per a les
associacions, escoles i biblioteques de la Catalunya Nord.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Octavi Sarsanedas i Vives de l'enviament
d'un catàleg dels llibres editats pel Grup del Llibre. També li proposa parlar
de la reedició de la seua biografia de Raimon.
Telegrames de suport i solidaritat enviats a Fuster i a Acció Cultural del País
Valencià amb motiu de l'atemptat.

Telegrama

Mostra de suport i adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de
València, per part de Jacint Picas, president del Grup d'Estudis Sitgetans.

Carta

GRUP ESTUDIS SITGETANS

Comunicació a Fuster per part de Gentil Puig dels acords que s'han fet a
l'Assemblea General del Grup Català de Sociolingüística sobre el pagament
de les quotes de soci, i li demanen que faça efectiu el pagament de 2.500
pts. que deu a la institució.
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GRUP EXCURSIONISTA DE
L’ORFEÓ GRACIENC

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del Grup Excursionista de l'Orfeó
Gracienc, amb un poema imprés de Salvador Espriu ,titulat "Inici de cantic en
el temple" per a l'Homenatge a Salvat-Papasseit.

1966

Grupexcursionistadelorfeogracienc 8909

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Grup Excursionista de l'Orfeó
Gracienc, amb un poema imprés de Salvador Espriu titulat "Inici de cantic en
el temple" per a l'Homenatge a Salvat-Papasseit.

1973

Grupexcursionistadelorfeogracienc 8911

Carta

Mostra d'adhesió i suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Grupexcursionistadelorfeogracienc 8910

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enrique Barón del Grup Parlamentari
Socialista al Congrés dels Diputats fent-li unes alclariments sobre un nou
impost a la publicitat a TV de begudes alcohòliques, arran d'un article
publicat per Fuster titulat "Abstemios para el socialismo".
Adjunta una fotocòpia del [[Diario de Sesiones del Congreso, 17 de Octubre
de 1979. Núm. 38]] sobre les votacions per a l'aprovació del nou impost.

1979

Gruposocialistadelcongreso

8912

Telegrama

Mostra de suport a Fuster i condemna per l'atemptat patit per aquest, per
part de l'alcalde de Guadassuar.

1981

Guadassuarajuntament

8913

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un llibre humorístic per a la
col·lecció "Cara abierta a..." d'Ediciones 99, pentanyent al Grup Guadiana de
Publicaciones S.A. També li fa alguns comentaris editorials sobre els autors i
títols que tenen projectats a l'esmentada col·lecció.

1972

Guadianadepublicacions

8914

Carta

Contestació per part de Fuster a Carlos Pascual, director del Departament
Literari de Guadiana de Publicaciones, proposant-li alguns temes i possibles
llibres per a la col·lecció "Carta abierta a...", i demanant-li el calendari
editorial per veure si pot acceptar l'encàrrec de col·laborar en un llibre seu
per a l'esmentada col·lecció.

1973

Guadianadepublicacions

8915

Carta

Agraïment a Fuster per part de Carlos Pascual, director Literari de Guadiana
Publicaciones S.A, per l'acceptació de la seua col·laboració en la col·lecció
"Carta abierta a...", proposant-li dels temes triats per Fuster el d'un llibre
titulat "Carta abierta a un par de curas". També li fa comentaris sobre les
condicions editorials, el termini d'entrega de l'original, i l'enviament del
contracte editorial.

1973

Guadianadepublicacions

8916

GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO

GUADASSAR, Ajuntament
GUADIANA DE
PUBLICACIONS

GUADIANA DE
PUBLICACIONS
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GUADIANA DE
PUBLICACIONS

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
GUADRADO, Justo
Carta
GUAL I CABA, Enric
Carta
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Comunicació a Fuster per part de Carlos Pascual, director literari de
Guadiana de Publiaciones S.A, de l'enviament del contracte editorial per a la
publicació d'un llibre, titulat "Carta abierta a un par de curas". També li
comunica que ja porten publicats dos llibres de la col·lecció "Carta abierta
a...", un de Paco Umbral i l'altre de Miguel Veyrat.
Adjunta còpia per triplicat de l'esmentat contracte d'edició de l'esmentada
obra per part d'Ediciones 99 amb una tirada de 5000 exemplars, per a la
seua signatura junt a la d'Ignacio Camuñas Solís, conseller delegat de
Guadiana de Publicaciones S.A.
Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Pascual, director literari de Guadiana
de Ediciones S.A, de l'enviament del seu llibre "Carta abierta a un par de
curas" per a la seua publicació, i comentaris sobre l'èxit editorial de la
col·lecció "Carta abierta a...", i sobre els llibres que han publicat fins ara.
Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Pascual, director literari de Guadiana
de Ediciones S.A, de l'enviament del seu llibre "Carta abierta a un par de
curas" per a la seua publicació.
Sol·licitud a Fuster per part de José María Díez Borque, de Guadiana de
Publicaciones S.A, de la seua col·laboració en el vol. IV de l'obra "Historia de
la literatura española: literaturas peninsulares no castellanas", demanant-li
que faça el capítol sobre "Literatura medieval catalana", i comentaris sobre
els seus honoraris editorials.
Contestació per part de Fuster a José María Díez Borque, de Guadiana de
Publicaciones S.A, desestimant per motius de salut la seua col·laboració en el
Vol. IV de l'obra "Historia de la literatura española: literaturas peninsulares
no castellanas".
Felicitació a Fuster per part de Justo Guadrado, amic de la família Fuster, per
la consecució del "Premi de les Lletres Valencianes", atorgat per
l'Ajuntament de València.
Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de la seua acceptació per
formar part com a vocal del jurat al Premi Sant Jordi 1964 i comentaris sobre
els membres del jurat.

1973

Guadianadepublicacions

8917

1973

Guadianadepublicacions

8918

1974

Guadianadepublicacions

8919

1976

Guadianadepublicacions

8920

1977

Guadianadepublicacions

8921

1981

Guadradojusto

8922

1964

Gualicabaenric

8923
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GUAL I CABA, Enric

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de la seua acceptació per
formar part del jurat al Premi Sant Jordi 1964.

1964

Gualicabaenric

8924

Carta

Agraïment a Fuster, per part d'Enric Gual i Caba, per la seua acceptació a
formar part del jurat al Premi Sant Jordi 1964, i comentaris sobre
l'enviament del cartell i dels originals que es presenten al premi
Adjunta fullet publicat per l'editora SPES S.A, titulat: "Cartell de Premis de
Literatura Catalana 1964".

1964

Gualicabaenric

8925

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Gual i Caba sobre les activitats dutes a
terme a l'acte d'entrega dels Premis Sant Jordi 1965 i sobre els participants i
els assistents.
djunta llistat amb els finalistes i guanyadors dels premis, "Classificació dels
Premis de la Nit de Santa Llúcia 1965". Llistat dels assistents més notables a
l'acte d'entrega de l'esmentat premi i fullet per a la votació del jurat de les
obres presentades.

1965

Gualicabaenric

8927

Carta

Felicitació de Nadal a Fuster per part d'Enric Gual i Caba i comunicació de
l'enviament d'un sobre amb uns poemes de Victor Castells. També li diu a
Fuster que sent molt que no poguera estar als actes d'entrega dels Premis
Sant Jordi a causa de la malaltia del seu pare.

1965

Gualicabaenric

8928

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Gual i Caba, que li agradà molt el seu
article, aparegut a la revista "Triunfo", i comentaris sobre uns articles de
Julián Marías.

1966

Gualicabaenric

8929

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de si està en el seu poder
l'original de l'obra de Joan Manresa "Estiu i els capvespres", presentada al
Premi Sant Jordi, com a membre del jurat, ja que no la localitzen.

1966

Gualicabaenric

8930

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, a instància de Joan Triadú, de
l'adreça de Mossèn Francesc Asensi per comunicar-li que ha estat guanyador
d'un premi literari, felicitació pel seu article a [[El Correo Catalán]], titulat
"Els altres turistes", i mostra de condol per la mort del seu pare.

1966

Gualicabaenric

8931

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de l'enviament dels
originals presentats al Premi Sant Jordi per a l'any 1966, com a membre del
jurat.

1966

Gualicabaenric

8932

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de l'enviament dels
originals presentats als Premis Sant Jordi per a l'any 1966, com a membre del
jurat.
djunta llistats dels participants en cadascuna de les seccions dels Premis Sant
Jordi 1966.

1966

Gualicabaenric

8933
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GUAL I CABA, Enric
Carta

Poema

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba que ja han rebut els
originals d'algunes de les obres presentades als Premis Sant Jordi 1966, una
vegada llegides per Fuster com a membre del jurat.
Adjunta llistat amb la "Relació d'obres presentades al Premi Sant Jordi
1966".
Enviament a Fuster per part d'Enric Gual i Caba d'una còpia d'uns poemes de
Victor Castells, titulats: "En el llindar de l'esperança" i "La Santa Espina".

1966

Gualicabaenric

8934

1966

Gualicabaenric

8926

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Enric Gual i Caba, perquè es pose en contacte
amb la Fundació Huguet sobre la creació d'un premi literari que s'ha
d'incloure al fullet dels Premis Sant Jordi.

1967

Gualicabaenric

8935

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de l'autorització per part
de la censura per a la publicació dels Premis de Santa Llúcia. També li
demana que envie una documentació la Fundació Huguet per demanar
l'autorització d'un premi de la institució.

1967

Gualicabaenric

8937

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Enric Gual i Caba, que ja ha demanat
autorització a la censura per a la creació d'un Premi de la Fundació Huguet a
incloure al fullet dels Premis Sant Jordi, i comentaris sobre l'esmentat premi.
Adjunta esborrany del text del fullet i de les bases del Premi de la Fundació
Huguet a la millor obra en llengua catalana.

1967

Gualicabaenric

8938

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Gual i Caba per comunicar-li la rebuda de
l'autorització per part de la censura per a la creació del Premi de la Fundació
Huguet.

1967

Gualicabaenric

8939

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de si està en el seu poder
algun dels originals de les obres de Vicenç Riera i Llorca, "Roda de
malcontents", d'Avelí Artís Gener ,"El cercle i la tangent", i de Jordi Rovira
,"Pàtria ignorada", presentades als Premis Sant Jordi, com a membre del
jurat, ja que no les localitzen.

1968

Gualicabaenric

8940

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Gual i Caba per la comunicació que els
originals extraviats presentats als Premis Sant Jordi, estaven a casa de
Joaquim Maluquer a Barcelona.

1968

Gualicabaenric

8941

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de la sol·licitud, per part
dels reverends Domènec Morcillo i Honorat Molins, de l'enviament d'uns
exemplars de les obres "El valencià en vint lliçons", de Bernat Motsià, i
"Diccionari català-castellà i castellà-català" per a l'ensenyament de la llengua
catalana al Seminari Metropolità de València.

1971

Gualicabaenric

8942
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GUAL I CABA, Enric

Carta

Carta
GUAL NEBOT, Antoni

Felicitació
nadalenc

GUANSÉ, Domènec

Sol·licitud a Fuster, per part d'Enric Gual i Caba, que els aconselle pel que fa
a una petició de llibres per a classes de valencià per part de Vicent Hervàs i
Carbonell, de la Societat Artística Cultural d'Alginet. També li diu que ha
llegit el seu article a la premsa, titulat "Inútil", sobre el cas Artells
Adjunta fotocòpia de la carta de Vicent Hervàs i Carbonell de la Societat
Artística Cultural Alginetina demanant-li al President d'Òmnium Cultural
alguns llibres per a classes de valencià.
Presentació per part de Fuster a Enric Gual i Caba del nou setmanari "El
Temps" per al seu coneixement, i sol·licitud de col·laboració i suport amb
aquesta.
Segell imprés al sobre postal [Devuelto al remitente].
Felicitacions de Nadal a Fuster per part del matrimoni d'Antonio Gual Nebot i
d'Isabel Mª Payeras, de la Pensió Gual de Palma de Mallorca.

1971

Gualicabaenric

8943

1984

Gualicabaenric

8944

Gualnebotantoni

8945

Carta

Comentaris a Fuster per part de Domènec Guansé sobre la necessitat de
comunicació entre els escriptors catalans residents a Espanya i els de l'exili, i
altres comentaris sobre el moviment literari valencià, sobre política nacional
i sobre la poesia valenciana i catalana.

1951

Guansedomenec

8946

Carta

Contestació, per part de Fuster a Domènec Guansé, mostrant-li el seu acord
amb la necessitat de comunicació entre els escriptors catalans a l'exili i els
residents a Espanya i comentaris sobre la situació actual de la literatura
valenciana amb un grup d'escriptors joves amb idees nacionalistes i un altre
grup més tancat i regionalista. També li fa alguns comentaris sobre la
censura i sobre la publicació dels seus poemaris "Sobre Narcís" i "3 poemes"
i sobre l'enviament d'algunes revistes i publicacions.

1951

Guansedomenec

8947

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Domènec Guansé, que va rebre els
exemplars que li envià: un de la seua obra "Va morir tan bella" i un de l'obra
de Xavier Casp "Jo Sense tu". Així com uns exemplars de la revista "Esclat" i
paperetes de subscripció a publicacions valencianes. També li proposa fer un
intercanvi de publicacions, per aquest motiu li enviarà alguns exemplars de
la col·lecció "El Pi" de Xile. Finalment, li fa alguns comentaris d'elogi a la seua
poesia i sobre un número extraordinari de la revista "Germanor", on
apareixeran uns poemes de Josep Carner i s'editarà un assaig de Manuel
Serra Moret.

1951

Guansedomenec

8948
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GUANSÉ, Domènec
Carta

Comentaris a Fuster, per part de Domènec Guansé, sobre l'enviament d'uns
llibres que han sigut extraviats i sobre la publicació a Xile de l'obra de Josep
Carner, "Llunyania", a la col·lecció "El Pi". També li fa alguns comentaris
sobre com és la vida d'un escriptor exiliat de parla catalana i sobre la seua
col·laboració amb la premsa xilena, i altres comentaris sobre l'edició de la
revista "Germanor" des de l'exili.

1952

Guansedomenec

8949

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Domènec Guansé d'un article titulat "El
Congreso Eucarístico y la Bandera de Cataluña", aparegut al diari [El
Mercurio, 5-VI-52].

1952

Guansedomenec

8950

Carta

Comunicació a Fuster per part de Domènec Guansé que ha rebut els
exemplars de les obres "Escrit per al silenci" i "Ciutat a cau d'orella" que li va
prometre, i comentaris sobre els autors a incloure des del seu punt de vista a
la projectada "Història de la literatura catalana". També li demana la seua
col·laboració amb algun article per a la revista "Germanor", editada a Xile.

1954

Guansedomenec

8951

Carta

Comentaris a Fuster per part de Domènech Guansé sobre una crítica literària
d'ell que ha llegit a "Pont Blau". Sol·licitud d'enviament d'un exemplar de
l'obra sobre la qual va fer la crítica i que no recorda. També li comunica
l'enviament d'uns exemplars de "Germanor" i d'una crítica literària a un
assaig de Fuster que li ha fet.
Adjunta retall de premsa d'un article de Domènec Guansé, aparegut a
[[Germanor]], amb una crítica literària a l'obra "La poesia catalana fins a la
renaixença, de Joan Fuster. Monografies Bages, Mèxic".

1954

Guansedomenec

8952

1954

Guansedomenec

8953

1955

Guansedomenec

8954

1961

Guansedomenec

8955

1961

Guansedomenec

8956

Carta

Carta

Carta

Carta
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Agraïment per part de Fuster a Domènec Guansé per la seua crítica a la seua
obra "La poesia catalana fins a la renaixença", apareguda a la revista
[[Germanor]], i comentaris sobre alguns treballs d'història de la llengua i
literatura catalana.
Comunicació a Fuste,r per part de Domènec Guansé, que ha rebut el seu
llibre "Escrit per al silenci" i comentaris sobre la seua poesia arran de la
lectura de l'esmentada obra. També li diu que li ha fet una petita ressenya
literària a la seua obra a "Germanor" i li fa comentaris editorials sobre la
revista.
Comentaris a Fuster per part de Domènec Guansé sobre el seu viatge en el
creuer "Provence" pel Mediterrani i l'Atlàntic, demanant-li informacions
seues i comunicant-li les dates i els llocs on les pot fer arribar.
Comentaris a Fuster, per part de Domènec Guansé, proposant-li uns canvis
orientats a reduir el nombre de premis als Jocs Florals de la Llengua Catalana
1962 i li demana la seua opinió al respecte.
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GUANSÉ, Domènec

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Domènec Guansé, de l'enviament del
cartell amb les bases dels Premis als Jocs Florals de la Llengua Catalana de
Santiago de Xile i comentaris sobre la recepció dels treballs i la retallada de
les dotacions dels premis. També li fa alguns comentaris sobre la lectura de
la seua obra "Llibre de tothom" i altres articles de premsa seus.
Adjunta cartell dels premis ordinaris "Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any
CIV de la seua Restauració. Santiago de Xile, 1962".

1962

Guansedomenec

8957

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Domènec Guansé, pels seues consells i
gestions als Premis dels Jocs Florals de la Llengua Catalana a Xile. També li
demana l'enviament als premis de la seua obra "Nosaltres, els valencians", i
l'enviament d'una obra premiada als Jocs de Mèxic, titulada "Retrats
literaris", i comentaris sobre els autors i els treballs enviats als Jocs Florals.

1962

Guansedomenec

8958

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pelai Sala, president dels Jocs Florals de la
Llengua Catalana, que ha obtingut el Premi Concepció Rabell als Jocs Florals
de Santiago de Xile, i de l'enviament de la dotació del premi.

1962

Guansedomenec

8959

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Domènec Guansé, sobre quan rebrà la
dotació del Premi Concepció Rabell als Jocs Florals de la Llengua Catalana de
Santiago de Xile i comentaris sobre el text amb el veredicte del premi.

1962

Guansedomenec

8960

Carta

Agraïment a Fuster per part de Ramon Guardans i Vallès en nom de
l'editorial Alpha per les seues crítiques literàries a obres que han publicat
ells. També li demana que li faça una crítica a una obra de La Fontaine "Les
Faules" i li fa comentaris sobre la mort de l'editor Joan Baptista Solervicens.

1969

Guardansivallesramon

8961

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Guardans i Vallès de l'enviament
d'una obra en dos volums, publicada pel seu sogre Jesús Pabón, perquè li
faça una crítica literària.

1969

Guardansivallesramon

8962

Carta

Contestació per part de Fuster a Ramon Guardans i Vallès, fent-li alguns
comentaris sobre les obres publicades per l'editorial Alpha, i diguent-li que li
farà la crítica literària que li demanà de les obres enviades de Jesús Pabón i
Jean de La Fontaine.

1969

Guardansivallesramon

8963

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Guardans i Vallès de l'enviament
d'un exemplar de l'obra "Tragèdies" de Racine i comentaris editorials sobre
la col·lecció "Classics de Tots els Temps", de l'editorial Alpha. També li
demana poder reunir-se amb ell en alguna de les seues visites a Barcelona.

1969

Guardansivallesramon

8964

GUARDANS I VALLÈS, Ramon
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GUARDANS I VALLÈS, Ramon
Carta

Carta

Carta
GUARDIA LATORRE, Joan
Carta
GUARDIA, Maria Asunción

Sol·licitud a Fuster per part de l'advocat Ramón Guardans i Vallés de si li
interessa alguna obra de les que ha editat per a enviar-li-la.
Agraïment a Fuster per part de Ramon Guardans i Vallès pel seu article
aparegut a "Tele/Exprés", amb el títol [Las "íes", con su punto encima], i
comentaris crítics a la figura del professor i economista Juan Velarde
Fuentes, arran d'unes afirmacions a la revista "La Actualidad Española".
Comentaris a Fuster, per part d'un lector, sobre seu article aparegut al diari
[El Correo Catalán], sobre el "Col·leccionista de claus", i altres comentaris
sobre el col·leccionisme. També li demana un autògraf per a la seua
col·lecció, i li fa comentaris sobre sobre a seua obra literària.

1970

Guardansivallesramon

8965

1970

Guardansivallesramon

20309

1973

Guardansivallesramon

8966

1966

Guardialatorrejoan

8968

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de María Asunción Guardia d'un article sobre
Albert Camus amb motiu del 20è Aniversari de la seua mort.

1980

Guardiamariaasuncion

8967

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Guardiola i Sala, llicenciat en dret,
de la seua visita a València per reunir-se amb ell i parrlar-li d'un projecte de
tesi doctoral sobre l'autonomia legislativa als Països Catalans dels Decrets de
Nova Planta, perquè li done la seua opinió al respecte.
Adjunta targeta de presentació a Fuster, diguent-li que, com que no l'ha
trobat, espera poder reunir-se amb ell quan vaja a Barcelona.

1970

Guardiolaisalaferran

8970

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Carles-Jordi Guardiola Noguera, de la seua
particiació a les converses del Grup Art Viu de Manresa, i comentaris sobre
els participants en aquestes.

1966

Guardiolanogueracarlos-jordi

8971

1966

Guardiolanogueracarlos-jordi

8972

1967

Guardiolanogueracarlos-jordi

8973

1967

Guardiolanogueracarlos-jordi

8974

GUARDIOLA SALA, Ferran

GUARDIOLA NOGUERA,
Carlos-Jordi

Felicitació a Fuster per part de Ramon Guardans i Vallès per un article seu
aparegut al diari [[La Vanguardia]], i comentaris sobre una conversa amb el
Pare Miquel Batllori. També li diu que va anar a vore la pel·lícula "Manuit
chez Maud" amb subtítols en castellà, que van ser censurats al no
correspondre el que es deia en francès amb la traducció castellana.

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola Noguera de la seua
particiació a les converses del Grup Art Viu de Manresa, i d'una xarrada a la
Universitat de Barcelona.
Recordatori a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola Noguera de la data
de la seua particiació a unes converses a Manresa i a la Universitat de
Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola Noguera sobre la
seua participació en l'homenatge universitari al Dr. Jordi Rubió, i recordatori
de la data de la seua particiació a unes xarrades a Manresa i Barcelona.
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GUARDIOLA NOGUERA,
Carlos-Jordi

Carta

1978

Guardiolanogueracarlos-jordi

8975

Carta

Sol·licitud a Fuster en dues cartes de Carles Jordi Guardiola, per les que li
demana fotocòpies de les cartes que li envià Carles Riba, ja que està fent un
estudi sobre la correspondència d'aquest.

1976

Guardiolacarles-jordi

20310

Carta

Agraïment a Fuster per part de Guillermo Guastavino Gallent per l'enviament
d'un exemplar de les seues darreres obres i d'altre de l'obra "Les Trobes", i
demés comentaris respecte a la seua vida de jubilat.
Adjunta postal felicitant-lo per la concesió del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista del Palmeral d'Elx.

1975

Guastavinogallentguillermo

20311

Guastavinogallentguillermo

8976

1981

Guerraalfonso

8977

GUASTAVINO GALLENT,
Guillermo

Tarja de
presentació
GUERRA, Alfonso

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola Noguera que ha
rebut per mitjà de Curial les fotocòpies d'unes cartes de Carles Riba que li
envià.

Telegrama

GUERRERO, José Manuel

Tarja de presentació de Guillermo Guastavino Gallent enviant-li a Fuster la
seua adreça a Madrid.
Mostra de solidaritat amb Fuster per part d'Alfonso Guerra amb motiu de
l'atemptat.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del metge José Manuel Guerrero de la seua
participació amb un article sobre Azorin en una revista universitària de
Cartagena de Indias (Colombia).

1967

Guerrerojosemanuel

8978

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Guerrero de la seua participació
amb un article sobre Azorin en una revista universitària de Cartagena de
Indias (Colombia).

1968

Guerrerojosemanuel

8979

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carola, viuda de Guerrero, que ha rebut
l'article sobre Azorin demanat pel seu marit per publicar-lo a una revista
universitària i comunicació de la mort d'aquest d'un infart.
Adjunta retall de premsa titulat: "El Doctor J.M.Guerrero. Murió ayer en
Cartagena" [El Siglo], i [Bogotá, D.E. Lunes 8 de Enero 1968].

1968

Guerrerojosemanuel

8980

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Guia, de l'enviament d'una
fotocòpia d'un article seu sobre Raimon en què fa una crítica al pròleg, fet
per Manuel Sacristán, a un llibre d'aquest.
djunta fotocòpia de l'esmentat article de premsa titulat "Raimon vist per
Sacristán".

1974

Guiajosep

8982

GUIA, Josep
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GUIA, Josep

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Guia de l'enviament d'uns articles de
premsa que no publicà "Las Provincias", per si de cas els pot publicar en un
altre mitjà de comunicació, i agraïment per com els va tractar a ell i uns
amics durant la seua visita a sa casa de Sueca.
Adjunta articles de premsa mecanografiats de Josep Guia i de Jordi Grau
titulats: "Nicolason y Nicolasillo ( o La farsa de la apertura)", "Carta abierta a
Josep-Vicent Marqués", i "Galícia i Portugal".

1974

Guiajosep

8983

Nota

Comunicació a Fuster, per part de Josep Guia, de la seua visita a sa casa de
Sueca, junt alguns amics que tenen en comú, per parlar-li de la seua
participació a un acte nacionalista a Besalú.

1975

Guiajosep

8984

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Guia amb motiu de l'atemptat
patit per Fuster i sol·licitud perquè faça algun article crític contra el govern
d'UCD per la il·legalització del Partit Socialista d'Alliberament Nacional
(PSAN)
dels
Països
Catalans.
Adjunta "Comunicat del Comité Executiu del PSAN sobre la no legalització",
[Països Catalans, 31de juliol de 1977].

1977

Guiajosep

8986

1977

Guiajosep

8985

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Guia d'una data per visitar-lo a sa casa
de
Sueca.
Adjunta fotocòpia d'una nota de premsa donant notícia de les darreres
presentacions i parlaments del PSAN a Catalunya.

1977

Guiajosep

20312

Nota

Comunicació a Fuster per part de Josep Guia de la seua visita a sa casa de
Sueca per parlar amb ell i demanar-li la seua participació amb un article per
a la presentació del PSAN al públic.
Adjunta una nota de Josep Guia, comunicant-li a Fuster la seua visita a sa
casa de Sueca per parlar amb ell.

1978

Guiajosep

8987

Nota
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Comunicació a Fuster per part de Josep Guia i Maria Conca de la seua visita a
sa casa de Sueca per parlar amb ell.
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GUIA, Josep

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Guia, de l'enviament d'una carta
destinada a Acció Cultural del País Valencià sobre les seues activitats
nacionalistes, i comentaris sobre certes afirmacions valencianistes
aparegudes al nº 4 de la revista "L'Espill". També li comunica que anirà a
parlar amb ell a sa casa de Sueca.
Adjunta una còpia de la carta amb certa crítica per part de Josep Guia a la
targeta commemorativa del 25 d'Abril que ha fet Acció Cultural del País
Valencià, i sobre política nacionalista. També una fotocòpia de l'esmentada
targeta, amb el lema [25 d'Abril. Dia de la Llibertat Nacional].

1980

Guiajosep

8989

Informe

Enviament a Fuster, per part de Josep Guia, d'un informe del PSAN sobre la
falsificació d'actes del partit per part del grup de polítics format per Huguet,
Codina i Blasco, entre altres.
Adjunta inscripció notarial de l'esmentat partit polític al Registre
d'Associacions Politiques del Ministeri de l'Interior per part de Josep Huguet i
Biosca.

1980

Guiajosep

8988

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Guia, de l'enviament d'uns articles
de premsa per a la seua publicació a la revista "L'Espill", titulats: "Sobre el
reconeixement..." i "La noció de...", i comentaris sobre la seua visita a sa
casa de Sueca per parlar amb ell quan torne de Prada.

1982

Guiajosep

8990

1982

Guiajosep

8992

1982

Guiajosep

8993

1982

Guiajosep

8991

1983

Guiajosep

8994

1983

Guiajosep

8995

Guiajosep

8981

Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Nota
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Comunicació a Fuster per part de Josep Guia de la data d'un sopar amb la
gent d'Herri Batasuna amb altres col·lectius nacionalistes, per si vol anar-hi.
Comentaris a Fuster per part de Josep Guia sobre una entrevista entre
"Sastre-Bergamin", apreguda a la premsa. També li comunica que, quan
acabe l'Aplec del Puig, anirà a visitar-lo amb un grup d'amics a sa casa de
Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Josep Guia de la data de la seua visita a sa
casa de Sueca per parlar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Josep Guia de la data d'una visita amb un
grup d'amics a sa casa de Sueca per parlar amb ell.
Confirmació per part de Fuster a Josep Guia de la data de la seua visita a sa
casa de Sueca amb un grup d'amics.
Comunicació a Fuster per part de Josep Guia de la seua visita junt a uns
amics a sa casa de Sueca, però no hi era.
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GUILERA I FONT, Família
GUILLAMET, Joan

Adhesió

Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, per part de la família Guilera Font.

1981

Guileraifontfamilia

8996

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Joan Guillamet perquè no ha aplegat el seu
article, i demana que li telefone.

1976

Guillametjoan

8997

Carta

Mostra de suport i condemna de l'atemptat patit per Fuster, enviada per
part de Joan Guillamet.

1981

Guillametjoan

8999

Felicitació
GUILLEM, Julio F
GUILLÉN TATO, Juli

Adhesió
Felicitació
nadalenc

Carta

Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació

Carta

Carta
Carta

Postal
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Felicitació a Fuster per part de Joan Guillamet per la concessió de la Medalla
d'Or de la Generalitat de Catalunya.
Adhesió a un homenatge a Fuster celebrat a València, enviada per Julio F.
Guillen a Manuel Sanchis Guarner.
Felicitació de Nadal a Fuster, per part de Juli Guillén Tato, secretari de la
Reial Acadèmia de la Història.

1983

Guillametjoan

8998

1968

Guillemjuliof

9000

1967

Guillentatojuli

9017

Comunicació a Fuster, per part de Juli Guillén Tato, que li va escriure a
Sanchis Guarner per adherir-se a un homenatge a Fuster que li feren a
València i del qual s'ha enterat per "Tel-Estel", i mostra d'admiració per la
seua obra, especialment pel pròleg a l'obra "Alacant a part" i la seua
"Antologia de la poesia valenciana".

1968

Guillentatojuli

9018

1969

Guillentatojuli

9020

1969

Guillentatojuli

9019

1970

Guillentatojuli

9021

1971

Guillentatojuli

9023

1971

Guillentatojuli

9024

1971

Guillentatojuli

9022

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Juli Guillén Tato i comentaris sobre
el seu viatge a Puerto Rico a un congrés sobre bilingüisme. També li parla de
l'enviament i la lectura d'algunes de les seues obres.
Enviament a Fuster per part de Juli Guillén Tato, [Contralmirante y Secretario
Perpétuo de la Real Academia de la Historia], d'un retall de premsa.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa tiitulat "Mensaje Presidente Ateneo
A Congreso Lexicografía", aparegut a [El Mundo. Sábado, 6 de Dic. de 1969].
Agraïment a Fuster, per part de Juli Guillén Tato, per l'enviament d'un
exemplar del seu darrer llibre, i comentaris sobre la seua lectura.També li
comunica l'enviament d'un llibret seu de contalles i li pregunta per un article
de Ninyoles, aparegut a "Tel-Estel".
Comunicació a Fuster per part de Juli Guillén Tato de l'enviament d'un llibre
sobre tauromàquia per a la seua biblioteca particular.
Comentaris a Fuster, per part de Juli Guillén Tato, sobre una visita d'aquest a
Alcoi i sobre la lectura d'un llibre de Vargas, que li agradà molt a Fuster.
Salutacions a Fuster per part de Juli Guillén Tato des de Túnez, on ha estat
de viatge.
Al revers del full apareix la imatge en color d'un mosaic romà [Ullysse et les
Sirènes (Musée du Bardo)].
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GUILLÉN, Claudio
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Claudio Guillén, de la seua col·laboració amb
la col·lecció "Clásicos Alfaguara" amb la traducció al castellà dels "Essais de
Montaigne", i comentaris sobre les obres i els col·laboradors en la col·lecció.

1975

Guillenclaudio

9001

Carta

Comunicació per part de Fuster a Claudio Guillén de la seua acceptació de la
traducció dels "Essais" de Montaigne al castellà per a la nova col·lecció
"Clásicos Alfaguara" i comentaris sobre les traduccions que ha fet d'algunes
obres d'altres autors al català i sobre aquelles obres clàssiques que deurien
traduir-se al castellà.

1975

Guillenclaudio

9002

Carta

Comentaris editorials a Fuster, per part de Claudio Guillén, sobre la seua
traducció de l'obra de Montaigne "Essais", referents al contingut, al termini
d'entrega, a l'extensió de l'original i als seus honoraris editorials per la
publicació de l'obra a la col·lecció "Clásicos Alfaguara".

1975

Guillenclaudio

9003

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Claudio Guillén sobre la seua
traducció dels "Essais" de Montaigne per a la col·lecció "Clásicos Alfaguara",
de la qual se'n farà càrrec l'editora Brigitte Leguen.

1975

Guillenclaudio

9004

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Brigitte Leguen, a instància de Claudio Guillén,
perquè li òmpliga uns papers amb certes informacions personals per a la
redacció del contracte editorial per a la publicació de la seua traducció dels
"Essais" de Montaigne a la col·lecció "Clásicos Alfaguara".

1975

Guillenclaudio

9005

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Brigitte Leguen, de l'enviament d'unes
fitxes amb les dades personals de Fuster per al contracte editorial per la
publicació de la seua traducció dels "Essais" de Montaigne i comentaris
sobre la data d'entrega de l'original per a la seua publicació.
Adjunta fulls amb dues còpies d'unes fitxes amb les dades personals de
Fuster per al contracte editorial amb Alfaguara.

1975

Guillenclaudio

9006

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Claudio Guillén sobre els terminis
d'entrega de la seua traducció a l'obra "Essais" de Montaigne per a la
col·lecció "Clásicos Alfaguara". També li comunica l'enviament del darrer
volum de les seues "Obres Completes, Vol. IV".

1975

Guillenclaudio

9007

Carta

Comentaris a Fuster per part de Claudio Guillén sobre l'enviament del
contracte editorial per a la publicació de la seua traducció de l'obra "Essais"
de Montaigne sota la direcció de Pedro Salinas, i sobre la seua visita a
València. Finalment, li agraeix l'enviament d'un exemplar de les seues "Obres
completes, Vol. IV".

1975

Guillenclaudio

9008

Carta

Enviament a Fuster, per part de Claudio Guillén, com a propietari d'Alfaguara
Ediciones, de les normes editorials i les pautes de treball que han de seguir
les obres publicades a la "Colección Clásicos Alfaguara".

1975

Guillenclaudio

9016
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GUILLÉN, Claudio
Carta

Comentaris a Fuster, per part de Claudio Guillén, sobre la seua visita a París,
on ha vist algunes obres i estudis sobre Montaigne, dels quals li dóna
referències bibliogràfiques per a la seua traducció dels "Essais". Li envia unes
fotocòpies d'estudis i bibliografies sobre Montaigne, les quals s'adjunten.

1976

Guillenclaudio

9011

Telegrama

Comunicació a Fuster, per part de Claudio Guillén i Pedro Salinas, de la data
d'una reunió amb ell a Barcelona per parlar de l'edició de la seua traducció
dels "Essais" de Montaigne.

1976

Guillenclaudio

9009

Telegrama

Comunicació, per part de Fuster a [Ediciones Alfaguara], perquè avisen a
Claudio Guillén que anirà a la reunió que li proposà a Barcelona per parlar de
l'edició de la seua traducció dels "Essais" de Montaigne.

1976

Guillenclaudio

9010

Carta

Comentaris a Fuster per part de Claudio Guillén sobre un article seu que ha
llegit sobre "Morir-se" que li recorda molt a l'estil literari de Montaigne.
També li demana l'enviament del seu text sobre Montaigne per publicar-lo a
Alfaguara, i li dóna la seua adreça a Nerja (Malaga).

1977

Guillenclaudio

9012

Carta

Contestació, per part de Fuster a Claudio Guillén, que està treballant en la
traducció dels "Essais" de Montaigne i que prompte li enviarà alguna cosa
definitiva. També li agraeix l'enviament d'uns llibres i li comunica
l'enviament d'uns llibres seus.

1977

Guillenclaudio

9013

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Virginia Careaga, de la "Colección Clásicos
Alfaguara", en nom de Claudio Guillén que, ja que fa més d'un any que li
demanaren l'enviament d'algun manuscrit sobre la traducció dels "Essais" de
Montaigne i no van obtenir resposta, volen saber si ha abandonat el treball, i
en aquest cas rescindir el contracte editorial amb ell.

1978

Guillenclaudio

9014

Carta

Contestació, per part de Fuster a Virginia Careaga, de la "Colección Clásicos
Alfaguara", diguent-li que per motius de salut ha abandonat la traducció dels
"Essais" de Montaigne i accepta la seua proposta de rescindir el contracte
editorial amb ell i buscar un altre traductor.

1978

Guillenclaudio

9015

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Miquel Ginart, de la seua participació com a
jurat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana que es faran a l'Alguer i
comentaris sobre els membres del jurat. També li comunica l'enviament d'un
número de la revista "Vida Nova", per al qual li demana la seua col·laboració
amb algun article sobre el País Valencià.

1961

Guinartmiquel

9025

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Cristóbal Guitart Aparicio, arran de les
lectures de les seues obres "Nosaltres, els valencians" i "El País Valenciano".

1965

Guitartapariciocristobal

9028

Carta

Contestació per part de Fuster a Cristóbal Guitart Aparicio sobre les seues
obres "El País Valenciano" i "Nosaltres, els valencians", diguent-li que de cap
manera nega la influència aragonesa al País Valencià, sinó tot el contrari.

1965

Guitartapariciocristobal

9029

GUINART, Miquel

GUITART APARICIO,
Cristóbal
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GUITART APARICIO,
Cristóbal

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Cristóbal Guitart Aparicio, sobre la
influència d'Aragó al País Valencià arran d'un article publicat al diari "ABC"
per part de Francisco Alcayde Vilar sobre "Las dos Valencias", la castellana i
la valencianoparlant.

1965

Guitartapariciocristobal

9030

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, enviat per part de Joan Guitart i Agell, conseller d'Ensenyament
de la Generalitat.

1981

Guitartjoan

9026

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, per part de Josep Guitart, Joan Albert Adell i Josep Varela.

1981

Guitartjosep

9027

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Guiter sobre l'ús dels mots "Catalunya" i
"català", arran de la lectura d'un article seu al respecte, aparegut al nº 11 de
la revista "Serra d'Or".

1960

Guiterenric

9031

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de David Guiu Oliver, president de l'Ateneu
Independentista de Ponent, de la seua autorització per a la creació d'un
"Certamen d'Assaig Juvenil Joan Fuster"

1994

Guiuoliverdavid

20313

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joseph Gulsoy, professor a la Universitat de
Chicago, sobre la seua visita a Sueca o a València per conèixer-lo
personalment.

1957

Gulsoyjoseph

9032

1957

Gulsoyjoseph

9033

1957

Gulsoyjoseph

9034

1958

Gulsoyjoseph

9035

GUITART, Joan

GUITART, Josep
GUITER, Enric

GUIU OLIVER, David

GULSOY, Joseph

Carta

Carta

Carta
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Contestació per part de Fuster a Joseph Gulsoy sobre la seua visita a València
o a sa casa de Sueca, proposant-li els dies que poden quedar i els llocs on pot
localitzar-lo.
Comunicació a Fuster per part de Joseph Gulsoy de la data de la seua visita a
sa casa de Sueca per a coneixer-lo, abans de tornar-se'n cap a Amèrica.
Comentaris a Fuster per part de Joseph Gulsoy sobre les seues investigacions
lingüístiques sobre el valencià als Estats Units i sobre la seua visita a sa casa
de Sueca on va tastar la millor paella fins ara, feta per la mare de Fuster.
També li demana a Fuster que li recomane algunes lectures d'autors
valencians i li fa comentaris sobre les seues obres de "Sant Vicent Ferrer" i
"Sor Isabel de Villena".

[ 974

GULSOY, Joseph

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, sobre com li va la seua tesi
doctoral sobre el valencià que està fent a Chicago, que haurà de deixar a la
meitat a causa de la seua tornada a Canadà per donar classe. També li
demana a Fuster la traducció d'algunes paraules en valencià per a la seua
tesi doctoral i li proposa anar a donar classe a alguna universitat dels Estats
Units.
Adjunta llistat amb paraules del "Diccionari de Sanelo" que no comprén
perquè li envie la seua traducció.

1958

Gulsoyjoseph

9036

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, per l'enviament de la
traducció d'algunes paraules valencianes que desconeixia, aparegudes al
"Diccionari de Sanelo", i comentaris lingüístics sobre l'ús d'altres paraules
valencianes per a la seua tesi. També li demana que algun dia s'anime a anar
als Estats Units com a professor d'espanyol en alguna universitat.

1958

Gulsoyjoseph

9037

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, sobre la seua tesi doctoral
que ja té quasi acabada i sobre com és la seua vida personal a Canadà.
També li diu que s'ha casat i que vol visitar novament València. A més, li fa
comentaris sobre l'edició del "Liber elegantiarum" de Joan Esteve i sobre el
fet que Joan Coromines el considera el millor crític literari en català des de
Milà i Fontanals.

1960

Gulsoyjoseph

9038

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joseph Gulsoy del significat d'algunes paraules
en valencià aparegudes al "Diccionari" de Carles Ros, per a la seua tesi sobre
lingüística valenciana.

1960

Gulsoyjoseph

9039

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Joseph Guldoy, qui també li diu que
està molt enfeinat amb la seua tesi i li diu que en breu vol anar a visitar-lo a
València.
Al revers del full apareix la imatge en color d'uns arbres de Nadal.

1960

Gulsoyjoseph

9049

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, que ja ha acabat la seua
tesi sobre lingüística valenciana i que vol anar amb la seua muller a visitar
València. També li diu que al prefaci de la tesi li agrairà a Fuster la seua ajuda
i li diu que li enviarà un exemplar de la tesi quan es publique. Finalment, li
anuncia el seu nou treball: un estudi de les fonts de lexicografia catalana
anteriors als diccionaris d'Aguiló i Alcover-Moll.

1961

Gulsoyjoseph

9040
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GULSOY, Joseph
Carta

Agraïment a Fuster per part de Joseph Gulsoy per les seues paraules
d'amistat a un article aparegut a "Jornada valenciana". També li comunica
les dades de la seua visita a València que aprofitarà per visitar-lo a sa casa de
Sueca i li portarà una separata del seu article aparegut a la revista [[Romance
Philology]], amb el títol "El origen del catalán corruixar", i sobre la publicació
del "Diccionari de Sanelo".

1962

Gulsoyjoseph

9041

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, de la seua arribada a
València per tal de fer unes investigacions toponímiques, i li dóna la seua
adreça a València. També el felicita per la seua obra "Nosaltres, els
valencians" de la qual s'ha enterat de la publicació pel Sr. Casacuberta.

1962

Gulsoyjoseph

9042

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy , que ha estat buscant-lo
per València als llocs freqüentats per ell i no l'ha trobat, aleshores li proposa
una data per anar a Sueca a visitar-lo.

1962

Gulsoyjoseph

9043

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joseph Gulsoy de l'enviament d'una
documentació per a la traducció d'un estudi que està fent.

1962

Gulsoyjoseph

9044

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, de l'enviament d'uns
diners en concepte de pagament per la traducció d'un estudi seu i
comentaris sobre la seua participació al Congrés d'Hispanistes a Oxford, on
va conéixer a Pere Bohigas i a Josep Mª Batista i Roca. També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament d'alguns llibres i felicita a Fuster per una de les
seues darreres publicacions sobre art.

1962

Gulsoyjoseph

9045

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, de l'enviament de dos
exemplars del llibres titulats "Noche oscura en Lima" i "La vida española"
que utilitza com a lectures per a classe a la universitat de Toronto, perquè li
done el seu parer.

1962

Gulsoyjoseph

9046

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, sobre com és la seua vida a
Canada i mostra de la seua amistat. També li diu que acaba de publicar un
estudi sobre lexicografia valenciana dedicat a Giner i Marco i li fa comentaris
sobre la publicació d'un exemplar del Sanelo que li enviarà.

1963

Gulsoyjoseph

9047

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joseph Gulsoy sobre com és la seua vida de
professor universitari a Canadà i sobre els seus estudis filològics sobre la
llengua catalana. També li fa comentaris sobre la publicació del "Diccionari
de Sanelo" i li demana l'enviament d'algunes separates i publicacions seues.
Finalment, li comunica la data d'una nova visita a València per tal de fer
enquestes dialectals i li parla del seu projecte conjunt de fer un llibre sobre
"Espanya".

1964

Gulsoyjoseph

9051
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GULSOY, Joseph
Carta

Comentaris a Fuster sobre l'enviament d'un exemplar de la seua separata "La
lexicografia valenciana, de don A. Zabala" i sobre l'enviament d'un exemplar
del "Diccionari de Sanelo". També li fa alguns comentaris sobre les seues
classes a la universitat i sobre els treballs filològics que porta entre mans.
Finalment, li comunica la data de la seua visita a València i el naixement de la
seua darrera filla.

1964

Gulsoyjoseph

9052

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, sobre les seues
investigacions filològiques pel que fa a un assaig sobre "Las Leyendas de
Bécquer" i sobre el seu "Diccionari de Sanelo". També li comunica que va a
dirigir un treball de tesi a una senyoreta sobre la poètica d'Ausiàs March i li
diu que voldria tenir el seu llibre sobre "El País Valencià".

1964

Gulsoyjoseph

9053

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, per l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Poetes, moriscos i capellans", que està llegint i per
ara li agrada molt. També li comunica l'enviament en breu del seu
"Diccionari de Sanelo", que apareixerà publicat en breu, i li demana que li
retorne un article seu sobre Bécquer per publicar-lo a una revista, el qual li
va enviar perquè li'l corregira.

1964

Gulsoyjoseph

9054

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Joseph Gulsoy de 5 dòlars
com a pagament per les seues correccions a un article seu sobre Bécquer.
També li comunica les dates de la seua estada a València per dur a terme
unes investigacions i li demana la seua talla de camisa per portar-li un regal.

1965

Gulsoyjoseph

9055

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joseph Gulsoy de la seua arribada a
València on estarà fent alguns estudis durant 6 setmanes a les poblacions
d'Enguera i Anna, per aquest motiu li envia el seu telèfon per quedar algun
dia i donar-li un regal que li ha portat.

1965

Gulsoyjoseph

9056

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Joseph Gulsoy per la mort de la seua
mare de la qual s'han enterat per Lluis Alpera. Comentaris sobre la data de la
seua visita a Fanzara (Castelló) per poder quedar per a veure's, ja que està
de viatge a València.

1965

Gulsoyjoseph

9057

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joseph Gulsoy que està de visita a València
amb la família i li envia el telèfon on el pot localitzar per tal de quedar un
dia.

1967

Gulsoyjoseph

9059

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joseph Gulsoy de la data i l'hora d'un dinar
a sa casa de València, abans d'una conferència que farà Fuster a la ciutat.
També li comunica la data i el tema de la conferència de Gulsoy sobre "La
lexicografia valenciana".

1968

Gulsoyjoseph

9060
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GULSOY, Joseph
Carta

Agraïment a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, per l'enviament del seu llibre
"Consells, Proverbis i insolències", i comentaris sobre el renaixement de la
literatura catalana al Principat i al País Valencià. També li comunica les dates
de la seua estada a Cullera i li demana una data per quedar i donar-li la
documentació perquè li faça un vocabulari sobre el parlar d'Enguera.

1968

Gulsoyjoseph

9061

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, sobre la traducció d'un text
per a un article i sobre la data en què podrien quedar per parlar. També li diu
que visitarà Enguera amb Sanchis Guarner per fer alguns estudis filològics i li
dóna la seua adreça a Cullera on està de vacances amb la família.

1968

Gulsoyjoseph

9062

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joseph Gulsoy, qui també li
comunica la seua tornada a Enguera el proper estiu per continuar amb els
seus estudis filològics.
AL revers del full apareix un dibuix imprés amb una imatge nadalenca de dos
ocells.

1968

Gulsoyjoseph

9064

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joseph Gulsoy.
Al revers del full apareix un dibuix imprés amb la imatge d'un arbre de nadal.

1972

Gulsoyjoseph

9072

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, de la seua visita a València
i per aquest motiu li dóna el telèfon i l'adreça on el pot trobar, per tal de
quedar abans d'anar a Enguera. També el felicita per la seua obra "Història
de la literatura catalana moderna".

1973

Gulsoyjoseph

9065

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Gulsoy, de la correcció d'uns articles i
uns estudis per a l'obra "Estudis catalans a la memòria de Josephine de
Boer". També li demana que li aporte algunes idees per al projecte de l'obra
"Current Trends in Linguistic Sciencies", de la casa editorial Mouton, i
comentaris sobre una tarja que han trobat dins del seu exemplar de les
seues "Obres completes".

1974

Gulsoyjoseph

9066

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joseph Gulsoy.
Al revers del full apareix un dibuix imprés amb la imatge nadalenca de la
Verge amb el fill.

1974

Gulsoyjoseph

9067

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, de la seua visita a
Barcelona per treballar amb un "Diccionari etimològic" amb el professor
Coromines. També li demana que faça una conferència sobre literatura
catalana contemporània al Tercer Col·loqui de la North-American Catalan
Association a Toronto, per aquest motiu li dóna la seua adreça a la University
of Toronto perquè li responga.

1981

Gulsoyjoseph

9068
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GULSOY, Joseph

Expedient

Carta enviada als convidats al IIIr Col·loqui d'Estudis Catalans a NordAmèrica, per Joseph Gulsoy, informant del dia, participants i allotjament per
als assitents al congrés, que es farà a la University of Toronto (Canada).
Adjunta full d'inscripció a l'esmentat col·loqui amb les dades personals de
Fuster per enviar-les al Prof. J. Gulsoy. Department of Spanish and
Portuguese. També adjunta dues còpies d'una carta enviada per Joseph
Gulsoy a Max Cahner, com a conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, agraint-li la seua participació i la de Fuster en l' acte i demanant-li
que subvencione la participació de Josep Mª Castellet i de Joan Argenté.

1981

Gulsoyjoseph

9069

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Joseph Gulsoy, que li ha escrit a Max
Cahner demanant-li la seua participació amb una ponència al IIIer Col·loqui
d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, que es farà a la University of Toronto.

1982

Gulsoyjoseph

9070

Felicitacions de Nadal a Fuster per part de Joseph Gulsoy i la seua dona
Hilde.

Gulsoyjoseph

9048

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joseph Gulsoy, i comentaris sobre
els treballs filològics que porta entre mans.
Al revers del full apareix la imatge amb color d'un motiu de Nadal.

Gulsoyjoseph

9050

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Joseph Gulsoy.
Al revers del full apareix un dibuix imprés amb color d'un motiu de Nadal.

Gulsoyjoseph

9058

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Joseph Gulsoy, qui també li diu que
li agradà molt un article d'aquest a "Serra d'Or".
Al revers del full apareix un dibuix imprés amb una imatge amb color dels
Reis Mags d'Orient.

Gulsoyjoseph

9063

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal a Fuster per part de Joseph Gulsoy.
Al revers del full apareix un dibuix imprés amb la imatge de sant Josep i la
Verge arribant a Betlem.

Gulsoyjoseph

9071

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Gurrea, de la seua participació en un
parlament sobre les falles com a mantenidor a la Presentació de la Fallera
Major de Gandia. També li demana la seua col·laboració amb un article faller
per a la revista "Foc i Flama".

Gurreavicent

9073

Felicitació
nadalenc

GURREA, Vicent
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GURREA, Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Junta Local Fallera, per mitjà de Vicent
Gurrea, de l'enviament del seu article sobre les falles per publicar-lo a la
revista "Foc i Flama".

1960

Gurreavicent

9074

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Gurrea Crespo, de la seua
col·laboració amb un article en defensa del valencià per publicar-lo a la
revista "Foc i Flama". També li demanen que els diga els noms d'altres
possibles col·laboradors i li presenten la nova "Revista de Setmana Santa i
Passió" de Gandia.

1962

Gurreavicent

9075

1963

Gurreavicent

9076

1965

Gurreavicent

9077

1967

Gurreavicent

9078

1981

Gussinyerialfonsojordi

9079

1978

Gutierrezdiazantoni

9080

Carta

Carta
Carta
GUSSINYER I ALFONSO, Jordi
GUTIÉRREZ DÍAZ, Antoni

Carta
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Vicent Gurrea, de l'enviament d'un article seu
per publicar-lo a la revista fallera "Foc i Flama" i també li demanen que envie
una foto.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Gurrea de la seua col·laboració amb la
revista "Foc i Flama" amb un article seu.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Gurrea de la seua col·laboració amb la
revista "Foc i Flama" amb un article seu.
Mostra de suport i admiració a Fuster per part de Jordi Gussinyer i Alfonso
amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Guriérrez Díaz, secretari general
del PSUC, amb motiu del primer atemptat.

Carta

Mostra de suport i estima a Fuster per part d'Antoni Guriérrez Díaz, amb
motiu de l'atemptat.

1981

Gutierrezdiazantoni

9081

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Guzmán i Guzmán.
Al revers del full apareix un text nadalenc, imitant la miniatura d'un llibre
manuscrit antic, i un text de Montserrat Pons aparegut a la revista "Gorg", nº
21, en defensa del valencià.

1971

Guzmaniguzmanjosep

9087

Carta

Carta enviada per Julio Guzmán a la secció de "Cartas al director" de la [[Hoja
del Lunes]], amb motiu d'uns articles publicats a l'esmentada publicació en
contra de la llengua catalana.

1978

Guzmanjulio

9082

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Juli Guzmán d'una carta
adreçada a la secció de "Cartas al director" de la [[Hoja del Lunes]] en
defensa de la llengua catalana, i mostra d'admiració i suport a Fuster per la
seua tasca de recuperació lingüística al País Valencià.

1978

Guzmanjulio

9083

GUZMÀN I GUZMÀN, Josep

GUZMÁN, Julio
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GUZMÁN, Julio
Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Julio Guzmán sobre unes cites de Fuster un
tant tergiversades per part de Fernando Vidal, aparegudes al diari [Levante].
També li fa alguns comentaris Juli Guzmán sobre la seua vida de fotògraf
jubilat i sobre la lectura de la seua obra "Nosaltres els valencians".
Contestació per part de Fuster a Julio Guzmán arran de la lectura d'unes
afirmacions sobre el valencianisme fetes per Fernando Vidal al diari
"Levante" amb les quals està en total desacord.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Julio Guzmán i agraïment per
l'enviament d'alguns exemplars dels seus darrers llibres. També li mostra el
seu suport i li dóna ànims en la seua tasca d'escriptura i de recuperació
lingüística.

1980

Guzmanjulio

9084

1980

Guzmanjulio

9085

1982

Guzmanjulio

9086

H ↑
HAMMOND IBÉRICA S.A
Carta

Contestació a Fuster per part d'Antonio Huguet, director de vendes de
Hammond Iberica S.A., diguent-li que no poden donar-li la informació
demanada sino visita les oficines de l'institució.

1972

Hammondibericasa

20314

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Albert Hauf, amb la reproducció
impresa d'un text medieval, possiblement del "Tirant lo Blanc".
Al revers del full apareixen unes imatges semblants a una "Auca".

1987

Haufalbert

9088

Carta

Comentaris a Fuster, per part del farmacèutic Daniel Hausmann Muntaner,
donant-li les seues opinions sobre un article d'aquest aparegut a [La
Vanguardia, 11-XI-79], titulat "Las Venerables Tisanas".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1979

Hausmannmuntanerdaniel

9089

1974

Herasartur

9090

HAUF, Albert

HAUSMANN MUNTANER,
Daniel

HERAS, Artur

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Artur Heras de la data d'una visita amb
Alfons Roig a sa casa de Sueca.

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Artur Heras per l'enviament d'un text per a la
seua exposició a Barcelona, a la qual espera la seua assistència.

1980

Herasartur

9091

Carta

Comunicació per part de Fuster a Artur Heras de l'enviament d'un text
"Divagació sobre el retrat" sobre una exposició d'aquest.

1981

Herasartur

9092

Postal

Postal d' Artur Heras a Fuster.
l' anvers de la postal imatge d' una obra de Karl Heinz Krüll.

Herasartur

20012
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HERMOSO DE MENDOZA I
AROCA, Alfons

Adhesió

Adhesió per part d'Alfons Hermoso de Mendoza i Arocas a l'homenatge a
Fuster que es farà a la Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Hermosodemendozaiarocasalfons

9093

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ,
Antonio

Adhesió

Adhesió per part d'Antonio Hernández Gutiérrez a l'Homenatge a Fuster que
es farà a la Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Hernandezgutierrezantonio

9097

HERNÁNDEZ MOMPÓ,
Manuel

Telegrama

Adhesió per part de Manuel Hernández Mompó a l'Homenatge a Fuster que
es farà a la Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Hernandezmompomanuel

9098

Carta

Comunicació a Fuster, per part de l'advocat Julián Hernández Montero, que
l'obra del seu client Isaac Montero, "Alrededor de un dia de abril", ha sigut
censurada pel règim franquista i el seu autor ha sigut condemnat per un
delicte de "Propaganda ilegal", aleshores li demana a Fuster la seua
contestació a unes preguntes sobre la llibertat d'expressió, per tal
d'adjuntar-les a un recurs contra l'esmentada sentència judicial.

1966

Hernandezmonterojulian

9099

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de l'advocat Julián Hernández Montero, perquè
li envie les contestacions a un qüestionari sobre la llibertat d'expressió per
adjuntar-les com a prova de la seua defensa de l'escriptor Isaac Montero,
condemnat a un any de presó per les afirmacions contra la censura, fetes a
l'obra "Alrededor de un dia de abril".

1966

Hernandezmonterojulian

9100

1981

Hernandezmorgado

9101

1968

Hernandezpardosjosemaria

9102

1970

Hernandezpijuanjoan

9104

1981

Hernandezpijuanjoan

9105

Hernandezpijuanjoan

9103

HERNÁNDEZ MONTERO,
Julián

HERNÁNDEZ MORGADO
HERNÁNDEZ PARDOS, José
María
HERNÁNDEZ PIJUAN, Joan

Telegrama

Carta

Carta
Carta
Carta

HERNÁNDEZ SÁEZ, Manuel

HERNÁNDEZ, Ángel

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part dels periodistes
de Radio Nacional de España, Hernández, Morgado i Giner.
Comunicació al president de la Comissió Organitzadora de l'Homenatge a
Joan Fuster per part de José Mª Hernández Pardos, director de [El Noticiero
Universal], que no podrà anar a València a l'esmentat homenatge.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Hernández Pijuán de l'enviament d'un
llistat amb adreces d'artistes valencians.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Hernández Pijuán i la seua família
amb motiu de l'atemptat
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Hernandez Pijuan.

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Manuel Hernández Sáez per les
afirmacions aparegudes al seu llibre "El País Valenciano" sobre la comarca
d'Utiel-Requena.

1984

Hernandezsaezmanuel

9106

Telegrama

Adhesió per part d'Angel Hernández a l'homenatge a Fuster que es farà a la
Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Hernandezangel

9094
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HERNÀNDEZ, Joan Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Vicent Hernández, periodista i
corresponsal del diari "Información" d'Alacant, d'una entrevista.
Adjunta qüestionari amb les preguntes a respondre Fuster.

1977

Hernandezjoanvicent

9095

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'una professora d'E.G.B. al Col·legi Públic Blasco
Ibáñez de Beniparrell, demanant-li si el nom de "Na Jordana" respon a un
personatge històric valencià per a un treball de classe que està fent sobre les
Falles.

1989

Hernandezmaria

9096

Herreroromeroalfredo

9107

1971

Hervasicarbonellvicent

9109

1977

Hervasicarbonellvicent

9110

1972

Hervaspujolmiquel

20315

1972

Hervasmiguel

9108

1974

Hesperialibros

9111

HERNÁNDEZ, María

HERRERO ROMERO, Alfredo
HERVÀS I CARBONELL,
Vicent

Tarja de
presentación

Carta

Fotografia
HERVÀS PUJOL, Miquel

Saluda

HERVÀS, Miguel
Carta

HESPERIA LIBROS

Factura

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Alfredo Herrero Romero de
l'Editorial AHR.
Agraïment a Fuster per part de Vicent Hervàs i Carbonell per la seua
intervenció en l'enviament d'uns llibres per part d'Òmnium Cultural per a
uns cursets de llengua catalana a la Societat Artística i Cultural Alginetina.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Hervàs Carbonell.
Al revers apareix una fotografia a color de la Casa de la Vila d'Alginet, [29
AGO 1977].
Adhesió a l'homenatge a Fuster tributat a Sueca per part de Miguel Hervás
Pujol i de Jesús Civera Civera.
Comentaris a Fuster per part de Miguel Hervás sobre l'homenatge a Sueca al
professor Hervás, i del qual s'ha fet ressò al Butlletí "Barbarà".
Adjunta un exemplar del "Barbarà: Butlletí de la parròquia i els amics de
Barbarà", [Any XV, maig de 1972. Nº 164].
Original i còpia d'una factura enviada a Fuster per la compra d'uns llibres de
[Hesperia: Libros Hispánicos Antiguos y Modernos].

Factura

Factura enviada a Fuster per part de la llibreria Hesperia de Saragossa per la
compra d'uns llibres.
Adjunta resguard de gir postal de Fuster pel pagament de la factura.

1975

Hesperialibros

20316

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a [Hesperia Libros] de l'enviament d'uns llibres
del seu catàleg nº 38 per a la seua compra, amb els títols: "Clarorum
valentinorum...", "Vida del veato..." de Compnay, i "Los espatriados..." de
Bayo.

1984

Hesperialibros

9112
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HIDALGO FLUIXÀ, Jorge
Carta
HIDALGUIA
Carta
HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA
S.A.

Sol·licitud a Fuster per part de l'estudiant Jorge Hidalgo Fluixá d'una data per
a una entrevista amb ell per parlar d'un treball de classe sobre "La nueva
literatura en el País Valenciano", pel que li envia la seua adreça perquè li
envie contestació al respecte.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicente de Cadenas de "Hidalguía: Revista de
Genealogía, Nobleza y Armas", de la referència bibliogràfica a un article seu
sobre "La Senyera de València" per publicar-la a la revista.

Hidalgofluixajorge

9113

1978

Hidalguia

9114

Carta

Carta de Fuster al director de la Societat Hidroelèctrica Espanyola S.A.,
queixant-se de la lectura del comptador que li han fet i del monopoli per part
de l'esmentada empresa elèctrica a Espanya.

1983

Hidroelectricaespanolasa

9115

Carta

Comunicació a Toni Furió per part de José Hinojosa Montalvo, professor a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, de l'enviament
d'unes dades d'investigació històrica tretes d'uns protocols notarials perquè
li les faça arribar a Fuster.

1986

Hinojosamontalvojose

9116

Carta

Agraïment per part de Fuster a José Hinojosa Montalvo, professor a la
Universitat d'Alacant, per l'enviament mitjançant Toni Furió de certes
informacions sobre els mercaders valencians amb el cognom "Della Chiesa",
demanades pel professor Giovanni Rebora.

1986

Hinojosamontalvojose

9117

Carta

Comunicació a Fuster per part de M. Belloch de l'actuació a la sala de
concerts Hippopotamus de València d'un concert "La Cançó: 15 Anys de
Lluita", amb el nom dels cantants i grups valencians que actuaran.

1979

Hippopotamus

9118

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la societat inversora HISPAFONDO
S.A.
Al revers del full apareix la imatge a color d'un quadre de [Masolino da
Panicale: Virgen con Niño. Galeria Palatina. Florencia].

1979

Hispafondo

9120

Rebut

Rebut pel pagament a Fuster de 1.850 pts per la revalorització d'unes
accions de [[Hispafondo: Fondo de Inversión Mobiliaria]] de la Societat
Gestora Gestanif S.A.

1979

Hispafondo

9119

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un xec per valor de 5.625 pts per la
revalorització d'unes accions de [[Hispafondo: Fondo de Inversión
Mobiliaria]] de la Societat HispanoGestión S.A.

1991

Hispafondo

9121

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramón Cunill de la revista "Historia y Vida"
perquè canvie el tema del seu article sobre Francesc Cambó que li van
demanar, ja que li han encomanat el mateix article a Joan Reglà.

1971

Historiayvida

9122

HINOJOSA MONTALVO, José

HIPPOPOTAMUS

HISPAFONDO

HISTORIA Y VIDA
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HISTORIA Y VIDA
Carta

Carta

Carta
HOGAR DEL LIBRO
Nota

Carta
HOJA DEL LUNES
Saluda
HOMS GUZMÁN, Toni
Carta

HORCAJADA GARCÍA,
Ricardo
HORNO LIRIA, Luís

Sol·licitud a Fuster per part de Ramón Cunill de la seua col·laboració a la
revista "Historia y Vida" amb un article sobre Francesc Cambó, i demés
comentaris sobre l'extensió del mateix i els honoraris editorials a rebre.
Sol·licitud a Fuster per part d'Edmond Vallès de la revista "Historia y Vida", a
iniciativa de Mossèn Cunill, d'un article sobre els "Inicis de l'impremta a
Espanya", per publicar-lo a la revista, i comentaris sobre els seus honoraris
editorials per l'esmentat treball.
Sol·licitud a Fuster per part d'Edmond Vallès, a instància de Mossèn Cunill,
d'un article seu per a la revista "Historia y vida" sobre Freud, arran d'un
article seu apaegut al diari [La Vanguardia].
Sol·licitud a Fuster per part de l'Editorial Hogar del Libro S.A. de l'enviament
d'uns exemplars de la seua obra "Notes d'un desfecis" per a la seua
distribució.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Fàbregues, director de l'Editorial
Hogar del Libro S.A., de la publicació del llibre "Aureli M. Escarré, Abat de
Montserrat (1946-1968)", i comentaris sobre els continguts de l'obra.
Felicitació per part de Salvador Barber Font, director de la "Hoja del Lunes",
a Fuster pel seu nomenament com a membre del Consell Valencià de
Cultura.
Sol·licitud a Fuster, per part d'Antoni Homs Guzmán, de certa informació
sobre una traducció de "Les bucòliques", feta per Felip Marimon, que es
troba a la Biblioteca Particular Borrull de València, per a fer la seua tesina de
llicenciatura sobre la decadència literaria a Catalunya.

1971

Historiayvida

20318

1973

Historiayvida

9123

1973

Historiayvida

9124

1983

Hogardellibro

9125

1987

Hogardellibro

9126

1987

Hojadellunes

9127

1972

Homsguzmantoni

9128

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Homs Guzmán sobre la figura de Felip
Marimon i sobre la seua publicació d'un article sobre "La decadència" al
fascicle nº 4 de la "Història de Catalunya" d'A.E.D.O.S.

1972

Homsguzmantoni

9129

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricardo Horcajada García, agent comercial,
de l'enviament d'un exemplar de l'obra poètica "34 Sonetos Antitaurinos".

1968

Horcajadagarciaricardo

9130

Carta

Comunicació a Fuster per part de Luís Horno Liria de l'enviament d'una
documentació d'un premi literari per a la seua revisió com a jurat d'aquest.

1958

Hornolirialuis

9131

Felicitació a Fuster per part de Luís Horno Liria.

1963

Hornolirialuis

9132

Tarja de
presentación
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HORTA, Joaquim
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'editor Joaquim Horta sobre la seua poesia,
mostra de la seua amistat i sol·licitud de l'enviament d'algun treball seu
publicat a la revista "Pont Blau".
Sol·licitud a Fuster per part de l'editor Joaquim Horta de la seua participació
a Barcelona en l'homenatge a Joan Oliver, i agraïment per la seua crítica
literària a "Destino".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Horta sobre l'edició d'un número
especial dedicat als Països Catalans de la revista "Nous Horitzons" i sobre els
intel·lectuals valencians participants en aquesta. També li demana a Fuster la
seua col·laboració amb l'enviament d'un article per a l'esmentada revista,
per aquest motiu li envia l'adreça on el pot fer arribar.
Sol·licitud a Fuster per part de l'editor Joaquim Horta de l'enviament del seu
article per a la revista "Nous Horitzons", i comentaris sobre els intel·lectuals
valencians, participants en aquesta, que ja li han enviat la seua col·laboració i
els que li manquen.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Joaquim
Horta i la seua dona Paula Calleja.

1956

Hortajoaquim

9133

1963

Hortajoaquim

9134

1978

Hortajoaquim

9136

1978

Hortajoaquim

9137

1981

Hortajoaquim

9138

Carta

Comunicació per part de Fuster a l'editor Joaquim Horta de l'enviament d'un
text d'homenatge Maria Aurèlia Campany, amb motiu de la seua mort
perquè el publique.

1992

Hortajoaquim

9139

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de l'editor Joaquim Horta, a instància de
l'Ajuntament de Barcelona, de la seua col·laboració amb un text per a un
llibre d'homenatge per la mort de Maria Aurèlia Capmany. També li demana
la seua participació en una xarrada a l'Ajuntament de Barcelona sobre
aquest
tema.
djunta esborrany del possible índex per a l'esmentat llibre, amb els temes
que tractarà i els possibles col·laboradors.

1992

Hortajoaquim

9140

Hortajoaquim

9135

Hortamiquel

9141

Carta
HORTA, Miquel
Carta
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Comunicació a Fuster per part de l'editor Joaquim Horta de l'enviament
d'uns "Quaderns" com a mostra d'amistat.
Sol·licitud per part de Fuster a Miquel Horta de la seua col·laboració i
seguiment del nou setmanari cultural "El Temps".
Segell imprés al sobre postal [Devuelto al remitente].

1984

[ 986

HOSPITALET, Ajuntament
Carta

Sol·licitud a Fuster per part del regidor de Cultura de l'Ajuntament de
l'Hospitalet de la seua paticipació en un acte, junt a Jaime Gil de Biedma,
amb motiu de les Festes de Sant Jordi a l'esmentada ciutat.

1982

Hospitaletajuntament

9142

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Rondon de la seua paticipació en un
acte, junt a Jaime Gil de Biedma, amb motiu de les Festes de Sant Jordi,
organitzat per l'Ajuntament de l'Hospitalet.

1982

Hospitaletajuntament

9143

1982

Hospitaletajuntament

9144

1987

Hotelreydonjaimesol

9145

Postal

Invitació a Fuster per part de Ricard Hurta a la inauguració de la seua
exposició d'art "No tots els bodegons estan damunt la taula", que serà a la
Sala Torre de l'Ajuntament de Torrent.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de l'artista amb el títol de
l'exposició.

1986

Huertaricard

9146

Postal

Invitació a Fuster per part de Ricard Hurta a la inauguració de la seua
exposició d'art "Ricard Lo Blanc presenta Tirant Huerta", i presentació dels
llocs on exposarà l'any 1989.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre del cartell de l'exposició.

1989

Huertaricard

9147

Postal

Invitació a Fuster per part de Ricard Hurta a la inauguració de la seua
exposició d'obra gràfica original "L'Alfabet d'Alexandre", que es farà a la
Galeria d'Art Viciana de València.
Al revers del full apareix una foto en color del cartell de l'exposició.

1989

Huertaricard

9148

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricard Huertas de l'enviament d'un
qüestionari que vol que li òmpliga per a la seua tesi doctoral.
Adjunta un exemplar de l'esmentat quëstionari i sumari del seu treball titulat
"Funció plàstica de les lletres en les publicacions periòdiques il·lustrades
espanyoles de la dècada dels anys 50".

1990

Huertaricard

9149

1954

Huguetferreoleguer

9151

HOSPITALET, Ajuntament
Carta
HOTEL REY DON JAIME SOL

Telegrama

HUERTA, Ricard

HUGUET FERRÉ, Oleguer
Carta
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Contestació per part de Fuster, refusant la invitació de l'Ajuntament de
l'Hospitalet de participar a les Festes de Sant Jordi, a causa d'altres
compromisos.
Disculpa a Fuster per part del cap de recepció de l'Hotel Rey Don Jaime Sol
de València, ja que per error li passaren una factura que no li corresponia.

Comunicació a Fuster, per part d'Oleguer Huguet Ferré, de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Càntir de vidre", publicat a la col·lecció La Revista,
perquè li faça una crítica literària per a la premsa.

[ 987

Carta
HUGUET FERRÉ, Oleguer
Carta
Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster, per part d'Oleguer Huguet Ferré, que li ha arribat
l'exemplar de la revista "Pont blau" que li envià i agraïment per la seua
crítica literària a la seua obra "Càntir de vidre".
Comunicació a Fuster, per part d'Oleguer Huguet Ferré, de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Ales d'argila", perquè li faça una crítica literària a
"Pont Blau", tal com li va fer amb una altra obra seua.
Adjunta targeta de presentació amb l'adreça d'Oleguer Huguet.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, enviada per part
d'Oleguer Huguet Ferré.

1955

Huguetferreoleguer

9152

1965

Huguetferreoleguer

9153

1966

Huguetferreoleguer

9154

Huguetferreoleguer

9155

Tarja de
presentació

Felicitació de Nadal a Fuster per part d'Oleguer Huguet Ferré.

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jesús Huguet Pascual, de l'enviament
d'uns llibres de Rafael Comenge i comentaris sobre un article sobre aquest,
que va a fer per publicar-lo en "Serra d'Or". També li fa alguns comentaris
sobre la situació política a València.

1969

Huguetpascualjesus

9156

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Jesús Huguet Pascual, perquè li faça un text
per a la presentació d'una exposició de Manolo Safont a la Fira de la
Magdalena a Castelló. També li demana una data per poder visitar-lo a sa
casa de Sueca i parlar amb ell d'alguns assumptes.

1970

Huguetpascualjesus

9157

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jesús Huguet Pascual, de la seua visita a sa
casa de Sueca, però no hi era, per aquest motiu li proposa una nova data per
dinar amb ell. També li demana que li diga a Josep Lluís Fos que li envie uns
poemes i una nota biogràfica seua.

1970

Huguetpascualjesus

9158

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual de la sol·licitud a la
Fundació Huguet d'unes ajudes econòmiques per a cursos de valencià al
Col·legi i al Cine-Club 67 d'Alberic.

1970

Huguetpascualjesus

9159

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual d'una data per a dinar i
visitar-lo a sa casa de Sueca amb uns amics de Castelló.

1970

Huguetpascualjesus

9160

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual perquè faça publicitat a
"Serra d'Or" d'una exposició de Manolo Boix a València i li envia el programa
d'aquesta.

1970

Huguetpascualjesus

9162

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jesús Huguet Pascual, de l'enviament
d'una fotocòpia d'un poemari d'un tal Rodenas, que li ha agradat molt.
També li demana que li dirigisca un treball sobre la literatura catalana dels
inicis del segle XX que vol dur a terme.
Adjunta fotocòpia del poemari titulat "Nanos i gegants".

1970

Huguetpascualjesus

9165

HUGUET PASCUAL, Jesús
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Informe

Nota

Informe enviat a Fuster per part de Jesús Huguet amb la fitxa tècnica dels
cursos de llengua catalana per a adults i infants, donats al col·legi i al CineClub 67 d'Alberic, i agraïment a la Fundació Huguet i a Òmnium Cultural pel
seu finançament.
Comunicació a Fuster per part del recepcionista de la Residencia Cortezo de
Madrid de que s'ha dut a terme l'encàrrec del Sr. Huguet.

1970

Huguetpascualjesus

9163

1971

Huguetpascualjesus

20319

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre com és la
Setmana Santa d'Alberic i com són els seus dolços típics.

1972

Huguetpascualjesus

9164

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual de l'enviament d'un
exemplar del darrer llibre que ha editat "L'Eixam" i comentaris sobre la
literatura valenciana.

1972

Huguetpascualjesus

9166

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre els dolços típics
de Setmana Santa.

1973

Huguetpascualjesus

9167

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre un accident de
trànsit que va patir a Oliva i altres comentaris sobre les seues investigacions
de la figura de Fermin Gonzalo Moron sobre el qual no troba cap informació.
També li comunica la publicació d'un llibre sobre Ausiàs March del qual li
enviarà un exemplar.

1973

Huguetpascualjesus

9168

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre l'accident de
cotxe que va patir i altres comentaris sobre l'entrega dels Premis Literaris
d'Alberic i l'enviament d'un exemplar amb els treballs guardonats. També li
parla sobre la figura del Sr. Fermín Gonzalo Moron i sobre la publicació d'un
llibre seu per part de l'Ajuntament de Gandia.

1973

Huguetpascualjesus

9169

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre unes dades
aparegudes al "Diccionari Albertí" sobre la figura d'Elies Cerdà i Remohí,
natural d'Alberic. També li fa alguns comentaris sobre la seua poesia i obra
literària.

1973

Huguetpascualjesus

9170

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre les dades que li
envià d'Elies Cerdà i Remohí, que son les úniques que hi ha, ja que els arxius
del Registre Civil d'Alberic es cremaren en guerra, i altres comentaris sobre
una obra literària "porno" que està fent.

1973

Huguetpascualjesus

9171

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual d'una dada biogràfica
sobre el Sr. Cerdà i Remohí, per al seu coneixement.

1973

Huguetpascualjesus

20320

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jesús Huguet Pascual i Esperança Enguita
Prósper, de la invitació al seu casament, que es farà a l'esglèsia de Sant
Llorenç d'Alberic, al qual esperen la seua assitència.

1974

Huguetpascualjesus

9172
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Comunicació a Fuster per part del matrimoni de Jesús Huguet Pascual i
Esperança Enguita Prósper del seu nou domicili a Alberic.

1974

Huguetpascualjesus

9173

Felicitació a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual i del poble d'Alberic pel
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

1975

Huguetpascualjesus

20321

Carta

Enviament a Fuster per part del matrimoni de Jesús Huguet Pascual i
d'Esperança Enguita Pròsper d'uns "panquemaos" d'Alberic en senyal
d'amistat.
Anotació manuscrita de Fuster [Rebut 15-IV-76].

1976

Huguetpascualjesus

20322

Carta

Comentaris familiars a Fuster per part de Josep Huguet Pascual sobre com és
la seua vida de casat, i comunicació del naixement d'un nou fill. També li fa
alguns comentaris sobre la seua participació com a professor dels cursos de
llengua valenciana, i a la seua relació amb alguns amics comuns eclesiàstics.

1976

Huguetpascualjesus

20323

Carta

Comunicació a Fuster per part del matrimoni de Jesús Huguet Pascual i
Esperança Enguita Prósper del naixement del seu primer fill i felicitació d'Any
Nou a Fuster.

1977

Huguetpascualjesus

9176

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jesús Huguet Pascual, de la compra de
vàries biblioteques privades amb alguns llibres que li poden interessar, per
tal de facilitar-li'ls si li interessen.

1979

Huguetpascualjesus

9177

1979

Huguetpascualjesus

9178

1980

Huguetpascualjesus

9179

Tarja de
presentació
Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual del pagament d'uns
rebuts de Bibliovasa per part de la Fundació Ausiàs March, com a president
d'aquesta
Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual de l'enviament d'uns
exemplars d'uns llibres seus recentment publicats i comentaris sobre els
seus darrers treballs sobre la Franja Catalana d'Aragó.

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Jesús Huguet
i de Manolo Safont

1981

Huguetpascualjesus

9181

Carta

Enviament a Josep Palàcios per part de Jesús Huguet de les fotocòpies
d'algunes cartes que li envià Fuster, que s'adjunten, i d'uns dibuixos dirigits a
Josep Albi, que no s'adjunten.
es cartes adjuntes de Fuster tracten de la comunicació de la seua visita a
casa Huguet per veure la seua biblioteca, comentaris de suport per un
accident patit per Huguet, i agraïment per l'enviament d'un obsequi.

1997

Huguetpascualjesus

20324
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Carta

Nota
Nota
Tarja de
presentació
HUGUET SEGARRA, Gaetà

Carta de presentació per part de l'Editor Jesús Huguet Pascual de la col·lecció
literària "L'Eixam" d'obres en valencià.
Ajunta targeta d'inscripció a l'editorial i catàleg de publicacions.
Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual de la data d'una
visita a sa casa de Sueca.
Felicitació de Nadal a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual.
Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet Pascual sobre les mones de
Pascua i la difusió del valencià.

Huguetpascualjesus

9180

Huguetpascualjesus

9161

Huguetpascualjesus

9175

Huguetpascualjesus

9174

Carta

Comentaris per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra sobre la necessitat de
promocionar el valencià per mitjà d'una editorial pròpia, per això li demana
la seua col·laboració en la creació d'aquesta per a la difusió de la cultura
valenciana. També li demana fer alguna cosa per promocionar a la nova
poetessa valenciana Anna Rebeca Mezquita.

1954

Huguetsegarragaeta

9182

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, sobre les activitats
culturals per a la defensa del valencià que ha finançat i sobre la seua
sol·licitud de col·laboració en la creació d'una editorial valenciana. També li
demana que el visite a Castelló per parlar amb ell.

1954

Huguetsegarragaeta

9183

Carta

Comentaris, per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra, sobre certa conversa
amb Beüt sobre el mecenatge seu en la compra de llibres valencians editats
a Catalunya i sobre la creació d'un fitxer de llibres i d'autors valencians.
També li parla dels cursos de llengua de Lo Rat-Penat i de la necessitat de la
publicació d'algunes obres i diccionaris de gramàtica valenciana. Finalment, li
fa comentaris sobre la seua assistència al III Congrés de Poesia de Santiago
de Compotel·la

1954

Huguetsegarragaeta

9184

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra d'una reunió a València
amb ell i els amics Thous i Beüt per parlar de l'elaboració d'un fitxer de
llibres i d'autors valencians.

1954

Huguetsegarragaeta

9185

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Gaetà Huguet, que a la data proposada
per a una reunió a l'Hotel Roma-Lauria de València no podrà estar a l'hora
indicada per motius personals, però que acudirà més tard per parlar amb ell
de l'elaboració d'un fitxer d'autors i llibres valencians i altres assumptes.

1954

Huguetsegarragaeta

9186

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gaetà Huguet sobre la data i l'hora d'una
reunió a l'Hotel Roma-Lauria de València on dinaran i després aniran a casa
de Thous per veure el fitxer d'autors i llibres valencians.

1954

Huguetsegarragaeta

9188
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Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra de la data i l'hora
d'una reunió a l'Hotel Roma-Lauria de València.

1954

Huguetsegarragaeta

9187

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, sobre la creació de
noves fitxes sobre autors i llibres valencians de la Província de Castelló, i
sol·licitud d'una data setmanal per reunir-se a valència i parlar de
l'assumpte.

1955

Huguetsegarragaeta

9189

Carta

Comentaris per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra sobre la creació d'una
editorial valenciana amb la col·laboració d'Enric Valor i sobre els llibres que
han pensat editar. També li parla del fitxer d'autors i temes valencians de
Thous que no els interessa usar, ja que els vol cobrar per usar-los. Finalment,
li diu el dia que es poden reunir a València per parlar.

1955

Huguetsegarragaeta

9190

Carta

Felicitació a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra per la seua obra "El
descrèdit de la realitat" i agraïment per l'enviament d'un exemplar de l'obra.

1955

Huguetsegarragaeta

9191

Carta

Agraïment per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra per la seua felicitació
pel seu llibre "El descrèdit de la realitat". També li demana el seu patrocini
amb l'adquisició d'alguns exemplars de l'obra "Antologia de la poesia
valenciana", publicada a Barcelona per l'Editorial Selecta, i el nom d'algun
jove poeta castellonenc per incloure'l a l'obra.

1955

Huguetsegarragaeta

9192

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, de la baixa com a
professor de valencià d'Enric Valor als cursets de Lo Rat-Penat i del fracàs
editorial d'Albertí en l'edició d'un recull de contes valencians. També li fa
alguns comentaris sobre la seua tasca de mecenatge en la subscripció i la
compra d'obres valencianes a les editorials catalanes perquè editen obres
d'autors valencians. Finalment, li comunica l'enviament del poemari
"Casolanes" d'un jove poeta castellonenc.

1955

Huguetsegarragaeta

9193

Carta

Comentaris per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra sobre els cursets de
valencià de Lo Rat Penat que, tot i adoptar un caire anticatalanista, deuen
mantenir-se pels bons resultats donats, i altres comentaris sobre les
dolentes activitats culturals i conferències organitzades per la institució.
També li fa comentaris sobres les subscripcions al "Diccionari" i a altres
edicions d'Albertí, sobre la seua assistència a les Festes de Castelló i sobre la
publicació de la seua "Antologia de la poesia valenciana".

1956

Huguetsegarragaeta

9194

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, que li té reservada
una cambra a sa casa de Castelló perquè vaja a les Festes de la Magdalena.

1956

Huguetsegarragaeta

9195
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra de l'enviament d'un
gir postal per valor de 1000 pts. i felicitació pels seus èxits literaris a
Barcelona. També li fa alguns comentaris sobre les seues subscripcions
d'obres valencianes i li demana que li envie un exemplar de la seua
"Antologia de la poesia valenciana".

1956

Huguetsegarragaeta

9196

1956

Huguetsegarragaeta

9197

Carta

Disculpes per part de Fuster a Gaetà Huguet per tardar tant en contestar-li,
ja que estava molt enfeinat amb altres treballs, fent un estudi sobre els
sermons de Sant Vicent Ferrer per a la "Revista Valenciana de Filologia" i
altres comentaris sobre la publicació de la seua "Antologia de la poesia
valenciana". També li fa alguns comentaris sobre la correcció d'una obra
d'Huguet que li va enviar per revisar-la i que li la tornarà per mitjà de Vañó.
Finalment, li demana quan es poden reunir a València per parlar, proposantli la data en què donarà una conferència a la clausura dels cursets de
valencià de Lo Rat-Penat.

1956

Huguetsegarragaeta

9198

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Huguet Segarra de la data d'una
visita a València per parlar amb ell sobre el seu finançament dels cursets de
valencià de Lo Rat-Penat, aprofitant la seua conferència amb motiu de l'acte
de clausura dels cursets.

1956

Huguetsegarragaeta

9199

Carta

Enviament a Fuster, per part de Jesús Huguet Segarra, d'una còpia de les
condicions per al seu finançament dels curets de valencià de Lo Rat-Penat,
que es faran sota la supervisió de Joan Fuster, Nicolau Primitiu i Manuel
Sanchis Guarner.

1956

Huguetsegarragaeta

9200

Carta

Comentaris a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra sobre el seu
finançament dels cursets de valencià de Lo Rat-Penat i sobre la gestió
d'aquests.

1956

Huguetsegarragaeta

9201

Carta

Comentaris, per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra, dels acords que
s'han pres en una reunió amb Nicolau Primitiu sobre els cursets de valencià
de Lo Rat-Penat i sobre el mecenatge de difusió de la cultura valenciana
exercit per Gaetà Huguet.

1956

Huguetsegarragaeta

9202

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra d'una carta amb la
contestació de Nicolau Primitiu sobre la seua gestió i mecenatge dels cursets
de valencià de Lo Rat- Penat per al seu coneixement.

1956

Huguetsegarragaeta

9203

Carta
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Carta

Comentaris, per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra, sobre el
valencianisme de Nicolau primitiu i sobre el regionalisme de Lo Rat-Penat.
També li parla d'algunes de les publicacions promogudes per la seua
editorial, les quals considera un tant anticatalanistes, i li parla sobre el fet
que la gestió proposada per Nicolau dels cursets de valencià de Lo Rat-Penat
no és del tot encertada des del punt de vista de Fuster.

1956

Huguetsegarragaeta

9204

Carta

Agraïment a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, pel seu article
aparegut a la revista "Pont Blau" sobre les Festes de la Magdalena de
Castelló. També li comunica que li ha escrit a Nicolau Primitiu proposant-li
una nova gestió dels cursets de valencià de Lo Rat-Penat, tal com li
demanava Fuster, cosa a què s'ha oposat Nicolau, allunyant-se de la gestió
d'aquests.

1956

Huguetsegarragaeta

9205

Carta

Sol·licitud, per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra, d'un llistat amb els
noms d'alguns personatges de Castelló capaços de llegir en valencià per
enviar-los publicitat de la "Nova Col·lecció Lletres" de publicacions en
valencià i comentaris sobre la seua propera visita a Castelló a unes [Jornadas
Literarias del Maestrazgo].

1957

Huguetsegarragaeta

9206

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, de l'enviament
d'un llistat amb els noms i les adreçes de possibles subscriptors a obres en
valencià, tal com li demanà Fuster. També li fa alguns comentaris sobre un
fitxer amb les esmentades dades que es troben en poder de Thous i que no li
deixa consultar.

1957

Huguetsegarragaeta

9207

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Gaetà Huguet, del finançament de la
publicació d'una conferència seua pronunciada a Lo Rat-Penat sobre Sor
Isabel de Villena i li demana l'enviament de l'original per a la seua publicació.
Finalment, li fa comentaris sobre la publicació de "Quart Creixent" per part
d'Albertí a Girona i li parla de les freqüents visites de Nicolau Primitiu a
Castelló.

1957

Huguetsegarragaeta

9209

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, sobre la publicació
del text d'un discurs seu sobre Sor Isabel de Villena pronunciat a Lo RatPenat i sobre el finançament de l'esmentada edició.

1957

Huguetsegarragaeta

9210

Carta

Mostra d'amistat a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra i comentaris
sobre el finançament en la publicació d'un text seu per Lo Rat-Penat pel qual
li escriurà a Matalí, donant-li el seu vistiplau al respecte.

1957

Huguetsegarragaeta

9211
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Carta

Comentaris per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra sobre el seu
finançament de l'edició d'una conferència seua sobre Sor Isabel de Villena
pronunciada a Lo Rat-Penat, sobre la qual farà un nou text, ja que l'original
del parlament el vol publicar a la "Revista Valenciana de Filologia".

1957

Huguetsegarragaeta

9212

Carta

Comentaris, per part de Fuster a Gaetà Huguet Segarra, sobre el seu
finançament de l'edició d'una conferència seua sobre Sor Isabel de Villena,
pronunciada a Lo Rat-Penat, de la qual farà un nou text, ja que l'original del
parlament vol publicar-lo a la "Revista Valenciana de Filologia". També li
demana a quina adreça vol que li envie un exemplar de la seua obra "Figures
de temps".

1957

Huguetsegarragaeta

9213

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, sobre el seu
finançament de la publicació d'un discurs seu sobre Sor Isabel de Villena
pronunciat a Lo Rat-Penat i sobre la seua activitat de mecenatge de la
cultura valenciana. També li parla de la seua malaltia

1957

Huguetsegarragaeta

9214

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra de l'enviament d'uns
linotips que li manquen.

1957

Huguetsegarragaeta

9208

Carta

Agraïment a Fuster per part de Gaetà Huguet per l'enviament d'un exemplar
d'un llibre seu i de la revista "Pont Blau". També el felicita per la seua obra
"Figures de temps" ,obra que li ha agradat molt, i li fa comentaris sobre la
publicació d'un "Recull de contes valencians".

1958

Huguetsegarragaeta

9215

Carta

Comentaris, per part de Fuster a Gaetà Huguet, sobre la seua rèplica a la
secció de "Cartes al director" de la revista "Sicània" per unes desencertades
afirmacions sobre el valencianisme, fetes per Nicolau Primitu a l'esmentada
publicació. També li parla de les darreres publicacions i projectes editorials
que porta entre mans Fuster, entre els quals hi ha una sèrie de fascicles
divulgatius sobre temes valencians i la publicació en castellà de la seua obra
"El País Valenciano". Finalment, li fa comentaris sobre les publicacions fetes
per l'editor Santiago Albertí.

1958

Huguetsegarragaeta

9216

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, sobre la seua
malaltia i altres comentaris sobre la revista "Sicània" i comunicació que no és
ell l'autor de la carta al director apareguda a l'esmentada revista en contra
d'unes afirmacions sobre el valencianisme fetes per Nicolau Primitiu. Per
últim, li fa comentaris sobre les publicacions valencianistes de Nicolau
Primitiu i sobre el valencianisme.

1958

Huguetsegarragaeta

9217
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Carta

1959

Huguetsegarragaeta

9218

1959

Huguetsegarragaeta

9219

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra perquè vaja a visitar-lo
a la Clínica Celma on està hospitalitzat per parlar amb ell.
Adjunta un altre telegrama de Gaetà Huguet a Fuster, diguent-li que no vaja
a visitar-lo la data proposada, ja que no està bé de salut, i esquela apareguda
a la premsa anunciant la mort de Gaetà Huguet.

1959

Huguetsegarragaeta

9220

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Ricard Huguet i Reverter amb motiu
de l'atemptat i per la seua tasca de recuperació cultural i lingüística al País
Valencià

1981

Huguetricard

9150

Carta

Presentació i sol·licitud de col·laboració per part de Fuster a Jacint Humet, en
el nou setmanari "El Temps", fet al País Valencià.
Anotació manuscrita i segell imprés al sobre postal [Devuelto al remitente].

1984

Humetjacint

9221

1962

Hurtadoodo

9222

1961

Hurtadovictor

9223

1983

Hurtadovictor

9224

1987

Hurtadovictor

9225

Carta

HUGUET, Ricard

HUMET, Jacint

HURTADO, Odó

Comentaris a Fuster, per part de Gaetà Huguet Segarra, sobre les seues
activitats de mecenatge en l'edició de llibres valencians i li demana la seua
col·laboració en la correcció de l'obra "Masoveries", publicada per Albertí, i
altres comentaris sobre la seua malaltia.
Adjunta carta de Gaetà Huguet Segarra comunicant als lectors en valencià de
la comarca de Castelló, la publicació de l'obra "Masoveries. Estampes velles
del Maestrat de Castelló".

Carta

HURTADO, Victor
Carta
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Gaetà Huguet Segarra sobre la seua malaltia
i agraïment per la seua col·laboració en l'obra "Masoveries". Finalment, li fa
comentaris sobre l'edició d'unes regles gramaticals valencianes.

Agraïment a Fuster, com a membre del jurat dels Premis Sant Jordi, per part
d'Odó Hurtado per la valoració que li va fer a la seua novel·la "Desarrelats".
Felicitació de Nadal a Fuster per part de Victor Hurtado des de París i mostra
d'admiració i suport per la seua tasca de recuperació lingüística i cultural a
les terres valencianes.
Felicitació a Fuster per part de Víctor Hurtado per la seua encertada aparició
en un programa de televisió.
Felicitació a Fuster i mostra d'amistat per part de Víctor Hurtado pel seu 65
aniversari i comentaris d'elogi a la seua obra literària.

[ 996

HYDE, Alan
Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Alan Hyde, estudiant universitari de llengües a
Holanda, perquè col·labore contestant a un qüestionari sobre la situació de
la llengua catalana per a un estudi que està fent sobre les llengües
minoritàries a Europa.

1988

Hydealan

9226

1976

Iencontredeciencieshumanesisocia
20219
lsdelspaisoscat

1963

Ibanezescofetmanuel

9232

1965

Ibanezescofetmanuel

9235

1965

Ibanezescofetmanuel

9233

I ↑
I encontre de Ciències
Humanes i Socials dels
Països Catalans a Perpinyà
IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Enviament a Fuster per part del Primer Encontre de Ciències Humanes i
Socials dels Països Catalans a Perpinyà d'un full informatiu amb les activitats
a diur-se a terme, dels participants i del programa i horari de l'encontre.
També adjunta butlleta d'inscripció a l'encontre.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet del canvi de data
d'una visita a sa casa de Sueca.
Enviament a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de la còpia d'una
carta seua al Sr. Sugranyes de Franch, demanant-li l'enviament d'un llibre
per publicar-lo a la col·lecció "Cara i Creu", de l'Editorial AC, i felicitació de
Nadal.
Mostra de condol a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet per la mort de
sa mare.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Ecofet de notícies seues, ja
que està absent de la vida cultural catalana i no li envia articles perquè els
publique, per si li passa cap cosa.

1966

Ibanezescofetmanuel

9238

Carta

Contestació per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet sobre la seua
absència de la vida cultural catalana i el seu enviament d'articles per a "El
Correo Catalán", ja què està enfadat amb ell i està en contra de la línia
editorial seguida per l'esmentat diari

1966

Ibanezescofetmanuel

9239

1966

Ibanezescofetmanuel

9236

1966

Ibanezescofetmanuel

9237

1967

Ibanezescofetmanuel

9240

1969

Ibanezescofetmanuel

9242

Postal

Telegrama
Fullet
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Recordatori a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet del seu viatge a
Istanbul (Turquia).
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general d'Istanbul amb
el Bòsfor i l'esglèsia de Santa Sofia
Mostra de condol a Fuster per la mort de sa mare, per part de Manuel
Ibáñez Escofet.
Enviament a Fuster d'un fullet anunciant l'aparició de l'obra "Els
Mallorquins" de Josep Melià amb un pròleg seu, per part de l'Editorial
Daedalus.
Comentaris a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de cert problema
amb el diari "La Vanguardia"

[ 997

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, sobre un article seu
referent a "Pi de la Serra" i la nova cançó catalana per a "Tele/Exprés", i
altres comentaris sobre la nova línia editorial del diari i sobre la seua defensa
dels nous cantautors en català.

1969

Ibanezescofetmanuel

9243

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet sobre l'enviament
d'un retall de premsa seu aparegut a "Tele/Expres" i sobre l'augment de les
vendes del diari a València.

1970

Ibanezescofetmanuel

9244

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de la seua intenció
de visitar València per reunir-se amb ell, Ventura i Lluch, però desestima
aquesta visita, ja que aquests dos li han dit que estarien fora de la ciutat.
També li demana l'enviament de la seua obra "L'Albufera de València" per
fer-li una crítica literària a "Tele/Exprés".

1970

Ibanezescofetmanuel

9245

1970

Ibanezescofetmanuel

9246

1970

Ibanezescofetmanuel

9247

1971

Ibanezescofetmanuel

9248

1972

Ibanezescofetmanuel

9249

1972

Ibanezescofetmanuel

9250

1972

Ibanezescofetmanuel

9251

1972

Ibanezescofetmanuel

9252

Carta

Telegrama
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament
d'uns articles sobre el "General Prim" amb motiu del centenari de la seua
mort, perquè li'ls publique a "Tele/Exprés", ja que al diari "La Vanguardia"
sols li n'han volgut publicar un, i comentaris sobre la seua activitat
periodística.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet que li publicarà a
"Tele/Exprés" els seus articles sobre el General Prim
Comentaris a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet sobre l'accident de
trànsit patit per l'Horaci Sáenz Guerrero de "La Vanguardia" i altres
comentaris apareguts a l'esmentat diari sobre la nova cançó.
Comentaris a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet, director de
"Tele/Exprés", sobre el seu delicat estat de salut.
Comentaris, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, sobre un article
crític, publicat a "Tele/Exprés", de tema "hispano-marroquí" i altres
comentaris crítics per part de Fuster a la línia editorial que està adquirint el
diari. També li fa comentaris crítics a un article aparegut a "La Vanguardia"
sobre l'entrada en el Mercat Comú i el que això suposaria per al camp
valencià.
Comentaris a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet sobre certa crítica
d'aquest a uns articles apareguts a la premsa catalana sobre el camp
valencià, arran de l'entrada en el Mercat Comú.
Comunicació, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, de l'enviament
d'un article seu per a la seua publicació a "Tele/Exprés" i comentaris sobre
Raimon. També li anuncia la seua visita a Barcelona amb motiu del Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes on es podran reunir per parlar.

[ 998

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel

Carta

Comunicació per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article sobre "Los moros y la inquisición" per a la seua publicació, i
comentaris sobre el Servei de Correus a Espanya, i al mateix article.

1972

Ibanezescofetmanuel

9254

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, sobre la seua visita
a Barcelona, proposant-li quedar per a dinar i visitar a Josep Pla. També li
proposa que faça un article per al número extraordinari de Nadal de la
revista "Barça".

1972

Ibanezescofetmanuel

9255

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article sobre el "X Aniversari del Concili Vaticà II" per publicar-lo a
[Tele/Exprés].

1972

Ibanezescofetmanuel

9253

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament del seu
article per a un número extraordinari de Nadal de la revista "Barça".

1972

Ibanezescofetmanuel

9256

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, que ja ha enviat
als serveis administratius de "Tele/Exprés" l'ordre de pagament d'uns diners
que li deuen.

1973

Ibanezescofetmanuel

9258

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de l'enviament
d'un resguard del rebut pel pagament dels seues honoraris editorials per un
article publicat a "Tele/Exprés" i comentaris sobre la publicació d'un altre
article seu sobre "Picasso".

1973

Ibanezescofetmanuel

9259

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, del nom d'alguns
literats valencians que poden aparéixer a un suplement literari de
"Tele/Exprés". També li demana publicar una entrevista seua a l'esmentada
publicació, on li done la seua opinió sobre la literatura valenciana, i
comentaris sobre unes afirmacions fetes per Fuster a un article seu al diari
"La Verdad".

1974

Ibanezescofetmanuel

9260

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, de l'enviament per
a la seua publicació d'un article seu sobre els Premis d'Honor de les Lletres
Catalanes, contestant a un altre article de Triadú, aparegut a la revista
"Canigó". També li demana que faça algun comentari a "Tele/Exprés" sobre
la presentació del llibre "Exploració de l'ombra", a la Galeria Deu al Set de
València, sobre l'obra del pintor Joan Ponç.

1974

Ibanezescofetmanuel

9262

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de la publicació
d'un article seu a "Tele/Exprés" i comentaris sobre certa polèmica amb la
direcció del diari. També li comunica que ha aconseguit permís del Ministeri
per publicar una pàgina literària en català al diari en la qual vol que hi
col·labore.

1974

Ibanezescofetmanuel

9263
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IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel
Carta

Comunicació, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, de l'enviament
d'un article sobre Pla perquè li'l publique i d'una certa polèmica amb "Serra
d'Or" i l'Abadia de Montserrat.
Anotació manuscrita de Fuster a peu de pàgina [Ibáñez Escofet. Article titulat
"La literatura y sus cosas"].

1974

Ibanezescofetmanuel

9264

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, sobre la seua
activitat periodística i sobre el trasllat a l'administració de "Tele/Exprés"
d'una queixa seua. També li demana la seua col·laboració amb un article per
a la pàgina literària en català de l'esmentat diari, que tractarà sobre els "500
anys del llibre català".

1974

Ibanezescofetmanuel

9265

Carta

Comentaris, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, sobre la publicació
d'un article sobre el pintor-gravador Jaume Pla, semblant al publicat a "La
Vanguardia". També li comunica el seu viatge a Grècia, des d'on li enviarà
alguns articles per publicar-los a "Tele/Exprés".

1974

Ibanezescofetmanuel

9266

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article seu per publicar-lo.

1974

Ibanezescofetmanuel

9261

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, que ha rebut el
seu article per publicar-lo a "Tele/Exprés", i de la data d'un dinar a La Bisbal
aprofitant un concert de Raimon a la localitat, amb els amics comuns: Pla,
Ortínez, Sardà i Raimon.

1975

Ibanezescofetmanuel

9269

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet que Raimon no
podrà anar a un dinar.

1975

Ibanezescofetmanuel

9270

1975

Ibanezescofetmanuel

9271

1975

Ibanezescofetmanuel

9272

1975

Ibanezescofetmanuel

9273

Carta

Carta

Carta
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Comunicació, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, que en la data que
quedaren per a dinar amb els amics comuns Raimon, Ortínez, Pla i Sardà, no
podrà anar. També li fa alguns comentaris crítics a un article d'Amando de
Miguel, aparegut al diari "Las Provincias".
Sol·licitud, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, sobre el seu estat
anímic després d'assabentar-se de la seua possible destitució com a director
de "Tele'Exprés" a causa d'una certa polèmica amb el govern pel cas
Huertas.
Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de quina és la seua
situació al front del diari "Tele/Exprés" a causa del cas Huertas, on s'està
plantejant la seua destitució com a director d'aquest, i comentaris sobre la
seua tasca periodística.

[

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel

Carta

Fotocòpia d'una carta de Josep M. Huertas des de la presó a Manuel Ibàñez
Escofet donant-li el seu suport per la seua destitució com a director del diari
"Tele/Exprés", a causa de la publicació del seu article "Vida erótica
subterránea", i altres comentaris sobre la seua vida a la presó. També li dóna
suport i records per als seus amics i periodistes del diari.
Adjunta retalls de premsa de Jordi Solé-Tura aparegut a [El Noticiero
Universal]] ,amb el tíol "El pais y la violencia", i un altre de Martí Rizal
aparegut al [[Diario de Barcelona]] titulat "Provocaciones contra la
democracia", que tracten sobre l'assassinat del policia Juan Ruiz Muñoz

1975

Ibanezescofetmanuel

9274

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article per a publicar i felicitació d'Any Nou.

1975

Ibanezescofetmanuel

9267

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article seu sobre el "Vè Centenari del Naixement de Miguel Angel" per
publicar-lo a "Tele/Exprés".

1975

Ibanezescofetmanuel

9268

Telegrama

Sol·licitud a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de l'enviament d'un
article per a publicar-li'l sobre una crítica literària de llibres referents al País
Valencià.

1975

Ibanezescofetmanuel

9275

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, que ara està
treballant per al diari [[La Vanguardia]] i sol·licitud a Fuster de la seua
col·laboració amb un text per a un número especial sobre la commemoració
del Centenari de Jaume I, que està preparant per a l'esmentat diari. També li
fa alguns comentaris sobre els treballs i col·laboradors que aniran a aquest
número especial.

1976

Ibanezescofetmanuel

9276

1976

Ibanezescofetmanuel

9277

1977

Ibanezescofetmanuel

20325

Carta
Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article seu perquè li'l publique i li demana disculpes per no enviar-li'l abans.
Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'un
article sobre el 80 aniversari de Josep Pla per a la seua publicació.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet d'un dinar a
Barcelona amb el president Tarradellas.

1978

Ibanezescofetmanuel

9278

Carta

Comunicació, per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, que ha deixat
d'enviar-li articles per publicar-los al diari [[La Vanguardia]] a causa dels
baixos honoraris que li paguen. També li fa alguns comentaris sobre la data
de la seua propera visita a Barcelona on quedarà per a dinar amb ell i amb el
president Josep Tarradellas.

1978

Ibanezescofetmanuel

9280

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament d'uns
articles i mostra d'interés pel seu estat de salut.

1978

Ibanezescofetmanuel

9279
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IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet amb motiu de
l'atemptat.

1981

Ibanezescofetmanuel

9285

Carta

Agraïment per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet i Francesc Noy per les
seues felicitacions pel seu nomenament com a professor universitari i
comentaris sobre la seua propera visita a Barcelona. També li fa alguns
comentaris sobre la temptativa del "El País" per fer-lo col·laborador
d'articles al diari.

1983

Ibanezescofetmanuel

9282

Telegrama

Felicitacions a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet i de Francesc Noy
pel seu nomenament com a professor de la Universitat de València.

1983

Ibanezescofetmanuel

9281

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, sobre la seua obra
literària i mostra d'amistat. També li comunica la seua publicació d'un llibre
de memòries.

1990

Ibanezescofetmanuel

9283

1990

Ibanezescofetmanuel

9284

1992

Ibanezescofetmanuel

9286

Ibanezescofetmanuel

9230

Telegrama
Telegrama
Carta

Mostra de condol per part de Fuster a la família de Manuel Ibáñez Escofet
per la mort d'aquest.(Document no enviat).
Mostra de condol per part de Maria Fanes, viuda de Manuel Ibáñez Escofet,
a la família de Fuster per la mort d'aquest.
Comunicació a Fuster, per part del director de "Tele/Exprés", que s'ha
trencat un braç i enviament d'un article de premsa.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet sobre un article seu
sobre "Rostand" per publicar-lo a [El Correo Catalán], al qual li demana fer
alguns canvis.

Ibanezescofetmanuel

9231

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, sobre una carta de
Fuster que ha enviat per publicar a "El Ciervo", diguent-li que si no li la
publiquen ho farà ell a "El Correo Catalán" i altres comentaris sobre la seua
censura interior.

Ibanezescofetmanuel

9234

Ibanezescofetmanuel

9257

Ibanezescofetmanuel

9229

Ibanezescofetmanuel

9241

Carta

Nota
Poema
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Comunicació a Fuster, per part de Manuel Ibáñez Escofet, de l'enviament
d'un xec amb el pagament dels seus honoraris editorials pel seu article per a
un número extraordinari de Nadal de la revista "Barça".
Adjunta nota d'agraïment, per part de la revista "Barça", per la seua
col·laboració amb un article i un xec per valor de 5.000 pts pel pagament de
l'article.
Comunicació a Fuster per part del director de "Tele/Exprés" de l'enviament
d'un retall de premsa.
Enviament a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet d'un poema
mecanografiat seu.

[

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel
Tarja de
presentació

Tarja de presentació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet, "redactorjefe" de "El Correo Catalán", del noi Tomàs Alcoverro.
Al revers del document apareix una nota de Jordi Sobrequés, comunicant-li a
Fuster la data d'una visita a sa casa de Sueca.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Fèlix Ibáñez Fanés del dia de l'acte de
presentació de la nova revista "L'Avenç" i sol·licitud de col·laboració amb
aquesta, per aquest motiu vol parlar amb ell, o bé a l'acte de presentació o
bé a sa casa de Sueca.

Carta

Carta

Ibanezescofetmanuel

9228

1977

Ibanezfarresfelix

9287

Sol·licitud a Fuster per part de Federico Ibáñez Soler, de l'Editorial Castalia,
de la seua participació en la publicació "Año literario", al no contertar-li a la
mateixa sol·licitud a Andrés Amorós

1974

Ibanezsolerfederico

20326

Agraïment a Fuster per part de Federico Ibáñez Soler, de l'Editorial Castalia,
per la seua col·labaració en un llibre sobre "Literatura y Educación" que han
editat. També li demana la seua col·laboració en propers projectes editorials.

1974

Ibanezsolerfederico

20327

1981

Ibanezjosep

9227

1982

Ibarzmerce

9289

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Publicaciones Hispanoamericanas S.A." de
l'enviament d'uns diners com a comissió per les seues subscripcions fetes a
la col·lecció Club dels Novel·listes.
Adjunta llistat de la "Liquidación de Comisiones" i rebut pel pagament de
762.50 pts en concepte de comissions editorials.

1960

Iber-amer

9290

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Publicaciones Hispanoamericanas S.A." de
l'enviament d'uns diners com a comissió per les seues subscripcions fetes a
alguns amics als llibres publicats per Iber-Amer.
Adjunta rebut pel pagament de 270 pts en concepte de comissions editorials
i llistats amb les subscripcions que ha fet al Vol. XV de l'obra "Érem Quatre"
de Lluís Ferran de Pol, i a l'obra de Dostoievski "Els germans Karamázov".

1961

Iber-amer

9291

1963

Iber-amer

9292

1963

Iber-amer

9293

IBÁÑEZ FARRÉS, Fèlix

IBÁÑEZ SOLER, Federico

IBÁÑEZ, Josep
IBARZ, Mercé

Telegrama
Carta

IBER-AMER

Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster i de repulsa amb motiu de l'atemptat, per part de
Josep Ibáñez.
Sol·licitud a Fuster per part de Mercè Ibarz de la seua opinió pel que fa a
unes memòries de Gaziel que està fent.

Comunicació a Fuster per part de Rafael Borrás, director tècnic d'Iber-Amer
S.A., de l'enviament d'un exemplar de l'obra de Xavier Rubert "El Arte
Ensimismado", perquè en faça una crítica literària a la premsa.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Borrás, director tècnic d'Iber-Amer
S.A., de l'enviament d'un exemplar de l'obra de Konstantinos A. Doxiadis
"Arquitectura en transición", perquè en faça una crítica literària a la premsa.

[

Iborra Muñoz-Ferriols, S
Carta
IBORRA, Enric
IBORRA, Joan

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Secundino Iborra Muñoz-Ferriol, de
l'enviament d'un exemplar de la comèdia "Ni a la farsa ni a la vida" perquè
en faça una crítica literària a [Jornada].
Comentaris per part de Fuster a Enric Iborra sobre les correccions que li
proposa d'una transcripció seua d'una obra de Pere Antoni Beuter.

1958

Iborramunoz-ferriolss

9381

1982

Iborraenric

9294

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Iborra de l'enviament de la lletra i la
partitura musical de la cançó "Romanç de la Cileta".

1990

Iborrajoan

9295

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'un
exemplar d'un llibre per a la seua publicació i comentaris sobre un viatge a
Madrid a una reunió.

195

Iborrajosep

9336

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que ha rebut uns llibres
d'Ors, Tolstoi i Guarner que li envià i alguns exemplars de la revista "Verbo", i
comentaris sobre l'intercanvi de llibres. Per aquest motiu, li parla de
l'aparició de la seua obra "Contrapunto" i de l'enviament d'uns exemplars
d'algunes obres de la col·lecció Horizonte titulats "Con los esclavos en la
noria", "El tiempo debe detenerse" d'Aldous Huxley i "Ulysses"

1950

Iborrajosep

9296

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre l'aparició de la seua
obra "Contrapunt" i sobre l'enviament d'uns llibres del seu interés. També li
parla sobre literatura catalana, sobre la lectura d'algunes obres en català i
sobre literatura en castellà. Finalment, també li diu que està treballant en
una obra de teatre.

1950

Iborrajosep

9297

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'uns llibres
del seu interés i d'una obra de teatre seua, a la qual fa alguns comentaris del
contingut. També li fa diferents comentaris sobre la lectura de la novel·la
"Contrapunto", sobre l'obra "La Montaña Mágina" i més comentaris sobre
literatura.

1950

Iborrajosep

9298

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que ha rebut uns llibres que
li envià de Carles Salvador, d'Estelrich i de Valle-Inclán. També li diu que li ha
enviat un llibret de versos i un guió d'una obra de teatre seus.

1950

Iborrajosep

9299

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre el seu valencianisme
arran de la lectura d'una obra d'Estelrich i comentaris sobre política i
nacionalisme. També li parla sobre literatura i li comunica l'enviament d'uns
petits assaigs seus perquè li'n done la seua opinió.

1950

Iborrajosep

9300

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre l'enviament d'uns llibres
del seu interés i agraïment per l'enviament d'un paquet amb llibres. També li
fa alguns comentaris sobre el seu viatge a Polop de la Marina.

1950

Iborrajosep

9301

IBORRA, Josep

IBORRA, Josep
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[

IBORRA, Josep
Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre l'obra literària d'Eugeni
d'Ors i sobre una obra de teatre que li envià a Fuster. També li demana fer
una altra obra de teatre junts, li fa alguns comentaris sobre la lectura de
l'obra "Un dia de octubre" i sobre les seues lectures i la literatura en general.
Finalment, li comunica l'enviament d'uns exemplars de l'obra "Contrapunto".

1950

Iborrajosep

9302

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre el seu estat de
salut,sobre la seua visita a un tal Rodríguez Tormos i sobre el dia en què
anirà a València per parlar amb ell. També li diu que no va a presentar-se a
una assignatura de dret a la Universitat, ja que prefereix decicar-se a llegir i
anar al cinema. Finalment, li fa alguns comentaris a la lectura de la revista
"Verbo" i sobre literatura.

1950

Iborrajosep

9303

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, pel que fa a unes correccions
d'uns poemes de Gerardo Diego per a la seua publicació, que considera
dignes d'una obra mestra. També li fa alguns comentaris sobre les lectures
d'alguns poemes de Baudelaire i Pablo Neruda.

1950

Iborrajosep

9304

1950

Iborrajosep

9305

1950

Iborrajosep

9306

1950

Iborrajosep

9307

1951

Iborrajosep

9308

Carta
Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra que acaba de passar-li a
màquina uns textos per a la seua publicació.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'un conte
per a la seua publicació i comentaris sobre la data de la seua tornada a Alcoi.
Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre l'enviament d'un conte
per a la seua publicació, al qual li proposa el títol "Monòleg llunar", i
comentaris sobre la pel·lícula "Bugambilia". També li parla de la revista
"Verbo" i de la lectura de l'obra de Salvador de Madariaga "Ingleses,
franceses y españoles".
Agraïment a Fuster, per part de Josep Iborra, per l'enviament del darrer
número de la revista "Verbo" i felicitació pels seus articles a la mateixa
publicació. També li diu que li han demanat que faça una crítica literària
sobre el número que "Verbo" dedicà a Gerardo Diego per publicar-la a
"Claustro" i comentaris sobre l'enviament d'uns llibres del seu interés de
Carles Riba i Salvador de Madariaga. Finalment, li comunica l'enviament
d'uns contes seus per a la seua publicació i li fa comentaris sobre literatura i
sobre les seues lectures.

[

IBORRA, Josep
Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que ha rebut el paquet amb
els llibres que li envià i comentaris sobre l'aparició de la nova publicació
"Claustro". També li fa alguns comentaris sobre la lectura d'un pròleg de
Shaw a una obra sobre "S. Joan" i sobre el catolicisme. Finalment, li fa alguns
comentaris sobre literatura i les seues lectures, proposant-li fer un article
sobre Neruda per a "Verbo".

1951

Iborrajosep

9309

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que ha rebut l'exemplar que
li envià de "La Nostra Revista" i que li ha enviat a Fuster el darrer exemplar
de "Le Figaro". També li comunica que ha comprat alguns llibres del seu
interés, per si vol que li'ls envie, i li fa comentaris sobre literatura i les seues
lectures. Finalment, li demana la seua opinió sobre la nova publicació
"Claustro", li parla dels darrers articles que s'han de publicar a la revista i li fa
comentaris sobre el darrer número de "Verbo" i sobre l'obra "Historias del
buen Dios", de Rilke.

1951

Iborrajosep

9310

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de la data i l'hora per reunirse a València i donar-li uns escrits per a la seua publicació a "Verbo".

1951

Iborrajosep

9311

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la seua estada en Alcoi
per tal de passar les vacances de Setmana Santa, on ha vist la pel·lícula "La
gran passió". Li fa comentaris sobre la compra d'un exemplar de
"Contrapunto" per a un amic i sobre l'obra "Música en la noche", de Huxley.
També li parla sobre una entrevista a Joan Miró apareguda a "Destino" i li
demana per la publicació d'una "Antologia de la poesia catalana".

1951

Iborrajosep

9312

1951

Iborrajosep

9313

1951

Iborrajosep

9314

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre les seues correccions a
un article seu sobre el catalanisme per a la seua publicació. També li demana
l'enviament d'uns exemplars de la revista "Verbo" i li fa comentaris sobre
l'enviament d'un exemplar de l'obra "Cotrapunto" i sobre una pel·lícula
francesa que va veure durant les seues vacances de Setmana Santa a Alcoi.
Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre les seues correccions a
una obra seua i comentaris sobre literatura castellana i teatre. També li
comunica el preu de la gramàtica de Carles Salvador per a la seua compra.

[

IBORRA, Josep

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de Josep Iborra, d'una
ressenya sobre la pel·lícula "Lo que el viento se llevó" per a la seua
publicació i comentaris sobre la comparació del cinema francés i el nordamericà. També li fa alguns comentaris sobre les pel·lícules que ha anat a
veure al Cine Club de València, entre les quals estan "Pelirrojo", "Poil de
Carrot", "El lladre de bicicletes" i "El ídolo caído". Finalment, li fa alguns
comentaris sobre els Jocs Florals de Nova York, sobre literatura, la lectura i
l'enviament de llibres a alguns amics que tenen en comú.

1951

Iborrajosep

9315

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra,sobre literatura i l'enviament
d'uns llibres del seu interés. També li parla d'una crónica que li ha enviat per
a la seua publicació i sobre unes conferències de Talamàs i una d'Antonio
Tovar. Finalment, li parla sobre la seua assitència a un concert als Vivers de
València i sobre les pel·lícules projectades al cine Coliseum de la ciutat i li fa
més comentaris sobre literatura.

1951

Iborrajosep

9316

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre com és la seua vida a
Montejaque (Màlaga), on està fent el servei militar i sobre la personalitat
dels seus companys de tenda. També li demana que li envie alguna revista o
publicació i li facilita la seua adreça a fi que li ho envie.

1951

Iborrajosep

9317

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre com és la seua vida i la
instrucció al servei militar i comentaris crítics sobre el comportament dels
comandaments. També li fa alguns comentaris sobre literatura i sobre la
compra de llibres de Fuster i li agraeix l'enviament d'uns exemplars de
"Destino" i li demana que li envie algun exemplar de "Verbo". Finalment, li
parla de l'enviament d'alguns articles seus sobre crítica literària per a la seua
publicació.

1951

Iborrajosep

9318

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre com és la seua vida al
campament de Montejaque, on està fent el servei militar, i sobre el seu
jurament a la bandera i el viatge que va fer per Ronda, Algecires, i Gibraltar
durant els dies de permís que li donaren. També li agraeix l'enviament
d'alguns llibres i revistes i li fa alguns comentaris literaris sobre les seues
lectures.

1951

Iborrajosep

9319

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre com és la seua vida al
campament militar de Montejaque, on està a punt de llicenciar-se, i altres
comentaris literaris sobre les seues lectures i sobre l'enviament d'uns
exemplars de les revistes "Ínsula" i "La Codorniz".

1951

Iborrajosep

9320
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[

IBORRA, Josep
Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que ja està a Alcoi, ja que ha
acabat el servei militar, i on ha vist la pel·lícula de Jean Cocteau "La Corona
negra", sobre la qual li fa alguns comentaris. També li parla de les darreres
novel·les que ha llegit i li comunica l'enviament d'uns exemplars de les
revistes "Ínsula" i "Corcel" i li demana que li torne un llibre de Madariaga
que li deixà.

1951

Iborrajosep

9321

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de la data de la seua visita a
València on es reunirà amb ell. Li fa comentaris sobre les seues lectures i ha
encetat un diari per a tal finalitat. També li parla del descobriment d'unes
pintures rupestres per part de Brotons i li parla de la crítica literària sobre un
llibre d'un amic seu.

1951

Iborrajosep

9322

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre les correccions que ha
fet d'uns contes que li va enviar per a la seua publicació i sobre la data de la
seua visita a València.

1951

Iborrajosep

9323

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la Cavalcada de Reis
d'Alcoi i sobre la lectura de l'obra de Buero Vallejo, "En ardiente oscuridad",
que li agradà més que "Historia de una escalera". També li comunica que
està escrivint un llibre, que li llegirà quan vaja a València, i li fa comentaris
sobre l'intercanvi de llibres entre els dos.

1952

Iborrajosep

9324

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre les seues vacances de
Falles amb total tranquil·litat a Alcoi, on ha anat al cinema a veure uns
documentals, i li fa comentaris sobre la lectura de l'obra "La isla i los
demonios".

1952

Iborrajosep

9325

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre com és la seua vida a
Alcoi i sobre el seu estat de salut. També li comunica que ha fet una novel·la
i una obra de teatre que s'ha representat a Alcoi, que ha conegut a
l'escriptor Joan Valls i li fa alguns comentaris sobre l'obra d'aquest.

1952

Iborrajosep

9326

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre unes correccions que li
ha fet d'una obra seua i sobre la lectura d'una traducció que ha fet Fuster de
l'obra "L'Espill". També li fa alguns comentaris sobre una crítica literària a
l'obra de Valls Jordà, "Minyó del mar", i sobre altres crítiques literàries,
aparegudes a "Índice". Finalment, li fa alguns comentaris literaris sobre les
seues lectures.

1952

Iborrajosep

9327
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[

IBORRA, Josep
Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la lectura d'una obra de
Valls Jordà per a una crítica literària i sobre la seua anada a València per fer
els seus exàmens a la Universitat de València, on també anirà Valls Jordà a
parlar amb la gent de la col·lecció "L'Espiga" perquè li publiquen un llibre i on
li'l presentarà a Fuster. També li parla sobre els "Jocs Florals" de Sueca i
sobre l'existencialisme a l'obra de Kant.

1952

Iborrajosep

9328

Carta

Felicitació a Fuster, per part de Josep Iborra, pel seu premi als Jocs Florals de
Sueca. També li fa alguns comentaris sobre les darreres pel·lícules que ha
vist al cinema: "Noble gesta", "Angelito negro", "Justicia cumplida", "La
Balada de Berlín" i "Milagro en Milán", de les quals li proposa fer algunes
ressenyes. Finalment, li fa alguns comentaris literaris sobre les seues
darreres lectures.

1952

Iborrajosep

9329

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'una crònica
perquè li la publique i comentaris sobre la lectura d'una obra poètica de
Jordana. També li fa alguns comentaris sobre la vida literària de Valls Jordà i
sobre literatura i la publicació de teatre en valencià. Finalment, li parla de la
darrera pel·lícula que ha vist "Un americano en París" i sobre l'actuació a
Alcoi de la companyia López de Heredia

1952

Iborrajosep

9330

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la seua vida a Alcoi, on
va visitar un amic melòman amb molts discs de música clàssica. També
felicita a Fuster per ser finalista a un premi literari de poesia i li fa comentaris
sobre literatura i cinema. Finalment, li comunica la publicació per part de
Valls Jordà de la seua obra "L'home pot esser àngel" i comentaris sobre
l'enviament i l'intercanvi de publicacions entre els dos.

1953

Iborrajosep

9331

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de l'enviament d'uns contes
perquè li'ls revise abans de presentar-los a un concurs literari de "Levante" i
sol·licitud d'una data per tal de reunir-se a València.

1953

Iborrajosep

9332

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la seua vida a Alcoi, on
escolta sovint la ràdio i ha descobert alguns compositors i músics espanyols
que desconeixia. També li comunica l'enviament d'alguns treballs seus a fi
que li'ls revise abans d'enviar-los a un concurs literari de "Claustro.
Finalment, li fa comentaris literaris i sobre l'intecanvi de llibres entre els dos.

1954

Iborrajosep

9333

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Iborra sobre la seua anada al III
Congrés de Poesia de Santiago de Compostel·la i les activitats que va fer allà.
També s'interessa pel seu estat de salut i per la seua obra, diguent-li que
Casp li vol editar un llibre, i li fa altres comentaris sobre l'intercanvi de
publicacions.

1954

Iborrajosep

9334
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[

IBORRA, Josep
Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la data i els continguts
d'unes conferències en les quals vol que participe al Col·legi Major
Universitari Alejandro Salazar. També li demana que faça un article sobre
"Brotet" per publicar-li'l a un diari.

1956

Iborrajosep

9337

1957

Iborrajosep

9338

1957

Iborrajosep

9339

1958

Iborrajosep

9340

1958

Iborrajosep

9342

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra ,sobre la seua estada a Navajas
(Castelló), on ha anat de vacances. També li fa alguns comentaris sobre la
seua escriptura i el procès creatiu d'aquesta i li demana la dedicatòria d'un
exemplar de la seua obra "Nosaltres, els valencians" per a l'amic en comú,
Camil Pascual, i comentaris sobre la lectura de l'obra.

1962

Iborrajosep

9346

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, de la seua participació en una
conferència sobre la novel·la espanyola des de 1945, per a un col·loqui a la
Universitat de Nancy (França).

1962

Iborrajosep

9348

1964

Iborrajosep

9349

1964

Iborrajosep

9350

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Telegrama

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre l'enviament i
correccions a la seua obra "El conte dels corcons" perquè li'l publique.
També li diu que intentarà enviar-li un altre conte abans de tornar a València
des d'Alcoi, on està passant les vacances d'estiu.
Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, perquè li faça una presentació
de l'obra teatral "L'Alondra d'Antonilli", per part dels nois universitaris del
S.E.V.
Comentaris a Fuster per part de Josep Iborra sobre el nomenament de
Castellet com a assessor de l'Editorial Marfil i altres comentaris al respecte.
Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de l'enviament d'un text per a
la seua publicació a "Raixa"

Comentaris a Fuster per part de Josep Iborra sobre com li van els exàmens
d'oposicions per a professor de filosofia i comentaris sobre el
desenvolupament de les proves.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra ,que ha aprovat les
oposicions.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de l'enviament d'un article
perquè li'l revise i el corregisca abans de la seua publicació.

1966

Iborrajosep

9351

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, de la data de la seua visita a
València per parlar amb ell de l'afer Ventura, per aquest motiu li demana
que li deixe una nota en la llibreria Dàvila.

1968

Iborrajosep

9353
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[

IBORRA, Josep
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra del seu trasllat com a
professor d'institut al centre de Gandia, des del Colegio Libre Adoptado de
Enseñanza Media d'Alberic.

1969

Iborrajosep

9354

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Iborra sobre la seua assistència a una
tertúlia a València. També li demana que li envie l'adreça d'un tal Lloris.

1969

Iborrajosep

9355

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, demanant-li referències sobre
els membres del tribunal de trasllat de places de professor d'institut.

1969

Iborrajosep

9356

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que no podrà anar a la
tertúlia setmanal dels dilluns a València per motius de salut de la seua sogra i
de l'enviament d'uns dibuixos de Camilo per a la seua publicació. També li
comunica l'enviament del programa de conferències d'Alberic en les quals
participarà Fuster i li diu que la de Bauset va tenir molt d'èxit.

1969

Iborrajosep

9358

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que es posposa la data de la
seua participació en un cicle de conferències a Alberic.

1969

Iborrajosep

9359

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster, per part de Josep Iborra, titulat "Autocrítica
inicial" i publicat per Vicente Genovés [El Correo de Andalucia, 11-VI-69], on
parla del periodista José Mª Javierre.

1969

Iborrajosep

9357

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de la data d'una visita a sa
casa de Sueca amb uns amics.

1969

Iborrajosep

9352

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la seua participació en
un cicle de conferències a Gandia. També li aporta unes dades sobre la
història de Gandia, diguent-li que un tal Giner Ferrer disposa de molta
informació al respecte.

1970

Iborrajosep

9360

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que ha parlat amb el director
de l'Institut de Gandia i li ha donat permís per fer un viatge, al qual espera
poder anar amb Fuster, i li comunica el lloc on es podran trobar.

1970

Iborrajosep

9361

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre l'enviament d'una
instància a la Fundació Huguet demanant material per a l'Institut de Gandia.
També li demana que li faça una visita a l'Institut de Gandia i li diu que anairà
un dia a Sueca per anar a la disco Eclipse.

1971

Iborrajosep

9362

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de l'enviament d'un text seu
sobre la poesia política valenciana perquè li'l revise. També li comunica la
data d'una visita a sa casa de Sueca amb uns joves de Gandia.

1973

Iborrajosep

9363

1973

Iborrajosep

9364

1973

Iborrajosep

20328

Carta
Carta
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Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que va anar a visitar-lo a sa
casa de Sueca però no hi era i li demana una data per tornar a visitar-lo.
Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de la seua visita a sa casa de
Sueca per a xarrar amb ell.

[

IBORRA, Josep
Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'un treball
seu per a una revista de la Complutense perquè el revise abans de la seua
publicació i comentaris sobre la revista "Arguments". També li demana que li
faça algunes correccions al seu treball sobre la poesia política valenciana, per
publicar-ho a un article a "Arguments" i per a un pròleg d'un llibre sobre el
mateix tema que li ha demanat Eliseu Climent.

1974

Iborrajosep

9365

1975

Iborrajosep

9366

Carta

Contestació, per part de Fuster a Iborra, donant-li algunes dades sobre el seu
distanciament amb Ventura a causa d'algunes discrepàncies polítiques entre
els dos. També els convida a ell i a Camilo a una paella a Sueca per parlar
amb ells.

1975

Iborrajosep

9367

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament, a petició
d'Alfons Cucó, d'un guió sobre els possibles continguts d'una obra sobre la
"Història del País Valencià", perquè li faça una ullada i li done la seua opinió.
Adjunta guió amb el possible índex de l'obra "Història de la literatura del País
Valencià (1900-1975)".

1975

Iborrajosep

9368

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Iborra sobre les correccions que cal
fer d'un llibre seu que li envià perquè li donara la seua opinió.

1978

Iborrajosep

9369

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de l'enviament del capítol "El
model regionalista...", per a un llibre seu i comentaris sobre les correccions
de l'esmentada obra.

1978

Iborrajosep

9370

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'un article
per a la seua publicació i comentaris sobre les possibles correccions de
l'article. També li demana perdó pel retard en l'enviament.

1979

Iborrajosep

9371

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, de la seua participació, a petició
de Ricard Torrents, en unes Jornades d'Història de l'Educació a Vic, amb una
conferència sobre "Llengua i societat". També li comunica l'enviament d'un
curs de català per a castellanoparlants "Intoducció a la llengua materna".

1981

Iborrajosep

9372

1981

Iborrajosep

9373

1981

Iborrajosep

9380

1982

Iborrajosep

9374

Carta

Carta
Carta
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Josep Iborra sobre el seu distanciament amb
Ventura i li demana que reprenga l'amistat amb ell.

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'una
transcripció d'un tal Enric a un llibre de Beuter, per a la seua correcció.
Mostra de suport a Fuster per part de Josep Iborra amb motiu de l'atemptat.
Comentaris a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la seua proposta perquè
el substituïsca al front de la Fundació Huguet i sobre la data d'un dinar amb
Vicent Montés, nou director de L'I.C.E.

[

IBORRA, Josep
Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'uns textos
seus perquè li'ls corregisca, es tracta de l'obra "Fuster portàtil" i un altre que
li vol editar l'Eliseu Climent. També li fa alguns comentaris sobre la data en
què poden quedar a València per parlar.

1982

Iborrajosep

9375

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, sobre la seua participació en la
clausura del cicle de conferències de la "Setmana de les Lletres Valencianes",
organitzada per l'Ajuntament de València. També li comunica la data
d'aparició del seu llibre "Fuster portàtil" i li fa comentaris sobre algunes
correccions fetes a l'esmentada obra.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1982

Iborrajosep

9376

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'unes fitxes
literàries del seu interés. També li dóna referències sobre un article d'Almela
i Vives, titulat "Un libro sobre el País Valenciano", aparegut al diari [Levante,
febrer de 1963].

1983

Iborrajosep

9377

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de la data i el lloc de lectura
de la seua tesi doctoral i li demana la seua assitència.

1984

Iborrajosep

9378

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, que Alfred Bernabeu ha estat
aprovat a l'Institut de Batxillerat de Castelló, per al seu coneixement. També
li proposa una data per quedar i xarrar a València, una vegada acabades les
vacances d'estiu.

1984

Iborrajosep

9379

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, del seu viatge a Màlaga i de
l'enviament d'uns contes perquè li'ls revise. També li comunica l'enviament
d'un article per a la seua publicació.

Iborrajosep

9335

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, de l'enviament d'uns versos a
uns "Jocs Florals", ja que Soriano li demana la seua participació, i comentaris
sobre la bona marxa de "Publipress"

Iborrajosep

9341

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Josep Iborra, de la data proposada pel
"Ministerio de Información" per a unes conferències seues i comunicació
dels títols d'aquestes, "Origen y concepto de la burguesía" i "La burguesía
como clase revolucionaria".

Iborrajosep

9344

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, de la seua intercessió davant
Joan Reglà perquè puguen presentar-se als exàmens universitaris de
setembre Màrius i altres amics. També li comunica la data i el lloc en què
podran reunir-se a València per parlar.

Iborrajosep

9347

Nota

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Iborra, que durant la seua estada a
Girona, li pregunte unes dades sobre el catedràtic de Filologia Feliu Egidio.

Iborrajosep

9345
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IBORRA, Josep

Tarja de
presentació

ICHASO OÑATE, Julio

Comunicació a Fuster per part de Josep Iborra de la data i el lloc de
celebració d'unes conferències a València.

Iborrajosep

9343

Carta

Comunicació a Fuster ,per part de Julio Ichaso Oñate, que per part de la
direcció del diari "La Vanguardia", ha sigut nomenat com a jurat del Premi de
periodisme "Ramón Godó Lallana".

1980

Ichasoonatejulio

9382

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Julio Ichaso Oñate, de l'enviament dels
treballs presentats al premi de periodisme "Ramón Godó Lallana" i de la data
d'una reunió del jurat.

1981

Ichasoonatejulio

9383

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació com a membre del projecte
lingüísitic "Identirama", organitzat per Acció Escolar del Congrés de Cultura
Catalana, i comunicació dels noms dels altres membres i participants del
projecte.

1990

Identirama

9384

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Maria de Gràcia Ifach, de referències sobre
l'escriptor valencià Pedro Abad, corresponsal al diari "El Adelantado de
Segovia" i empresonat a la mateixa ciutat.

1981

Ifachmariadegracia

9385

IGLESIAS ALVARIÑO,
Aquilino

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Aquilino Iglesia Alvariño, de l'enviament
d'un exemplar del seu darrer llibre de poemes com a mostra d'amistat i
altres comentaris sobre la reaparició de la revista "Verbo".

1954

Iglesiasalvarinoaquilino

9386

IGLESIAS CANO, Maria
Carmen

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Carmen Iglesias Cano, professora de la
Univesitat Complutense, de la seua participació amb un treball per a un llibre
homenatge al professor José Antonio Maravall Casesnoves.

1983

Iglesiascanomariacarmen

9387

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Carmen Iglesias Cano, professora de la
Univesitat Complutense de l'enviament d'un treball seu per al llibre
homenatge al professor José Antonio Maravall Casesnoves.

1984

Iglesiascanomariacarmen

9388

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Josep Iglèsies, sobre les característiques
tècniques de l'obra "Jo l'heroi", d'un jove amic de Fuster, presentada a un
premi literari, i altres comentaris sobre les obres guardonades al premi.

1958

Iglesiesjosep

9389

Carta

Felicitació a Fuster, per part d'Antoni Igual Úbeda, per la concessió del Premi
Aedos a un assaig seu.

1956

Igualubedaantoni

9390

Carta

Mostra de condol a Fuster per part d'Antoni Igual Úbeda per la mort de la
seua mare i enviament de l'adreça del seu nou domicili a València.

1965

Igualubedaantoni

9391

Tarja de
presentació

Mostra de condol a Fuster per part d'Antoni Igual Úbeda per la mort del seu
pare.

1966

Igualubedaantoni

9392

Comunicació a Fuster del canvi de la data de l'acte de presentació del II
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que es farà al Monestir de
Poblet. Comentaris sobre la seua assitència.

1985

Iicongresinternacionaldelallenguac
5349
atalana

IDENTIRAMA

IFACH, Maria de Gracia

IGLESIES, Josep

IGUAL UBEDA, Antoni

II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana
Carta
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II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana
Carta

Comunicació a Fuster dels actes que es duran a terme al II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.

Carta

Sol·licita a Fuster formar part de la Comissió d'Honor del II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.
Adjunta llistat dels membres del Comité d'Honor del II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana".

Carta

Carta

Contestació de Fuster a Antoni Badia i Margarit acceptant formar part del
Comité d'Honor del II Congrés Internacional de Llengua Catalana. Comentaris
sobre el I Congrés i les afirmacions fetes per Fabra sobre els valencians al
Congrés.
Invitació a Fuster a l'acte de Constitució del "Consell General de les Entitats
Promotores de Catalunya-Principat", que es farà al Monestir de Montserrat.
Comentaris sobre el programa d'activitats de l'acte i sobre els participants.

1985

Iicongresinternacionaldelallenguac
5351
atalana

1985

Iicongresinternacionaldelallenguac
5327
atalana

1985

Iicongresinternacionaldelallenguac
5328
atalana

1985

Iicongresinternacionaldelallenguac
5329
atalana

Carta

Sol·licitud a Fuster de l'assitència i participació en l'acte inaugural del II
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que es farà a l'Auditòrium de
Palma de Mallorca.

1986

Iicongresinternacionaldelallenguac
5330
atalana

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns fulls d'inscripció com a que ha
participat en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Agraïment
per la participació.

1986

Iicongresinternacionaldelallenguac
5331
atalana

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua confirmació d'assitència a l'acte inaugural del II
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que es farà a l'Auditòrium de
Palma i al qual està convidat.
Adjunta invitació a l'acte i una altra invitació a l'acte de presentació del
"Llibre Blanc de la Unitat de la Llengua Catalana" que es farà al saló de Cent
de l'Ajuntament de Barcelona.

1986

Iicongresinternacionaldelallenguac
5333
atalana

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster de dues entrades per a una conferència
"L'alta naixença del rei En Jaume" i a un recital de música al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, en honor als participants del II Congrés Internacional de
la Llengua Catalana.
Adjunta dues entrades a l'acte.

1986

Iicongresinternacionaldelallenguac
5334
atalana

Carta

Sol·licitud a Fuster de la participació a Guardamar del Segura en un dels
actes del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana que es farà en
terres valencianes.

1986

Iicongresinternacionaldelallenguac
5335
atalana
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II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana
Carta

ILLA

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster d'un exemplar del llibre amb les
conclusions del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Comentaris
sobre la publicació dels altres volums de les actes del congrés.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en "Identirama S.A.", organització
creada per a l'Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana.

Carta

Adhesió a l'Homenatge a Fuster per part d'ILLA Escola d'Art Disseny i Oficis,
que es farà a la Plaça de Bous de València, amb motiu de l'atemptat.

IMAGEN Y SONIDO
Saluda

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster, per part de la revista "Imagen y Sonido", de
l'enviament d'un xec amb el pagament dels seus honoraris editorials pel seu
article al nº 60 de la revista.
Enviament a Fuster, per part de la revista "Imagen y Sonido" ,d'una còpia
d'una carta de Ginés Molina Gómez de DISVA, agraint-li les facilitats donades
per a la reproducció d'un article de Fuster sobre "El Misteri d'Elx" a la
darrera publicació.
Comunicació a Fuster, per part de Josep Mª Casademont, de la revista
"Imagen y Sonido", que intentarà excusar-lo front al Sr. Lasa, promotor d'un
premi literari, del seu refusament a la invitació a formar part del jurat del
premi.
Comunicació a Fuster, per part de la revista "Imagen y Sonido", de
l'enviament d'una sol·licitud per part del Butlletí DISVA de la reproducció
d'un article de Fuster sobre "El Misteri d'Elx", aparegut a l'esmentada
revista.
Adjunta còpia d'una carta de Pere Figuera i Serra a Ginés Molina Gómez,
diguent-li que demana l'esmentada autorització a Fuster i li facilita la seua
adreça a Sueca.

1987

Iicongresinternacionaldelallenguac
5336
atalana

1989

Iicongresinternacionaldelallenguac
5350
atalana

1981

Illa

9393

1968

Imagenysonido

9394

1969

Imagenysonido

9396

1969

Imagenysonido

9397

1969

Imagenysonido

9395

20329

INA RODAMIENTO DE
AGUJAS SA

Carta

Comunicació a Fuster per part de Lluis Rovira, gerent de INA Rodamientos de
Agujas, S.A. de l'enviament d'un xec.

1974

Inarodamientosdeagujassa

INDEPENDENTISTES DELS
PAÏSOS CATALANS

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de l'associació
Independentistes dels Països Catalans.

1981

Independentistesdelspaisoscatalan
9398
s

1981

Independentistesdelspaisoscatalan
9399
s

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de l'associació
Independentistes dels Països Catalans

[

INDESTEL
Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Ferrer i Ferrer, de la seua participació
en l'acte públic de presentació d'Indestel i comentaris sobre el nacionalisme
català.
Adjunta llistat de participants, col·laboradors i simpatitzants de l'esmentada
fundació.
Full d'inscripció sense complimentar, i a nom de Josep Palàcios, per
comparéixer a l'acte de constitució de la companyia mercantil Indestel S.A.

1988

Indestel

9400

1988

Indestel

9402

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Antoni Malaret, president d'Intesdel, de la
necessitat de contractar un Gerent per a l'esmentada institució i li ho fa
saber per si li interessa o coneix algú a qui puga interessar-li.

1988

Indestel

9403

Llistat

Enviament a Fuster, per part d'Indestel, d'un llistat amb els noms dels
participants valencians a l'acte presentació de la institució

1988

Indestel

9401

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Alexandre Pineda, director d'Indestel, de la
data d'una Assemblea General d'Accionistes i del "Primer Simposi: Economia
i Projecte Nacional".

1989

Indestel

9404

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part d'Alexandre Pineda, director d'Indestel, de la
seua participació en la Primera Assemblea General de la insititució i
comentaris sobre els temes que es tractaran.

1989

Indestel

9405

Expedient

Enviament a Fuster, per part d'Alexandre Pineda, director d'Indestel, de la
documentació necessària per a la concessió d'un prèstec i d'una altra
documentació sobre les condicions del prèstec, perquè les signe.

1989

Indestel

9406

Carta

Comunicació a Fuster, per part d'Indestel, dels actes programats per a la
commemoració de l'Acte Fundacional de la institució, que es faran al Saló de
l'Hotel Balmoral de Barcelona.

Indestel

9407

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Josep Miquel Sobrer, de la seua autorització
per a publicar a l'obra "Catalonia, a Self-Portrait", per l'editorial Indiana
University Press, una traducció a l'anglès de la seua obra "Maragall i
Unamuno,
cara
a
cara".
Anotació manuscrita de fuster a la part superior del full [firmada la còpia].

1990

Indianauniversity

9408

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Catapano, editor de la Universitat
d'Indiana, per la seua autorització a reproduir un text d'una obra seua a
l'obra "Catalonia: A self-portrait", motiu pel qual li enviaran un exemplar de
l'obra.

1992

Indianauniversity

9409

INDIANA UNIVESITY
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INDICE, Nuevo

INDUSTRIAL DE CATALUÑA,
Banco
INFANTIL, l’

Carta

Comunicació a Fuster, per part de la revista "Nuevo Índice", de l'enviament
del número zero i sol·licitud de la seua col·laboració en aquesta. També li
mostren el seu suport amb motiu de l'atemptat que ha patit.

1981

Indicenuevo

9410

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Banc Industrial de Catalunya de l'adreça de
Francesc Bonet per enviar-li uns documents.

1966

Industrialdecatalunabanco

9411

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "L'Infantil" de la seua col·laboració
amb un article sobre la revista.

1965

Infantill

9412

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de la revista "Información Comercial Española",
de certa informació per al pagament de 5.004 pts pel seu article "Un país, un
trabajo, una historia", motiu pel qual li demanen l'enviament de la fotocòpia
del DNI i del seu segon cognom, per tal de poder pagar-li.
Adjunta una altra carta, comunicant-li el pagament de l'esmentada
quantitat, i fotocòpia del resguard del gir postal amb el pagament de la
quantitat.

1974

Informacioncomercialespanola

9413

Carta

Agraïment a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] per la
seua acceptació de col·laborar en la publicació i comentaris sobre l'aparició
del seu article i sobre el pagament dels seus honoraris.

1972

Informaciones

9415

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde" d'una
foptocòpia del seu DNI per tal de pagar-li els seus honoraris editorials com a
col·laborador d'aquest.

1972

Informaciones

9416

Carta

Comentaris a Fuster, per part de Juan Luís Cebrián, subdirector del diari
[Informaciones], sobre la publicació del seu article "El otro Castrismo" a
l'esmentat diari i sobre la seua col·laboració amb articles per a aquest, i el
pagament dels seus honoraris editorials.
Comunicació a Vicent Ventura, per part de Juan Luis Cebrián, de l'enviament
d'una còpia d'una carta a Fuster sobre la seua col·laboració amb el diari
"Informaciones".

1972

Informaciones

9417

Carta

Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 7.500 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1972

Informaciones

9418

Carta

Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 3.700 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1972

Informaciones

9419

Carta

Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 3.700 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1972

Informaciones

9420

INFORMACIÓN COMERCIAL
ESPAÑOLA

INFORMACIONES
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Carta

Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 4.700 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1972

Informaciones

9421

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 1.850 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1972

Informaciones

9422

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 2.775 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1972

Informaciones

9423

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 4.625 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1973

Informaciones

9424

Carta

Felicitació a Fuster, per part de Juan Luis Cebrián, pels seus articles al diari
[Informaciones]. També li demana la seua col·laboració amb un article sobre
"La búsqueda del ser perdido del mallorquín" per a un suplement sobre
Espanya del diari alemany "Die Welt", i una altra col·laboració en la revista
"Gentleman", que també dirigirà Cebrián.

1973

Informaciones

9425

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 3.700 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1973

Informaciones

9426

1973

Informaciones

9428

1973

Informaciones

9429

1973

Informaciones

9430

INFORMACIONES

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 4.625 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.
Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 2.200 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.
Adjunta rebut pel pagament de 1.500 pts per la subscripció editorial al diari
"Informaciones", 3 mayo 1973.
Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 4.625 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

Carta

Enviament a Fuster per part de Carlos Esteban, cap d'administració de
Prensa Castellana S.A. dels seus honoraris editorials per la publicació d'uns
articles al diari "Informaciones: Diario de la Tarde".

1973

Informaciones

20331

Carta

Enviament a Fuster per part de Carlos Esteban, cap d'administració de
Prensa Castellana S.A. dels seus honoraris editorials per la publicació d'uns
articles al diari "Informaciones: Diario de la Tarde".

1973

Informaciones

20332
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Carta
INFORMACIONES

Telegrama

Carta

Enviament a Fuster per part de Carlos Esteban, cap d'administració de
Prensa Castellana S.A. dels seus honoraris editorials per la publicació d'uns
articles al diari "Informaciones: Diario de la Tarde".
Telegrames de sol·licitud a Fuster per part de Juan Luis Cebrián del seu
article per publicar-lo a un suplement sobre Espanya del diari alemany "Die
Welt".
Sol·licitud a Fuster, per part de Jesús de la Serna, director de
[[Informaciones: Diario de la noche], a fi que li envie els seus articles per a la
seua publicació i invitació perquè vaja a visitar-lo a Madrid.

1973

Informaciones

20333

1973

Informaciones

9427

1974

Informaciones

9431

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 2.775 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1974

Informaciones

9432

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 2.775 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1974

Informaciones

9433

1974

Informaciones

9434

1974

Informaciones

9435

1974

Informaciones

9436

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 5.089 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.
Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 4.708 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari, descomptant el pagament de la seua
subscripció editorial. Adjunta rebut pel pagament de 2.232 pts per la
subscripció editorial al diari "Informaciones", 6 JUL 1974.
Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 5.552 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

Carta

Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 1.388 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1974

Informaciones

9437

Carta

Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 4.164 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1974

Informaciones

9438

1974

Informaciones

9439

1975

Informaciones

9440

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 6.940 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.
Comunicació, per part de Fuster a Carlos Esteban, cap d'administració del
diari "Informaciones", que no li ha aplegat el gir postal amb el pagament dels
seus honoraris pels seus articles a l'esmentat diari al mes de novembre.

[

INFORMACIONES
Carta

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Carlos Esteban, cap d'administració del
diari "Informaciones", de l'enviament d'una fotocòpia del gir postal on se li
envià el pagament dels seus honoraris pels seus articles a l'esmentat diari al
mes de novembre.
Adjunta la fotocòpia del gir postal esmentat, per import de 6.940 pts.
Comunicació a Fuster per part de [[Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 8.328 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1975

Informaciones

9441

1975

Informaciones

9442

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 16.656 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1975

Informaciones

9443

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 8.328 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1975

Informaciones

9444

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 5.244 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari, descomptant-li el pagament de 1.696 pts
de la seua subscripció editorial a aquest.

1975

Informaciones

9445

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde]] de
l'enviament per gir postal de 2.776 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1975

Informaciones

9446

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 2.776 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1975

Informaciones

9447

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Jesús de la Serna, director del diari
"Informaciones", de l'enviament d'un exemplar de l'obra de l'escriptor i
col·laborador al diari Gonzalo Torrente Ballester "Cuaderno de La Romana".

1975

Informaciones

9448

Carta

Comunicació a Fuster per part de [Informaciones: Diario de la tarde] de
l'enviament per gir postal de 4.164 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials al diari.

1975

Informaciones

9449

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 16.938 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari. També li demanen que els envie el seu
segon cognom per tal de completar unes informacions en l'àmbit fiscal.

1975

Informaciones

9450

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 6.940 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1975

Informaciones

9451
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INFORMACIONES
Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 4.164 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1975

Informaciones

9452

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antonio González, redactor jefe del diari
"Informaciones" d'una carta al director enviada per un lector contestant-li a
un article seu.
Adjunta còpia de la carta d'Enrique Gimbernat Ordereig a Jesús de la Serna,
director del diari, en la que li fa uns comentaris crítics a l'article de Fuster
titulat "Un disgusti póstumo para Lord Russell" publicat a [[Informaciones]].

1975

Informaciones

20330

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 2.776 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1976

Informaciones

9453

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 9.716 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1976

Informaciones

9454

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 8.328 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1976

Informaciones

9455

Carta

Comentaris per part de Fuster a Jesús de la Serna, director del diari
"Informaciones", sobre la seua continuació com a col·laborador en el diari, ja
que alguns articles que els ha enviat no s'han publicat.

1976

Informaciones

9456

Carta

Contestació a Fuster, per part de Jesús de la Serna, director del diari
"Informaciones", diguent-li que compten amb ell com a col·laborador
d'aquest, i disculpa pel retard en publicar-li un article sobre Malraux.

1976

Informaciones

9457

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antonio González, redactor-cap del diari
"Informaciones", de l'enviament per part d'un admirador al director,
contestant-li al seu article sobre "El País Valenciano".
Adjunta carta d'Enrique Amat Casares enviada al diari "Informaciones"
perquè li publiquen una carta al director "Carta abierta a Joan Fuster",
contestant a un article de Fuster ,aparegut en el mateix diari, titulat "El caso
valenciano".

1977

Informaciones

9459

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antonio González, redactor-jefe del diari
"Informaciones", d'un escrit enviat al diari relacionat amb el seu article "El
caso valenciano". També li demanen que faça algun article sobre la
campanya electoral al seu poble per a publicar-lo en l'esmentat diari.

1977

Informaciones

9460
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INFORMACIONES
Carta

Agraïment per part de Fuster a Antonio González, redactor-jefe del diari
"Informaciones", per l'enviament d'unes rèpliques sobre el seu article "El
caso valenciano" publicat en el mateix diari, i comunicació de l'enviament
d'uns articles sobre les primeres eleccions democràtiques.

1977

Informaciones

9461

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 2.776 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1977

Informaciones

9462

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Informaciones: Diario de la tarde", de
l'enviament per gir postal de 5.552 pts pel pagament de les seues
col·laboracions editorials amb el diari.

1977

Informaciones

9463

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio González, redactor-jefe del diari
"Informaciones", perquè a partir d'ara envie uns articles més curts per
motius tècnics.

1977

Informaciones

9464

Saluda

Enviament a Fuster, per part del director del diari "Informaciones", d'un
article enviat per J.A. Ruiz Santamaria, al diari, per a la seua publicació com a
rèplica d'un altre article de Fuster titulat "El caso valenciano".
Adjunta l'esmentat article de rèplica titulat "El caso Joan Fuster".

1977

Informaciones

9458

1979

Informaciones

9465

Informaciones

9414

1992

Iniciativapercatalunya

9466

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Oller Varela, d'"Iniciatives Audiovisuals", de la seua participació en una entrevista per a la primera part del
documental "Joanot Martorell, cavaller i escriptor", en què li faran unes
preguntes sobre "La València del segle XV".
Adjunta guió amb les quatre parts del documental.

1990

Iniciativesaudio-visuals

9467

Carta

Comunicació a Fuster per part d"'Iniciatives Audio-Visuals", de l'enviament
d'una còpia de la seua participació en una entrevista per al documental
"Joanot Martorell, cavaller i escriptor", que serà emés per "TVE".

1991

Iniciativesaudio-visuals

9468

Carta

Nota
INICIATIVA PER CATALUNYA

Telegrama

INICIATIVES AUDIO-VISUALS
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Sol·licitud a Fuster per part del diari "Informaciones" del pagament de les
seues subscripcions anuals en la mateixa publicació, als anys 1978 i 1979.
Agraïment i mostra d'admiració a Fuster per part de Jesús de la Serna,
director de [Informaciones: Diario de la noche], per l'enviament d'un
exemplar de l'obra "Contra Unamuno y los demás"
Mostra de condol a la família de Joan Fuster per la mort d'aquest, enviada
per part de Rafael Ribó, president d"'Iniciativa per Catalunya".

[

INICIATIVES AUDIO-VISUALS
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Oller Varela, d'"Iniciatives
Audiovisuals", de la data en què s'emetrà per "TVE", el documental "Joanot
Martorell, cavaller i escriptor", en el qual participà el mateix Fuster, fet amb
motiu del "V Centenari de l'edició de la novel·la "Tirant lo Blanch"".

1991

Iniciativesaudio-visuals

9470

Retall de
premsa

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un retall de premsa aparegut en el
"Diari de Barcelona", el 18 d'abril de 1991, titulat "S'enregistra una sèrie
sobre els grans escriptors catalans", en què es parla de l'emissió del
documental "Joanot Martorell, cavaller i escriptor", per la "TVE".

1991

Iniciativesaudio-visuals

9471

Carta

Carta de presentació enviada a Fuster per part de Josep Oller Varela, director
editorial d'"Iniciatives Audio-visuals", per a la seua subscripció a la sèrie de
documentals "Viure i escriure: els grans noms de la literatura catalana",
entre els quals apareix Joan Fuster.
Adjunta fullet publicitari de l'esmentada sèrie de documentals, amb la
papereta de subscripció.

1992

Iniciativesaudio-visuals

9469

Fax

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Oller Varela, d'"Iniciatives Audiovisuals", de la seua participació amb una entrevista per a un documental
sobre Carles Riba, en la sèrie "Viure i escriure: els grans noms de la literatura
catalana". També li comuniquen que dins de la mateixa sèrie faran un altre
documental sobre la seua figura, per la qual cosa s'han posat en contacte
amb Josep Palàcios.

1992

Iniciativesaudio-visuals

9472

Postal

Salutacions a Joan Fuster Seguí per part del seu amic Enrique, i felicitació pel
seu sant.
Al revers del full apareix un dibuix imprés amb la imatge d'un soldat carlista.

1941

Inidentificats

9506

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar d'un llibre publicat per "Edicions
d'Aportació Catalana", i altres comentaris sobre la seua orientació per a un
treball literari conjunt.

1963

Inidentificats

9507

Nota

Comunicació a Fuster per part d'uns estudiants de València, de la seua visita
a sa casa de Sueca per a fer-li una entrevista sobre la "Nova-cançó", per a fer
un treball, per això li deixen la seua adreça i telèfon per a poder quedar en
altra ocasió.

1965

Inidentificats

9483

Carta

Agraïment a Fuster per part de Guillermo F. Gerrard, cap de transports de
l'Exèrcit en la 3ª Regió Militar a València, per l'enviament del seu llibre "El
País Valenciano", i altres comentaris d'elogi a l'esmentada obra.

1966

Inidentificats

9508

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Anna Maria i Albert.

1966

Inidentificats

9509

IDENTIFICATS
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Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster amb un poema imprés en català.

1966

Inidentificats

9511

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Lluís d'Alacant.
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc imprés amb un paisatge nevat.

1966

Inidentificats

9512

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Eduardo i comunicació de la
seua visita a sa casa de Sueca, però no hi era.
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc imprés amb un paisatge nevat.

1966

Inidentificats

9513

Carta

Felicitació a Fuster per part d'un tal Joan Antoni per l'homenatge que se li
farà a València, al temps que li mostra la seua admiració per la seua obra, i li
diu que no podrà anar a l'acte.

1968

Inidentificats

9623

1968

Inidentificats

9624

1968

Inidentificats

9625

1968

Inidentificats

9626

Carta

Mostra de suport i adhesió a Fuster per part de Josep Renau per
l'homenatge que se li farà a València.
Mostra de suport i admiració a Fuster per part d'un amic, i altres comentaris
de solidaritat amb els antics rectors de la Universitat de València.

Carta

Mostra de suport i admiració a Fuster per la seua tasca cultural, amb motiu
de l'homenatge que se li farà a València.

Carta

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Vicent d'Alacant.
Al revers del full apareix una fotografia a color de la platja de l'Albufereta.

1969

Inidentificats

9510

Carta

Comentaris a Fuster per part d'una exiliada espanyola a Algèria sobre un
article seu aparegut a "La vanguardia, i altres comentaris sobre les seues
lectures.

1971

Inidentificats

9514

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'un lector dels seus articles en "La
Vanguardia", sobre un article seu aparegut en el mateix diari, titulat "Entre el
manjar y el comentario: la dignidad de comer".

1971

Inidentificats

9515

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Elida Amigó de l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "693 anys després", perquè li faça una crítica literària en la
premsa.

1971

Inidentificats

9617

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Vicent d'Alacant.
Al revers del full apareix una fotografia a color de la "Torreta del Castell de
Santa Bàrbara".

1971

Inidentificats

9516
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IDENTIFICATS
Carta

Felicitació a Fuster pel seu llibre "Diccionario para ociosos", al qual li fa un
cert comentari crític a les seues afirmacions sobre les qualitats d'un dictador,
comparant-les amb les de Franco.

1972

Inidentificats

9517

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un amic.
Amb dibuix nadalenc imprés al marge esquerre del full.

1972

Inidentificats

9609

1972

Inidentificats

9611

1972

Inidentificats

9610

1973

Inidentificats

9518

1973

Inidentificats

9519

1973

Inidentificats

9606

Felicitació
nadalenc

Postal

Carta
Carta
Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Celia Bastida y Pedro Viguer,
directors de la galeria d'art "Nike", de València.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un amic d'Elx.
l revers del full apareix una fotografia a color de l'interior de la Basílica de
Santa Maria en plena representació del "Misteri".
Mostra d'afecte i admiració a Fuster per part de Lucia, de Vic.
Sol·licitud a Fuster per part d'una tal Trini, d'una data per a parlar amb ell
sobre la publicació del vol. III de les seues "Obres completes" en "Edicions
62".
Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni de Joan A. Maragall i
Carme Garriga de Maragall.

Telegrama

Confirmació a Fuster per part del president dels "Premis Ciutat de Gandia",
de la data d'una reunió del Jurat del premi.

1973

Inidentificats

9494

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ródenas, de l'enviament d'un article
seu sobre teatre popular i d'un exemplar de la seua obra "D'Azorín i del país
meu", i altres comentaris sobre la seua obra literària, i al voltant de la de
Rafael Altamira.

1975

Inidentificats

9520

Carta

Agraïment per part de Fuster als organitzadors del l'Homenatge pel "Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes", pel mateix acte.

1975

Inidentificats

9521

1976

Inidentificats

9522

1976

Inidentificats

9477

1976

Inidentificats

9523

Carta

Postal

Postal
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes convocatòries i citacions a la
Junta de Govern de "Bibliovasa".
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Vicent.
Al revers del full apareix una imatge de l'edifici del "Col·legi Oficial
d'Arquitectes de Catalunya i Balears", amb la bandera catalana envoltant la
façana.
Salutacions a Fuster per part d'una amiga de viatge a Heraclión (Creta).
l revers del full apareix una fotografia a color del "Fresc dels lliris" conservat
al Museu d'Heraclión.

[

IDENTIFICATS
Carta

Comunicació a Fuster per part de José Martín Sulla, de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "¡Cha cha cha!", i altres comentaris a l'obra de Fuster
i les seues referències a Ayora.

1977

Inidentificats

9524

Carta

Comunicació a Fuster per part de Marin de la data de la seua visita a sa casa
de Sueca, junt amb Josep Piera.
Anotació manuscrita al final de la carta de Fuster [Contestat, 11/12 set. 77].

1977

Inidentificats

9527

Carta

Comunicació a Fuster per part d'un tal Vicent d'Alacant d'uns retalls de
premsa del diari "La Verdad".
Adjunta retalls de premsa titulats "Sardanas", "Posible fusión de MercoMúrcia y Merco-Segura-Alicante", "En tràmits el Pla General d'Ordenació
Urbana a Muro", "Hidroeléctrica Española" i "El nom catalanesc, buscat amb
lupa i tret debaix terra".

1977

Inidentificats

9528

1977

Inidentificats

9532

1977

Inidentificats

9618

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Eudald, des de Siracusa (Sicília), on està de
viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un jerró de fang del "Museu
Arqueològic Nacional de Siracusa".

1977

Inidentificats

9525

Postal

Salutacions a Fuster per part d'uns amics que es troben de viatge a Florència
(Itàlia).
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana del "Palazzo
Vecchio", de Florència.

1977

Inidentificats

9526

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un exiliat valencià a París, i altres comentaris
sobre com és la seua vida i treball allà.
revers del full apareix una caricatura del quadre de la Giocconda, per l'artista
Marcel Duchamp.

1977

Inidentificats

9529

Carta

Carta
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Comunicació per part de Fuster a una tal Marisa, de l'enviament d'un article
seu perquè el publique en una revista, i del seu viatge a París a donar una
conferència a la Sorbona i una altra a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Jesús Emili sobre un retaule amb l'escut de
la Vila d'Alzira que es conserva a l'Ajuntament de la mateixa localitat.

[

IDENTIFICATS
Postal

Telegrama

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Aragonés Forés, des de Salzburg, i
altres comentaris sobre el seu viatge per terres austríaques on ha descobert
l'obra i figura de Zweig i dels grans mestres de la música austríacs.
l revers del full apareixen algunes imatges de Salzburg.
Confirmació a Fuster de la data d'una conferència.

1977

Inidentificats

9536

1977

Inidentificats

9531

Carta

Comentaris a Fuster sobre els assassinats a l'època de la República i la
postguerra.

1978

Inidentificats

9533

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article titulat "El Nou Gènesi" per
a publicar-lo a la revista "L'Espill", i altres comentaris sobre les correccions al
mateix article. També li diu que vol que l'informe de les activitats d"'Acció
Cultural", en especial d'un acte a Vinaròs.

1978

Inidentificats

9534

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un acte de "Convenció
Republicana", i altres comentaris sobre l'estat de salut d'Alberola, i sobre la
visita de Jaume Pérez Muntaner i Rafael Escobar a sa casa de Sueca.

1978

Inidentificats

9535

Carta

Comentaris a Fuster per part d'un tal Vicent sobre un aplec a la Plaça de
Bous de València en què varen coincidir, i altres observacions sobre
l'autodeterminació al País Valencià, i de l'enviament d'uns documents.

1978

Inidentificats

9538

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Adolf Garcia.
Al revers del sobre postal apareix l'anotació manuscrita de Fuster
[Contestat].

1978

Inidentificats

9539

Carta

Comunicació a Fuster per part de Félix Roldán d'un exemplar d'un suplement
dedicat a la seua obra "El País Valencià".

1978

Inidentificats

9541

1978

Inidentificats

9540

1978

Inidentificats

9604

Postal

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Torres amb motiu de l'atemptat,
i altres comentaris sobre unes pintades en la seua contra que va veure als
carrers de Cullera.
Al revers del full apareix una imatge a color de la "Puerta de las Tablas",
d'Eivissa.
Mostra d'amistat a Fuster per part d'uns amics, Brines i César.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'un tal Adolf, de la data en què passarà a per
ell per sa casa de Sueca per a anar a un acte.

1978

Inidentificats

9619

Carta

Enviament a Fuster d'un article per a publicar-lo a la revista "Valencia
Semanal", en què es fa referència a l'anticatalanisme al País Valencià, i a
l'acceptació de les normes ortogràfiques d'Adlert per part de "Lo Rat-Penat"
i l'"Acadèmia de Cultura Valenciana".

1979

Inidentificats

9501

Correspondència de Joan Fuster
1028 ]

[

IDENTIFICATS
Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració amb un article sobre Einstein per
a publicar-lo a un diari amb motiu del centenari del naixement d'aquest.
Anotació manuscrita de Fuster al principi del full [Fet].

1979

Inidentificats

9543

1979

Inidentificats

9544

Carta

Fuster comunica a una tal Lola que li ajudarà en les gestions amb la
"Fundació Renau" per a dur a terme alguna exposició de l'obra de l'esmentat
artista, i altres comentaris sobre els tràmits burocràtics seguits per a reunir
l'obra de Renau als locals de la fundació.

1979

Inidentificats

9546

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament de dues entrades per a la pel·lícula
"Companys. Procés a Catalunya", que es projectarà a València el 24 de
setembre de 1979.
Adjunta dos tiquets d'entrades per al [Cine Xerea].

1979

Inidentificats

9547

1979

Inidentificats

9550

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Paulí Guirau, professor d'Institut, de
l'enviament d'un llibre, i altres comentaris al llibre.

Sol·licitud a Fuster per part d'un amic perquè li retorne un llibre que li deixà,
i altres comentaris sobre la seua figura.

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua presència en la tancada a l'Ajuntament d'Alzira
en contra del Decret del Bilingüisme.

1979

Inidentificats

9551

Postal

Recordatoris a Fuster per part d'un amic durant el seu viatge a Basilea
(Suïssa), i altres comentaris sobre la seua visita al "Kunstmuseum Basel".
Al revers del full apareix la imatge d'un quadre d'Urs Graf de 1525, que
representa una dona i un penjat.

1979

Inidentificats

9545

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Alexis "El Fileleno" des de Corfú on està de
viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color del quadre "La Victòria
d'Aquiles".

1979

Inidentificats

9548

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Ramon, de la seua confirmació de la data
i comensals per a un dinar.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1979

Inidentificats

9495

1979

Inidentificats

9549

1980

Inidentificats

9554

Telegrama
Carta
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Confirmació a Fuster per part d'un tal Oriol de la data de la seua visita a sa
casa de Sueca.
Comunicació a Fuster d'una data per anar a visitar-lo a Sueca uns amics, els
quals li demanen la seua confirmació.

[

IDENTIFICATS

Nota

Comunicació a Fuster per part d'un matrimoni de Barcelona amic de Fuster,
que tornaran a visitar-lo a sa casa de Sueca, ja que han estat i no hi era.

1980

Inidentificats

9475

Poema

Enviament a Fuster per part d'un/a jove suecà d'uns poemes en castellà
titulats: "Erguido", "Comprended", "Tú", i "¿Por qué, por qué?".

1980

Inidentificats

9553

Postal

Sol·licitud a Fuster per part d'una amiga d'Ovidi Montllor resident a França,
de la seua col·laboració al 2º volum de l'obra "Cuina Catalana", dedicat al
País Valencià i Balears.
Al revers del full apareix la imatge a color d'un brodat en tela.

1980

Inidentificats

9552

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Eudald, desde Ferrara (Itàlia), on està de
viatge, i li comenta que ha visitat la tomba de Lucrècia Borgia.
Al revers del full apareix una imatge a color amb una vista del "Castello
Estense".

1980

Inidentificats

9555

1981

Inidentificats

9505

1981

Inidentificats

9537

1981

Inidentificats

9558

1981

Inidentificats

9560

1981

Inidentificats

9594

1981

Inidentificats

9595

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
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Comentaris a Fuster per part d'un militant del PSOE sobre la situació política
d'Espanya amb el Govern d'UCD d'Adolfo Suárez, el qual no vol celebrar
eleccions municipals perquè sap que les guanyarà el PSOE per ampla
majoria, i altres comentaris crítics als plantejaments polítics d'UCD.
Felicitació a Fuster per part de Rafael i Àngels Ballester, des d'Albany (Nova
York), pel seu article aparegut en el diari "La Vanguardia" sobre el colp
d'estat del "23F".
Al revers del full apareix la fotocòpia d'una carta d'Àngels Ballester-Bosch als
subscriptors de "La Vanguardia", demanant-los disculpes per l'aturament en
la sortida de la revista "Vanguardia: cuadernos de literatura, cultura y
societat", per motius de salut del seu marit Rafael.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Dolors i Demetri perquè reba a sa casa
a la seua germana, ja que vol que li ajude amb un treball de classe, i li
demanen contestació per mitjà d'Isabel Mafé.
Salutacions a Fuster i comunicació de l'enviament d'uns diners.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i felicitació per
l'homenatge que li feren a la Plaça de Bous de València.

[

IDENTIFICATS

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'un admirador, i enviament del catàleg
d'una exposició que farà a Dénia perquè la visite Fuster.

1981

Inidentificats

9599

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de Maria
Adrober, i comunicació que no podrà anar a l'homenatge que li fan a la Plaça
de Bous de València per motius de feina.

1981

Inidentificats

9602

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Ríos de l'enviament d'un comunicat
del "PSUC" aparegut en el diari "AVUI", i altres comentaris sobre la seua
participació als "Premis Octubre" i a una conferència a la Facultat de Dret de
la Universitat de València.

1981

Inidentificats

9603

Postal

Salutacions a Fuster i mostra de suport, per part d'un tal Jordi d'Alcoi.
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una vista d'Alcoi amb el
"Viaducto de Canalejas".

1981

Inidentificats

9559

Postal

Adhesió a un homenatge a Fuster per part del professor Enzkaldren, i mostra
de suport a la seua causa nacionalista.
Al revers del full apareix una foto a color amb una vista de la localitat de La
Candelaria (Tenerife).

1981

Inidentificats

9597

Postal

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una vista de la "Plaza Calvo
Sotelo de Benicarló".

1981

Inidentificats

9600

Postal

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Joan Garay,
qui també li diu que el va veure al darrer aplec.
Al revers del full apareix una fotografia a color d'una vista noctura de "Les
Torres de Serrans", de València.

1981

Inidentificats

9601

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'uns amics de Silla de la data en que aniran a
arreplegar-lo a sa casa de Sueca per a anar a un acte.

1981

Inidentificats

9556

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'uns amics de Silla de la data en que aniran a
arreplegar-lo a sa casa de Sueca per a anar a un simposium.

1981

Inidentificats

9557

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'uns amics de Catarroja de la seua visita a sa
casa de Sueca.

1981

Inidentificats

9561

1981

Inidentificats

9605

1982

Inidentificats

9563

Telegrama
Carta
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Msotra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i defensa de la llibertat
d'expressió per part del Senador Fosson, de la "Federació Unió Valdotana".
Comentaris a Fuster per part d'un tal Enric sobre les correccions fetes a una
obra que li envià, i altres comentaris sobre el pròleg a l'esmentada obra.

[

IDENTIFICATS
Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'uns lectors arran de les seues
afirmacions aparegudes en l'article "Música celestial", publicat al nº 212 de
la revista "Qué y dónde".
Felicitació a Fuster pels seus articles en la premsa per part d'un lector del
diari "La Vanguardia", arran de la lectura d'un article seu .

1982

Inidentificats

9565

1982

Inidentificats

9566

Carta

Enviament a Fuster per part de Neus, una mestra de Riola, d'una carta que li
deixà el Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló (Barcelona), perquè
assisteixca a un cicle de conferències sobre el País Valencià a la mateixa
localitat.

1982

Inidentificats

9567

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Solà i Puig, Regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Torelló (Barcelona), declinant la seua participació en un cicle
de conferències sobre el País Valencià a la mateixa localitat.

1982

Inidentificats

9568

1982

Inidentificats

9569

1982

Inidentificats

9584

Postal

Salutacions a Fuster per part de Miquel Batllori durant la seua estada al
Monestir de Montserrat, amb una frase de l'apòstol San Pau.
Al revers del full apareix una imatge a color del Monestir i de la Verge de
Montserrat

1982

Inidentificats

9478

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un amic seu que està de viatge a Oaxaca
(Mèxic).
l revers del full apareix una imatge a color d'una vista aèrea de la Zona
Arqueològica de Yagul, Oaxaca (Mèxic).

1982

Inidentificats

9489

1982

Inidentificats

9562

1982

Inidentificats

9564

1982

Inidentificats

9570

1982

Inidentificats

9571

Carta

Carta

Formulari

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Comentaris a Fuster per part d'un lector fent-li algunes objeccions al seu
article "La política y sus políticos", sobre les properes eleccions al govern
d'Espanya l'any 1982.
Imprés sense complimentar enviat a Fuster per a l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, 1982. Mod. 102.

Comunicació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca dels
membres de la comissió organitzadora d'una assemblea.
Comunicació a Fuster per part d'una tal Angelina de l'enviament d'un article.
Confirmació a Fuster de la data d'un sopar.
Confirmació a Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca.

[

IDENTIFICATS

Telegrama
Carta
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Estellés de la data d'una visita a sa casa de
Sueca per a parlar de la "Setmana del País Valencià" a Barcelona.
Enviament a Fuster per part d'un tal Jordi, d'uns poemes en català dels
poetes italians Vittorio Sereni i Umberto Saba.
Comunicació a Fuster de la malaltia d'un amic de Mataró, i altres comentaris
sobre un viatge a Alacant en què passarà a visitar-lo a sa casa de Sueca.

1982

Inidentificats

9572

1983

Inidentificats

9497

1983

Inidentificats

9574

Carta

Comunicació a Fuster per part de Marisa de l'enviament d'un exemplar d'un
llibre infantil al què Fuster li ha fet el pròleg, la qual cosa que li agraeix.

1983

Inidentificats

9622

Telegrama

Comunicació a Fuster de la seua telefonada per a parlar d'una reunió, per la
qual cosa li facilita un número de telèfon.

1983

Inidentificats

9573

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de l'Arxiver de Carcaixent d'una data per a
parlar de l'"Assemblea d' Història de la Ribera".

1983

Inidentificats

9576

Esquela comunicant-li a Fuster la mort de Rosa Maria Rovira Sabatés a Vic,
amb el poema imprés de Joan Maragall "Cant espiritual".

1983

Inidentificats

9575

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Enric de Taradell (Osona,
Catalunya).
Amb fotografia en blanc i negre d'un home llaurant la terra a "L'estelada.
Travessa de la Codina. Taradell. Osona".

1984

Inidentificats

9613

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un amic que està de viatge a l'Illa de
Menorca.
Al revers del full apareix una fotografia a color de "Arenal d'En Castell.
Menorca".

1984

Inidentificats

9577

Postal

Felicitació a Fuster pel seu nomenament com a Fill Predilecte de Sueca.
Al revers del full apareix la imatge a color d'un dibuix imprés d'un cartell
turístic de València.

1984

Inidentificats

9578

1984

Inidentificats

9579

1984

Inidentificats

9580

1985

Inidentificats

9581

1985

Inidentificats

9582

1986

Inidentificats

9587

Telegrama
Telegrama
Carta
Sobre
Carta
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Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un llibre i d'uns articles.
Telegrames de salutació a Fuster.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un professor de la Universitat de
Cambridge, qui li diu que ha estat passant el Nadal a València però que no va
poder anar a veure'l.
Sobre postal enviat a l'atenció de Fuster en la revista "El Temps".
Felicitació a Fuster per part de Vicent Ferris per la seua Càtedra a la
Universitat de València.

[

IDENTIFICATS

Nota

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre.

1986

Inidentificats

9586

1986

Inidentificats

9585

1987

Inidentificats

9588

1988

Inidentificats

9589

1988

Inidentificats

9590

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un tal Carles des de Campos (Llucmajor.
Palma de Mallorca).
Al revers del full apareix la imatge a color de la terrassa del Bar Sport
deMallorca.

1989

Inidentificats

9591

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un rètol per al seu WC, amb el lema
"Can Felip", que s'està promocionant a Catalunya.
Adjunta un adhesiu amb l'esmentat rètol.

1990

Inidentificats

9592

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un tal Vicent des de Safané (Burkina Faso), on
està de viatge.
Al revers del full apareix l'imatge a color d'un home fent cistelles de palla.

1990

Inidentificats

9479

1991

Inidentificats

9502

1991

Inidentificats

9593

1992

Inidentificats

9615

1992

Inidentificats

9542

Telegrama
Telegrama
Nota
Telegrama

Carta

Carta
Carta

Postal
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Felicitació a Fuster per un article seu publicat sobre "Jerusalem".
Salutacions a Fuster per part d'un tal Paco de Catadau.
Salutacions a Fuster per part de la "Fundació Caixa" de Barcelona.
Felicitació a Fuster pel seu sant de part de Miquel i Carles.

Salutacions a Fuster per part d'un mestre d'institut de Dénia, i mostra
d'admiració per la seua obra.
Enviament per part d'un tal Joan a un tal Josep Maria, d'unes qüestions
sobre nacionalisme plantejades durant una entrevista amb Fuster, per al seu
coneixement.
Comentaris a Fuster per part d'un tal Julin sobre la vida.
Salutacions a Fuster per part d'un amic.
Al revers del full apareix la imatge a color d'un cartell d'"Esquerra
Republicana del Pueblo Valenciano".

[

IDENTIFICATS
Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Alfred Giner Sorolla, i altres
comentaris sobre uns rajoles de ceràmica del segle XVII aparegudes en una
casa. També li fa alguns comentaris sobre l'enviament d'un llibre i del seu
interés a quedar a Cullera per a xarrar.
Al revers del full apareix una imatge a color de l'esmentada ceràmica
apareguda en una casa antiga.

Inidentificats

9490

Carta

Comunicació a Fuster per part d'un tal Xavier, professor de l'Institut de
Batxillerat Joan Fuster de Sueca, de l'interés per part de Juan José Millás a
fer-li una entrevista per al diari "El País" amb motiu de la concessió d'un
premi literari.

Inidentificats

9492

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del grafòleg Joan Miquel, de l'enviament d'un
petit text manuscrit per a un llibre que vol fer sobre la personalitat d'alguns
intel·lectuals catalans.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

Inidentificats

9499

Inidentificats

9500

Inidentificats

9503

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Adolf si sap alguna cosa sobre
l'enviament d'uns llibres per part de la "Impremta Martí", demanats per
"Curial Edicions".
Comentaris a Fuster sobre l'extensió de les contestacions a un qüestionari
per a una entrevista, i sol·licitud d'una data per a quedar.

Carta

Comentaris a Fuster sobre un sopar amb Eliseu Climent i la seua família, i
invitació per a que vagen després a veure la seua actuació al "Teatre
Principal de València".

Inidentificats

9504

Carta

Mostra de suport a Fuster per la seua causa nacionalista.
Al revers del full apareix un dibuix imprés a color de "La Roue de Fortune".

Inidentificats

9596

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Carmen, viuda de Ferri.
Al revers del full apareix un dibuix imprés a color d'un Pare Noël donant-li un
regal a un xiquet.

Inidentificats

9480

Felicitació
nadalenc

Comunicació a Fuster per part de Fernanda y Anibel, de la seua visita a sa
casa de Sueca, i felicitació nadalenca.
Al revers del full apareix un dibuix imprés a color d'un paisatge nadalenc
andí.

Inidentificats

9484

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un tal Joan, advocat i gestor
administratiu.

Inidentificats

9485
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Felicitació
nadalenc

Nota

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'uns amics.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un dibuix imprés d'un paisatge
nadalenc.
Comunicació a Fuster per part d'un tal Pep, que han passat per sa casa de
Sueca per a portar-lo a una festa dels Premis "SIFO" de poesia.

Inidentificats

9607

Inidentificats

9473

Nota

Comunicació a Fuster per part d'uns amics, de la seua visita a sa casa de
Sueca, però no hi era.

Inidentificats

9474

Nota

Comunicació a Fuster per part d'un tal Blai, que li han cridat d'un diari per tal
que li diga a Fuster que els envie la seua col·laboració setmanal.

Inidentificats

9476

Nota

Comunicació a Fuster per part d'un tal Xavier, de la seua visita a sa casa de
Sueca per a parlar del nou volum de la revista "Arguments".

Inidentificats

9482

Nota

Comunicació a Fuster per part d'una tal Fina, de l'enviament d'un llibre de
"Curial, Edicions catalanes".
Al revers del full apareix el membret de "Curial".

Inidentificats

9486

Inidentificats

9487

Inidentificats

9488

Nota
Nota

Comunicació a Fuster per part de la família Carrasco de la mort de Gloria
Carrasco, i de la data del soterrament.
Comunicació a Fuster per part d'uns amics de la seua visita a sa casa de
Sueca.

Nota

Comunicació a Fuster per part d'una amiga seua de la visita a sa casa de
Sueca, però no li va obrir.

Inidentificats

9491

Nota

Comunicació a Fuster per part de Pep i Brigi que han estat a sa casa de
Sueca, però no hi era
Nota escrita al full d'una llibrera de [Cervezas El Túria].

Inidentificats

9530

Inidentificats

9583

Inidentificats

9608

Inidentificats

9612

Inidentificats

9616

Nota
Nota
Nota
Nota
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Sol·licitud a Fuster del pagament de la seua subscripció a una publicació "I
puritani", nº 26 d'E.T.
Comunicació a Fuster de la seua visita a sa casa de Sueca per a fer-li entrega
d'un llibre.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre les seues funcions en
un un diari.
Enviament a Fuster d'una cita literària sobre Xàbia.

[

IDENTIFICATS
Nota

Poema
Postal
Recordatori
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
INSTITUCIÓ ALFONS EL
MAGNÀNIM

Comunicació per part de Ferrer a un tal Blasco comunicant-li que ha manat
repetir el text "Gran hospedería", per a la seua publicació.
Al revers del full apareixen algunes anotacions de Fuster.
Poema de suport a Fuster enviat per part del restaurant "La Távola
Trattoria".
Salutacions a Fuster per part d'uns amics des del Pirineu Català on estan de
viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una Verge de fusta del S. VIII.
Enviament a Fuster del menú del restaurant "Auberge des deux signes", a
París.
Sol·licitud a Fuster per part del "PSPV" de la seua assistència a una reunió en
defensa del "Grup Escolar de Vilanova de Castelló".
Confirmació a Fuster per part de Rodon de la data d'una visita a sa casa de
Sueca.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'una certa informació editorial.
Comentaris a Fuster per part d'un tal Joaquin d'unes obres a Barcelona.

Inidentificats

9621

Inidentificats

9598

Inidentificats

9481

Inidentificats

9614

Inidentificats

9493

Inidentificats

9496

Inidentificats

9498

Inidentificats

9620

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduard J. Verger de l'enviament d'un pròleg
enviat per Francesc Pérez Moragón, per a l'obra "Proses de López-Chavarri",
i d'un esquema per a una "Antologia de la Nostra Novel·la". També li
demana que faça unes correccions per a la publicació del "Dietari de Mossèn
Porcar".
Adjunta una còpia de l'esquema de treball per a "L'Antologia de la Nostra
Novel·la".

1982

Institucioalfonselmagnanim

9629

Carta

Contestació per part de Fuster a Eduard J. Verger, secretari de la "Institució
Alfons el Magnànim", de València, respecte a les seues correccions per a
l'edició de les obres: "Proses de López-Chavarri", "Antologia de la Nostra
Novel·la", "Caciquisme Roig", "Sor Isabel de Villena" i "Dietari de Mossèn
Porcar".

1982

Institucioalfonselmagnanim

9630

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pep Domènech de la seua autorització per a
publicar uns poemes musicats per Matilde Salvador per a l"'Institut Valencià
de Musicologia" de la "Institució Alfons el Magnànim".

1983

Institucioalfonselmagnanim

9631

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Doménech Part autoritzant a la
"Institució Alfons el Magnànim" a la publicació d'uns poemes musicats per
Matilde Salvador de la seua obra "Ales o mans", i altres comentaris sobre
l'edició de l'obra.

1983

Institucioalfonselmagnanim

9632
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INSTITUCIÓ ALFONS EL
MAGNÀNIM

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la secretaria de la "Institució Alfons el
Magnànim", de l'enviament del seu número de DNI i compte corrent per al
pagament dels seus honoraris per la col·laboració en la col·lecció "Biblioteca
d'Autors Valencians".

1983

Institucioalfonselmagnanim

9633

Carta

Enviament per part de la direcció tècnica de la "Institució Alfons el
Magnànim" al seu president, d'uns llistats amb els noms i adreces dels
possibles nous membres de la mateixa institució, per al seu nomenament.

1984

Institucioalfonselmagnanim

9634

Carta

Enviament per part de la direcció tècnica de la "Institució Alfons el
Magnànim" al seu president, d'uns llistats amb els noms i adreces dels antics
i dels possibles nous directors de les seccions de la mateixa institució, per al
seu nomenament.

1984

Institucioalfonselmagnanim

9635

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduardo de la "Institució Alfons el
Magnànim", de l'enviament del pròleg de Francesc Pérez Moragón per a
l'obra "Antologia de la Nostra Novel·la", i altres comentaris sobre la
publicació d'una edició del "Vita Christi de Sor Isabel de Villena", per Lluïsa
Parra. Adjunta nota al pròleg proposant-li les correccions a l'esmentat pròleg
i fotocòpia del pròleg.

1984

Institucioalfonselmagnanim

9636

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrio Garcia Bonafé de l'enviament d'uns
llibres editats per la "Institució Alfons el Magnànim".

1984

Institucioalfonselmagnanim

9637

Carta

Comunicació a Fuster per part de la secretaria de la "Institució Alfons el
Magnànim", del seu nomenament com a membre de l"'I.V.E.I".

1985

Institucioalfonselmagnanim

9638

Carta

Enviament a Fuster d'una documentació per part de Màrius Garcia Bonafé,
director de publicacions de la "Institució Alfons el Magnànim", perquè done
el seu vist i plau a la publicació de les obres: "El liber Elegantiarum" i
"L'Ombra del Xiprer" en la col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians".

1985

Institucioalfonselmagnanim

9639

1985

Institucioalfonselmagnanim

9640

1985

Institucioalfonselmagnanim

9641

Institucioalfonselmagnanim

9628

Carta

Telegrama

Informe
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Contestació per part de Fuster a Màrius Garcia Bonafé de la "Institució
Alfons el Magnànim", donant-li el seu vist i plau a l'edició de l'obra "L'Ombra
del Xiprer", en la col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians", però
aconsellant-li que l'obra "Liber elegantiarum" s'edite en una altra col·lecció.
També li fa alguns comentaris sobre l'edició d'una altra obra de Vicente
Gaos.
Confirmació a Fuster de la data d'un sopar amb alguns membres de la
"Institució Alfons el Magnànim de València".
Còpia d'un informe de la "Institució Alfons El Magnànim", de València, amb
els noms dels possibles substituts: Manuel Sanchis Guarner, Rafael Ferreres
Ciurana, Manuel Sánchez Ayuso, Adolf Càmara, Josep Beltran i Vicent Pesets
com a membres de la mateixa institució.

[

INSTITUCIÓ ALFONS EL
MAGNÀNIM

Tarja de
presentació

Institucioalfonselmagnanim

9627

1980

Institucioculturaldelcicdeterassa

9642

1957

Instituciodeculturacatalanademexi
c

9643

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Pi de Cabanyes, director de la
"Institució de les Lletres Catalanes", de l'enviament d'una invitació per part
de Martí de Riquer perquè participe en una conferència sobre "Tirant lo
Blanch", amb motiu del cinqué centenari de l'aparició de l'obra, organitzada
per la "Reial Acadèmia de les Bones Lletres".

1990

Instituciodeleslletrescatalanes

9644

Carta

Contestació per part de Fuster a Martí de Riquer declinant la seua
participació amb una conferència al simposium sobre el "Tirant lo Blanch".

1990

Instituciodeleslletrescatalanes

9645

1990

Instituciodeleslletrescatalanes

9646

1990

Instituciodeleslletrescatalanes

9647

1991

Instituciodeleslletrescatalanes

9648

1978

Institutcatolicdestudissocialsdebar
celona

9768

Institutcatolicdestudissocialsdebar
celona

9767

INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC DE TERRASSA
Carta

INSTITUCIÓ DE CULTURA
CATALANA DE MÈXIC

Carta

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES
CATALANES

Carta

Carta

Carta
INSTITUT CATÒLIC DE
CENTRES SOCIALS DE
BARCELONA

Salutacions a Fuster per part de Josep Picó i López, director de la "Institució
Alfons El Magnànim".
Sol·licitud a Fuster de la seua participació en un cicle de conferències sobre
l'edat mitjana, organitzat per la "Institució Cultural del CIC de Terrassa", amb
una xarrada sobre l'obra de Jaume Roig.
Adjunta llistat amb els títols de les conferències i conferenciants que hi
participen.
Mostra de suport a Fuster i al poble valencià per part de la "Institució de
Cultura Catalana de Mèxic", amb motiu de la riuà de València de l'any 1957.

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Pi de Cabanyes, director de la
"Institució de les Lletres Catalanes", de l'enviament d'un exemplar del
número 5 de la revista "Catalan Writing". També li demana en nota a peu de
carta, la seua participació en el simposium sobre "Tirant lo Blanch".
Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Pi de Cabanyes, de la seua participació
amb una conferència sobre "Tirant lo Blanch" en l'acte d'entrega dels "X
Premis Nacional de Literatura Catalana", al Palau de la Generalitat de
Catalunya.
Declinació per part de Fuster de la seua participació en una conferència
sobre "Tirant lo Blanch", en l'entrega dels "X Premis Nacional de Literatura
Catalana".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Modest Reixach i Pla, de l"'lnstitut Catòlic
d'Estudis Socials de Barcelona", de l'enviament d'un llibre, com a membre
del "Grup Català de Sociolingüística", i mostra de suport amb motiu de
l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l"'Institut Catòlic d'Estudis Socials de
Barcelona", de la seua participació amb una conferència per a les "Jornades
de Debat Sobre Els Països Catalans".
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INSTITUT D’ALMASSORA
INSTITUTD’ESTUDIS
CATALANS

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família, per part de l'Institut
d'Almassora (Castelló de la Plana).

1992

Institutdalmassora

9769

Carta

Comentaris a Fuster sobre les activitats de traducció de llibres de la "Secció
Filològica" de l"'Institut d'Estudis Catalans", i uns altres comentaris sobre la
"Universitat d'Estiu" a Prada.

1968

Institutdestudiscatalans

9852

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del secretari general de l'"Institut
d'Estudis Catalans".
Apareix una fotografia en blanc i negre de [Lluís Segalà i Estalella (Barcelona
1873-1938). Membre de l'"Institut d'Estudis Catalans"].

1973

Institutdestudiscatalans

9854

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del secretari general de l"'Institut
d'Estudis Catalans".
Apareix una fotografia en blanc i negre de [August Pi i Sunyer (Barcelona
1879-Ciutat de Mèxic 1965). Membre de l'"Institut d'Estudis Catalans"].

1975

Institutdestudiscatalans

9855

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Aramón i Serra, secretari general de
l'"Institut d'Estudis Catalans", i Jaume Sobrequés, secretari de la "Societat
Catalana d'Estudis Històrics", per tal que li envie una felicitació a Jordi Rubió i
Balaguer per la seua trajectòria com a president honorari de l'"IEC", per la
qual cosa li faciliten la seua adreça.

1977

Institutdestudiscatalans

9856

1978

Institutdestudiscatalans

9857

1978

Institutdestudiscatalans

9858

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Coll i Alentorn, de l'"Institut
d'Estudis Catalans", sobre les activitats per a dur a terme a les Jornades
sobre el "VIè Centenari del Cisma d'Occident".
Adjunta butlleta d'inscripció a les esmentades "Jornades".

1979

Institutdestudiscatalans

9859

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Mundó, secretari de l'"Institut
d'Estudis Catalans", de la data d'una reunió de la mateixa institució.

1981

Institutdestudiscatalans

9860

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de l'"Institut d'Estudis Catalans" que
hi tindrà lloc a la Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Institutdestudiscatalans

9878

Telegrama

Mostra de solidaritat a Fuster per part de Joan Ainaud, president de
l'"Institut d'Estudis Catalans", amb motiu de l'atemptat.

1981

Institutdestudiscatalans

9879

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de l'"Institut d'Estudis Catalans", del seu
nomenament com a "membre agregat" d'Història de la Llengua i Cultura
Catalana al País Valencià, de la secció històrico-arqueològica de l'"IEC".
Convocatòria a Fuster a una reunió de l'"Institut d'Estudis Catalans", amb
l'ordre del dia dels temes a tractar.

[

INSTITUTD’ESTUDIS
CATALANS

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Coll i Alentorn, de l'enviament
d'una còpia d'un projecte de pressupost per a l'any 1983 de l'"Institut
d'Estudis Catalans".

1983

Institutdestudiscatalans

9861

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Gifreu i Pinsach, de la posada en
marxa d'un treball d'investigació sobre la transformació del sistema de
comunicació a Catalunya als anys (1985-95), com a conseqüència de la
introducció de les noves tecnologies de la informació, proposat per l'"Institut
d'Estudis Catalans, perquè en done la seua opinió.

1983

Institutdestudiscatalans

9862

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Casassas i Simó, president de l'"Institut
d'Estudis Catalans", de l'enviament d'una còpia del text de la convocatòria al
"II Congrés Internacional de la Llengua Catalana", perquè li done la seua
opinió.

1984

Institutdestudiscatalans

9880

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Aramon i Serra, secretari de la
"Secció Filològica" de l"'Institut d'Estudis Catalans", de la data d'una reunió
de la mateixa institució a la "Facultat de Filologia" de la "Universitat de
València", per tractar-ne el tema "Perspectiva actual de la normalització
policèntrica", i uns altres comentaris sobre els assistents a la reunió.

1985

Institutdestudiscatalans

9863

Carta

Confirmació per part de Fuster a Ramon Aramon i Serra, secretari de la
"Secció Filològica" de l"'Institut d'Estudis Catalans", de la seua assistència a
una reunió de la mateixa institució a la "Facultat de Filologia" de la
"Universitat de València".

1985

Institutdestudiscatalans

9864

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Casassas, president de l'"Institut
d'Estudis Catalans", de la data d'inauguració d'un laboratori per a la prova de
Carboni-14, a la Facultat de Física i Química de la "Universitat de Barcelona".

1985

Institutdestudiscatalans

9881

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Alturo i Perucho, de l'enviament
d'una fotocòpia dels Estatuts i del Reglament Interior de l'"Institut d'Estudis
Catalans".

1986

Institutdestudiscatalans

9865

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Carbonell de l'enviament d'un llistat
amb les publicacions editades per l'"Institut d'Estudis Catalans", perquè diga
si hi ha alguna del seu interés.

1986

Institutdestudiscatalans

9888

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Carbonell de l'enviament d'un llistat
amb les publicacions editades per l'"Institut d'Estudis Catalans" perquè diga
si hi ha alguna del seu interés.

1987

Institutdestudiscatalans

9866
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INSTITUTD’ESTUDIS
CATALANS
Carta

Convocatòria a Fuster per part de Jesús Alturo i Perucho a una reunió de
l'"Institut d'Estudis Catalans" a Barcelona.
Adjunta "Acta de la reunió de la Secció Històrico-Arqueològica de l'"Institut
d'Estudis Catalans", del dia 27 d'abril de 1987".

1987

Institutdestudiscatalans

9867

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", que Oriol Carbonell s'encarregarà d'assignar l'ISBN a les
publicacions editades per la institució.

1987

Institutdestudiscatalans

9868

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Glòria Mundó a una reunió de l'"Institut
d'Estudis Catalans" a Barcelona.
Adjunta "Acta de la reunió de la secció històrico-arqueològica de l'"Institut
d'Estudis Catalans", del dia 7 del setembre de 1987".

1987

Institutdestudiscatalans

9886

Carta

Recordatori a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", de la data d'una reunió de la mateixa institució per a votar el
"Projecte de Reglament" de l'"IEC".

1988

Institutdestudiscatalans

9869

1988

Institutdestudiscatalans

9870

1988

Institutdestudiscatalans

9882

Carta
Carta

Convocatòria a Fuster per part de Glòria Mundó a una reunió de l"'Institut
d'Estudis Catalans" a Barcelona.
Comunicació a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", que s'ha desconvocat una reunió de la mateixa institució.

Carta

Comunicació a Fuster per part del president de la "Societat Catalana de
Comunicació", filial de l'"Institut d'Estudis Catalans", del seu nomenament
com a membre de la mateixa institució.

1989

Institutdestudiscatalans

9871

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep M. Casasús Guri, president de la
"Societat Catalana de Comunicació", pel seu nomenament com a membe de
la mateixa, i proposta de col·laboració amb l'esmentada institució.

1989

Institutdestudiscatalans

9872

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", a una reunió de la mateixa institució que es farà a la "Sala Prat de
la Riba" de l'"IEC", amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1989

Institutdestudiscatalans

9887

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Carbonell de l'enviament d'un llistat
amb les publicacions editades per l"'Institut d'Estudis Catalans" perquè diga
si hi ha alguna del seu interés.
Adjunta una altra carta de Joaquim Romaguera i Ramió demanant-li a Fuster
les seues dades personals per a un "Opuscle de la Societat Catalana de
Comunicació", per la qual cosa li envia un formulari.

1990

Institutdestudiscatalans

9873
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l"'Institut d'Estudis
Catalans", de l'enviament d'un exemplar de l'obra "La recerca científica i
tecnològica, 1990", com a membre de la mateixa institució.

1990

Institutdestudiscatalans

9883

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", de l'acte d'inauguració de la restauració del rellotge de la Casa de
Convalescència, seu de l'"IEC", motiu pel qual li demana la seua assistència.
També li comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra: "Declaració arran de
la llei sobre l'autoritat lingüística de l'IEC".

1991

Institutdestudiscatalans

9874

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", del canvi de data d'una reunió dels membres valencians de la
mateixa institució, que es farà al Rectorat de la "Universitat de València".

1991

Institutdestudiscatalans

9875

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Pascual, del Departament de
Publicacions de l'"Institut d'Estudis Catalans", de l'enviament d'un llistat i un
"Catàleg 1977-1991", dels llibres publicats per la institució per si hi ha algun
del seu interés.

1991

Institutdestudiscatalans

9876

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", a una reunió de la mateixa institució al Rectorat de la "Universitat
de València" per a tractar el tema de la creació d'una delegació de l'Institut a
València.

1991

Institutdestudiscatalans

9885

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Castellet, secretari general de
l"'Institut d'Estudis Catalans", de l'enviament del carnet de membre de la
mateixa institució.

1991

Institutdestudiscatalans

9889

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Pascual, del Departament de
Publicacions de l"'Institut d'Estudis Catalans", d'un llistat amb les
publicacions editades per la institució perquè comunique si hi ha alguna del
seu interés.

1991

Institutdestudiscatalans

9890

Carta

Invitació a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", a la sessió inaugural del curs 1991-1992 de la mateixa institució a
Barcelona, i convocatòria a una reunió de l'"IEC", en què Ramon Lapiedra
parlarà de les dificultats de creació d'una delegació de la mateixa institució a
València.

1991

Institutdestudiscatalans

9891

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Emili Giralt, president de l'"Institut d'Estudis
Catalans", a una reunió de la mateixa institució que es farà a la Sala Prat de
la Riba de l'"IEC", amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1992

Institutdestudiscatalans

9877
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Castellet, secretari general de
l'"Institut d'Estudis Catalans", de l'enviament d'un exemplar de l'obra "Llibre
vermell de Montserrat", editat per l'"Abadia de Montserrat" amb motiu del
"Mil·lenari de Catalunya".

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca per part de Ramon Aramon i Serra.

INSTIUTT D’ESTUDIS
COMARCALS DEL TURIA

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família, per part de
l'"Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria".

1992

Institutdestudiscomarcalscampdelt
9892
uria

INSTITUT D’ESTUDIS
VALLENCS

Carta

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb
motiu de l'atemptat, per part de l'"Institut d'Estudis Vallencs".

1981

Institutdestudisvallencs

9893

INSTITUT DE BATXILLER
BLASCO IBÁÑEZ DE CULLERA

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família, per part del
claustre de professors de l'"Institut de Batxillerat Blasco Ibáñez", de Cullera.

1992

Institutdebatxillerblascoibanezdec
ullera

9894

Adhesió

Mostres d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València,
amb motiu de l'atemptat per part de l'"Institut de Batxillerat d'Arenys de
Mar", de la "Comissió Organitzadora del 9 d'Octubre" a Puçol, del
"Departament de Filologia Hispànica de la Universitat Autònoma de
Barcelona" i "d'Acció Cultural del País Valencià".

1981

Institutdebatxillerdarenysdemar

9895

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster, a la plaça de Bous de València, per part del
claustre de professors de l'Institut de Batxillerat de l'Hospitalet de Llobregat.

1981

Institutdebatxillerdhospitaletdello
bregat

9770

INSTITUT DE BATXILLERAT
DE FRANCESC RIBALTA

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València, per part de
l'Institut de Batxillerat Francesc Ribalta, de Castelló de la Plana.

1981

Institutdebatxilleratdefrancescribal
9773
ta

INSTITUT DE BATXILLERAT
de Francisco Beltrán Bigorra

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família, per part de l'Institut
de Batxillerat Francesc Beltran Bigorra, de Nules (Castelló de la Plana).

1922

Institutdebatxilleratdefranciscobelt
9774
ranbigorra

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster, per part de l'Institut de Batxillerat
Miquel Peris, del Grau de Castelló.

1992

Institutdebatxilleratdemiquelperis

9777

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Institut de Batxillerat de Torelló, de
l'enviament d'un escrit sobre les publicacions que s'editen als Països
Catalans per a una exposició.

1986

Institutdebatxilleratdetorello

9771

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part del claustre de professors de l'Institut de
Batxillerat de Torrent, amb motiu de l'atemptat.

1981

Institutdebatxilleratdetorrent

9772

INSTITUTD’ESTUDIS
CATALANS

INSTITUT DE BATXILLER
D’ARENYS DE MAR

INSTITUT DE BATXILLER
D’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

INSTITUT DE BATXILLERAT
de Miquel Peris
INSTITUT DE BATXILLERAT
de Torelló
INSTITUT DE BATXILLERAT
de Torrent
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1992

Institutdestudiscatalans

9884

Institutdestudiscatalans

9853

[

INSTITUT DE BATXILLERAT
Joan Fuster de Sueca

Saluda

Invitació a Fuster per part de Vicent Baggetto, director de l'Institut de
Batxillerat Joan Fuster, de Sueca, a l'entrega dels "VIII Premis Joan Fuster",
que es farà al mateix institut.

1992

Institutdebatxilleratjoanfusterdesu
9775
eca

INSTITUT DE BATXILLERAT
Menéndez y Pelayo

Adhesió

Condemna de l'atemptat a Fuster, per part del claustre de professors de
l'Institut de Batxillerat Menénedez Pelayo de Barcelona, i adhesió a
l'homenatge que se li farà a la plaça de Bous de València.

1981

Institutdebatxilleratmenendezypel
ayo

9776

INSTITUT DE BATXILLERAT
Penyagolosa

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València, per part del
claustre de professors de l'Institut de Batxillerat Penyagolosa, de Castelló de
la Plana.

1981

Institutdebatxilleratpenyagolosa

9778

INSTITUT DE CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que li farà "Acció Cultural del País Valencià",
a la Plaça de Bous de València per part dels membres de l'"Institut de
Ciències de l'Educació", de la "Universitat de València".

1981

Institutdecienciesdeleducacio

9796

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família, per part de l'Institut
de Formació Professional, de Carcaixent.

1992

Institutdeformacioprofessionaldec
arcaixent

9779

Carta

Felicitació a Fuster per part del claustre de professors de l'"Institut de
Formació Professional de Sueca" per la concessió del "Premi d'Honor de les
Lletres Valencianes".

1981

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

9803

Saluda

Felicitació nadalenca a Fuster per part del director del "Centre Nacional de
Formació Professional de Sueca".

1981

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

9809

1984

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

9804

1984

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

9806

1984

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

9807

1985

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

9805

9808

INSTITUT DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE
CARCAIXENT
INSTITUT PROFESSIONAL DE
SUECA

Carta
Felicitació
nadalenc
Saluda
Felicitació
nadalenc

INSTITUT DE PROJECCIÓ
EXTERIOR CULTURA
CATALANA

Felicitació a Fuster per part del claustre de professors de l'"Institut de
Formació Professional de Sueca", pel seu nomenament com a doctor honoris
causa per la "Universitat de València".
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'alguns professors de I'"Institut de
Formació Professional de Sueca".
Comunicació a Fuster per part del "Taller de Fotografia de l'Institut de
Formació Professional de Sueca", de l'enviament d'una felicitació nadalenca
amb un fotomuntatge fet pels alumnes del curs 1983-84.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de l"'Institut de Formació Profesional
de Sueca".

Saluda

Invitació a Fuster per part del director dels "Instituts de Batxillerat Joan
Fuster i de Formació Professional de Sueca", a l'entrega dels "VII Premis Joan
Fuster" que hi tindrà lloc al saló d'actes del mateix institut de batxillerat.

1991

Institutdeformacioprofessionaldes
ueca

Carta

Condemna de l'atemptat a Fuster per part de l'"Institut de Projecció Exterior
de la Cultura Catalana", i adhesió a l'homenatge que se li farà a la plaça de
Bous de València

1981

Institutdeprojeccioexteriorculturac
9780
atalana
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INSTITUT DE TORTOSA
Telegrama

Felicitació a Fuster per part dels professors del seminari de català, de
l'Institut de Batxillerat de Tortosa, per la concessió del "Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes".

1981

Institutdetortosa

9781

Carta

Condemna de l'atemptat a Fuster per part de l"'Institut del Teatre", de la
Diputació de Barcelona, i adhesió a l'homenatge que se li farà a la plaça de
Bous de València.

1981

Institutdelteatre

9784

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Montanyes, director de l'"Institut del
Teatre", de la seua resposta a la participació en una conferència d'un
homenatge a Calderón.

1981

Institutdelteatre

9782

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Montanyès i Moliner per la seua
col·laboració, mentre ha sigut director de l'"Institut del Teatre", en deixar-ne
el càrrec.

1988

Institutdelteatre

9783

1981

Institutmunicipaldhistoriadebarcel
ona

9785

1981

Institutsalvadorespriu

9786

1991

Institutvalenciadartmodern

9790

1991

Institutvalenciadartmodern

9789

1991

Institutvalenciadartmodern

9788

Institutvalenciadartmodern

9787

Institutvalenciadartsesceniquescin
ematografiaimu

9791

INSTITUT DEL TEATRE

INSTITUT DEL TEATRE

INSTITUT MUNICIPAL
D’HISTÒRIA DE BARCELONA
INSTITUT SALVADOR ESPRIU
INSTITUT VALENCIÀ D’ART
MODERN

Carta

Telegrama

Carta

Saluda

Telegrama

INSTITUT VALENCIÀ D’ART
ESCÈNIQUES
CINEMATOGRAFIA I MÚSICA

Condemna de l'atemptat a Fuster per part de l'"Institut Municipal d'Història
de Barcelona", i adhesió a l'homenatge que se li farà a la plaça de Bous de
València.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de Bous de València, per part del
claustre de professors de l'Institut Salvador Espriu, de Salt (Girona).
Comunicació a Fuster per part de Carmen Alborch, directora de l'"IVAM", de
la data d'inauguració d'una exposició sobre Andreu Alfaro, i d'un sopar al
"Centre Julio González", demnant-li la seua assistència.
Comunicació a Fuster per part de Carmen Alborch, directora gerent de
l'"IVAM", de l'enviament d'una fotografia com a recordatori de la seua
assistència a una exposició d'Alfaro.
Comunicació a Fuster per part de Camen Alborch, directora de l'"IVAM", de
la data i l'hora en què anirà a per ell, a sa casa de Sueca, un cotxe per a
portar-lo a la inauguració d'una exposició d'Andreu Alfaro.

Felicitació

Felicitacions a Fuster per part de Carmen Alborch, directora gerent de
l"'IVAM", Centre Julio González.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Muñoz Suay, d'un llistat amb els noms i
l'adreça dels possibles participants en un congrés d'Intel·lectuals sobre "El
nou contracte social".
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INSTITUT VALENCIÀ
D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Les oracions adversatives", de Maria
Josep Cuenca, per tal que done el seu vist i plau per a pagar-li la beca
d'investigació.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9730
o

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó i López, director de la "IVEI", a
una reunió de la mateixa institució, amb l'ordre del dia dels temes a tractar.
djunta circular demanant-li a Fuster que porte a la reunió un resum dels
projectes de treball de la "IVEI" per al darrer any.

1985

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9649
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI" , de
l'enviament de l'acta amb els temes tractats en una reunió de la mateixa
institució, i altres comentaris sobre l'aprovació del nou pressupost de la
"IVEI".
djunta fotocòpia de l'acta de la "Reunió de Directors d'Instituts de la "IVEI",
11/10/85. Resum del que s'hi tractà".

1985

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9650
o

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduardo, d'"Ediciones Alfonso El
magnánimo", de l'enviament de la introducció de Lluïsa Parra per a l'obra
"Sor Isabel de Villena i la seua obra", per que faça la seua revisió abans de
publicar-la la "IVEI".
Adjunta còpia de "Introducció: Sor Isabel de Villena i la seua obra".

1986

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9651
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament del veredicte dels seleccionats per a unes beques d'investigació
promogudes per la "IVEI". També li diu que li envia un catàleg amb les
darreres publicacions editades per la "IVEI", per si li interessa qualsevol dels
llibres.
Adjunta fotocòpia del "Veredicte del Concurs Públic d'Ajuts a la Investigació
Promogut per la "IVEI" ,el 1986".

1986

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9652
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó i López, director de la "IVEI", de
l'enviament d'unes dades sol·licitades per la "Asociación Española de
Periodismo Científico", per a publicar-les en l'obra "Quien es quien en la
ciencia y la técnica españolas", editada pel "C.S.I.C.".

1986

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9653
o

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó i López, director de la "IVEI", a
una reunió de la mateixa institució, amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1986

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9654
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrio Garcia Bonafé, Cap de publicacions
de la "IVEI", de l'enviament d'un treball de Ricard Bellveser sobre "El Pare
Mulet", perquè diga si és interessant, per a publicar-lo la mateixa institució.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9658
o
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INSTITUT VALENCIÀ
D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eugènia Garcia Ros dels seu vist i plau a un
treball d'investigació financiat per la "IVEI", de Júlia Benavent, per tal de
pagar-li la beca d'investigació.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9660
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Eugènia Garcia Ros, al pagament d'una beca
d'investigació a Júlia Benavent, financiada per la "IVEI", ja que ha revisat el
treball d'investigació.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9661
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eugènia Garcia Ros dels seu vist i plau a un
treball d'investigació financiat per la "IVEI", "Estudi lingüístic dels parlars del
nord de Castelló", de Lluís Gimeno Beti, per tal de pagar-li la beca
d'investigació.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9662
o

Carta

Fuster comunica a Eugènia Garcia Ros que ja passà la memòria a la
"Conselleria d'Educació" donant el seu vist i plau als treballs d'investigació de
Lluís Gimeno Beti i de Júlia Benavent.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9663
o

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduardo de l'enviament de les proves
d'impremta d'un llibre d'Almela i Vives preparat per Pepe Ballester, perquè
done el seu vist i plau i faça les correccions escaients per tal de publicar-lo en
la col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians" de la "IVEI".

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9664
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé, cap de Publicacions
de la "IVEI", de l'enviament de les proves d'impremta de l'obra "Juan Luís
Vives. Escepticismo y prudencia en el Renacimento", per tal que done el vist i
plau a la seua publicació.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9665
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", d'una fitxa
amb les seues dades personals i bancàries per tal d'actualitzar-les.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Enviat].

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9666
o

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9655
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó i López, director de la "IVEI", de
l'enviament d'una carta a Joan Lerma sobre certs aspectes de la política
investigadora de la Generalitat.
Adjunta còpia de l'esmentada carta per al major aprofitament dels recursos
destinats a la investigació, donats per la Generalitat Valenciana

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9656
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ciprià Ciscar, conseller de Cultura de la
Generalitat Valenciana, de la renovació de membres de la "IVEI", per al seu
coneixement i proposta de possibles noms.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9657
o

Carta
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Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó i López, director de la "IVEI", a
una reunió de la mateixa institució, amb l'ordre del dia dels temes a tractar.
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INSTITUT VALENCIÀ
D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", que ja té
enllestit el seu contracte editorial amb la institució, però li demana
l'enviament d'uns fulls amb el seu membret per a fer-li els rebuts mensuals
de pagament.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9667
o

Carta

Comunicació per part de Fuster al director de la "IVEI" dels honoraris anuals
que ha rebut pel seu assessorament en aspectes literaris, filològics i històrics
del País Valencià.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9668
o

Carta

Comunicació per part de Fuster al Director de la "IVEI" dels honoraris anuals
que ha rebut pel seus assessorament en aspectes literaris, filològics i
històrics del País Valencià.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9669
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "Tipo-bibliografia valenciana del S.
XVI" de Maria José Arigüel Boluda, per tal de pagar-li la beca d'investigació.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9670
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a Maria José Arigüel Boluda, financiada per la mateixa institució,
una vegada revisat el seu treball d'investigació.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9671
o

Fullet

Enviament a Fuster per part de la "IVEI", d'un tríptic amb les bases d'un
"Concurs Públic d'Ajuts a la Investigació", per a l'any 1987.

1987

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9659
o

Carta

Comunicació per part de Fuster de l'enviament a Josep Picó, director de la
"IVEI", d'unes ressenyes literàries de Lola Badia i Kathleen McNerney, a unes
obres publicades en anglés sobre Ausiàs March i Joanot Martorell, per tenirles en consideració el departament de publicacions de la "IVEI".

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9672
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", que han
demanat els llibres que aconsellà sobre Ausiàs March i Joanot Martorell,
publicats en anglés en la llibreria "Blackwell's".

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9673
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "La preregrinatio hispànica de
Claude de Bronseval", de Francisco Calero i Daniel Sala, per tal de pagar-los
la beca d'investigació.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9674
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "El lèxic mariner a la comarca de
la Marina", de Maria Rosario Cabrera, per tal de pagar-li la beca
d'investigació.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9675
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de les beques a Maria Rosario Cabrera, Francisco Calero i Daniel Sala,
financiades per la mateixa institució, una vegada revisats els seus treballs
d'investigació.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9676
o
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INSTITUT VALENCIÀ
D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a uns treballs financiats per la institució, "Aproximación a la historia
lingüística del Alto Palancia entre los siglos XIII y XVI", i "Onomàstica de la
Marina Aa: el cas de Dènia", per tal de pagar-los la beca d'investigació als
seus autors.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9677
o

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduard J. Verger, de l'enviament d'una còpia
de "L'obra religiosa de Jaume Gassull", elaborat per Rosanna Cantavella i
Salvador Jàfer, perquè li done el seu vist i plau per a la publicació per part de
la "IVEI".

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9679
o

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9680
o

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9681
o

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9682
o

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9683
o

Carta

Carta

Carta

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Eduard Verger de publicacions de la "IVEI",
per a la publicació de "L'obra religiosa de Jaume Gassull". També li fa alguns
comentaris sobre les correccions a fer abans de publicar-la.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "La cultura en la corte de Alfonso
el Magnánimo", de José Carlos Rovira, per tal de pagar-li la beca
d'investigació.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'un informe amb el pressupost i els projectes que es duran a
terme l'any 1989, com a director d'assumptes literaris, històrics i lingüístics
de la institució.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "L'argot de la delinqüència al País
Valencià", d'Adolf Piquer i Josep Ballester, per tal de pagar-los la beca
d'investigació als seus autors.

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de les beques a José Carlos Rovira, Adolf Piquer i Josep Ballester, financiades
per la mateixa institució, un cop revisats els seus treballs d'investigació.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9684
o

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "IVEI", del pagament per
transferència bancària de la quantitat de 102.000 pts pels seus treballs
d'assesorament, a l'agost de l'any 1988.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9685
o

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "'IVEI", del pagament per
transferència bancària de la quantitat de 102.000 pts pels seus treballs
d'assesorament, al mes del juliol de l'any 1988.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9686
o

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "IVEI", del pagament per
transferència bancària de la quantitat de 5.504 pts, per la seua assistència als
tribunals per a la concessió de beques d'investigació durant l'any 1988.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9687
o
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D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

Carta

Còpia d'una carta de pagament per la seua assistència als tribunals de la
"IVEI", per a la concessió de beques d'investigació durant l'any 1988, per a la
deducció de l'impost (IRPF).

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9688
o

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", a una
renió de la mateixa institució per a parlar de les bases per a l'adjudicació
d'ajudes a la investigació amb l'ordre del dia.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9689
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé, director d'"Edicions
Alfons el Magnànim", de la "IVEI", del seu vist i plau per a la publicació de la
novel·la de Víctor Navarro "La pau dels poblets", en la col·lecció "Biblioteca
d'Autors Valencians".

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9690
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "Transcipción de las Actas de la
Academia de los Nocturnos", per tal de pagar-los la beca d'investigació als
seus autors.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9691
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca als autors de l'obra "Transcipción de las Actas de la Academia de
los Nocturnos", financiada per la mateixa institució, un cop revisada la
memòria del treball d'investigació.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9692
o

Carta

Comunicació a Fuster per part del director de la "IVEI", del pagament per
transferència bancària de la quantitat de 102.000 pts, pels seus treballs
d'assesorament, al mes de setembre de l'any 1988.

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9693
o

Carta

Còpia d'una carta de pagament pels seus treballs d'assesorament en temes
literaris, històrics i lingüístics a la "IVEI", durant l'any 1988, per a la deducció
de l'impost (IRPF).

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9694
o

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9759
o

1988

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9678
o

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9695
o

Carta

Telegrama

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Màrius Garcia Bonafé, director de
publicacions de la "IVEI", de la retirada de la imprempta de l'obra "Llibre de
la çuna e xara dels moros", per certes desavenències entre els seus autors:
Vicent Pons i Carme Barceló.
Comunicació a Fuster de la data d'una reunió del consell de la "IVEI" a la
"Conselleria de Cultura de València".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "Estudi lingüístic dels parlars del
nord de Castelló", de Lluís Gimeno Beti, per tal de pagar-li la beca
d'investigació.
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Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autor de l'obra "Estudi lingüístic dels parlars del Nord de
Castelló", financiada per la mateixa institució, un cop revisada la memòria
del treball d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9696
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'una proposta presentada per uns professors de la Universitat
de València, per a l'edició de l'obra completa en llatí de Joan Lluís Vives, per
la qual cosa s'adjunta una còpia del projecte editoral tramesa a la "IVEI".

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9697
o

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", a una
reunió amb el cap de publicacions de l'esmentada institució, per a parlar del
pressupost destinat a tal finalitat per a l'any 1989.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9698
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució: "La producció cultural i literària a
la cort napolitana d'Alfons el Magnànim", de José Carlos Rovira, per tal de
pagar-li la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9699
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a José Carlos Rovira Soler financiat per la mateixa institució, un
cop revisat el seu treball d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9700
o

Carta

Comunicació a Fuster per pat de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'una proposta de pressupost per tal que la torne signada.
Anotació manuscrita de Fuster a la part inferior del full [Enviat 18-III-98].

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9701
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "Una proposta d'estàndard
botànic des del País Valencià", de Rafael Lemus Arce, per tal de pagar-li la
beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9702
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autor de l'obra, "Una proposta d'estàndard botànic des del País
Valencià", financiada per la mateixa institució, un cop revisada la memòria
del treball d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9703
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "Actas de la Academia de los
Nocturnos", per tal de pagar-los la beca d'investigació als seus autors.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9704
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "Projecte de Lingüística
Contrastiva", d'Ángel López García, per tal de pagar-li la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9705
o
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Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autor de l'obra "Projecte de Lingüística Contrastiva", financiada
per la mateixa institució, un cop revisada la memòria del treball
d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9706
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'unes reclamacions a la mateixa institució queixant-se per
suprimir-se un concurs públic per a unes beques d'investigació.
Adjunta còpia d'una carta de Josep Picó, director de la "IVEI", a l'investigador
Juan Manuel del Estal, comunicant-li una quantia pressupostària per a
finalitzar el seu treball d'investigació "Itinerario de Jaime II de Aragón".

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9707
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "Inventari bibliogràfic i banc de
dades al voltant del Tirant lo Blanch" de Rosanna Cantavella i Rafael Beltran,
per tal de pagar-los la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9708
o

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", del seu
vist i plau al pagament d'unes beques als autors dels treballs
d'investigació,"Inventari bibliogràfic i banc de dades al voltant del Tirant lo
Blanch" i "Vida literària i cultural al País Valencià (1939-1972)", de Santi
Cortés i Anna Catalunya, financiats per la mateixa institució.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9709
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "Vida literària i cultural al País
Valencià (1939-1972)", de Santi Cortés i Anna Catalunya, per tal de pagar-los
la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9710
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "Oraciones adversativas", de
Maria Josep Cuenca, per tal de pagar-li la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9711
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autor de l'obra "Les oracions adversatives", financiada per la
mateixa institució, un cop revisada la memòria del treball d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9712
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "Inventari bibliogràfic i banc de
dades al voltant del Tirant lo Blanch", de Rosanna Cantavella i Rafael Beltran,
per tal de pagar-los la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9713
o
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Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autor de l'obra "Inventari bibliogràfic i banc de dades al voltant
del Tirant lo Blanch", de Rosanna Cantavella i Rafael Beltran, financiada per
la mateixa institució.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9714
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", enviant-li
la memòria del treball "Edició de les obres completes de Joan Lluís Vives", de
Jordi Pérez i Josep Maria Estellés, per tal de pagar-los la beca d'investigació.
Adjunta còpia de la memòria per al projecte d'investigació: "Projecte Ioannis
Lodovici Vivis. Valentini Opera Omnia: Recognita et adnotatione Instructa
Notisque Illustrata".

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9715
o

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9716
o

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9717
o

Carta

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autor de l'obra "Edició de les obres completes de J.L. Vives",
financiada per la mateixa institució.
Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", a una
reunió de la mateixa institució, amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "El lèxic mariner a la comarca de
la Marina", de Roser Cabrera, per tal de pagar-li la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9718
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca a l'autora de l'obra "El lèxic mariner de la comarca de la Marina",
financiada per la mateixa institució.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9719
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució "Vida literària i cultural de
postguerra al País Valencià (1939-1951)", de Santi Cortés, per tal de pagar-li
la beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9720
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per la institució, "Edició de les obres completes
d'Eduard Escalante Mateu", dels germans Josep Lluís i Rodolf Sirera, per tal
de pagar-los la seua beca d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9721
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de l'avantprojecte de pressupost de l'"Institut de Literatura i
Filologia", de la mateixa institució.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9758
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'un informe de les activitats de l'"Institut de Literatura i
Filologia" de la mateixa institució.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9760
o
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Convocatòria a Fuster per part del director de la "IVEI", a una reunió de la
mateixa institució, en la Conselleria de Cultura Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", del seu vist i
plau a un treball financiat per a la institució, "Onomàstica de la Marina Alta:
el cas de Dènia", de Joan Ivars Cervera, per tal de pagar-li la beca
d'investigació.

1989

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9766
o

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9722
o

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", del seu
vist i plau al pagament d'unes beques als autors dels treballs d'investigació,
"Edició de les obres completes d'Eduard Escalante Mateu", "Onomàstica de
la Marina Alta: el cas de Dènia" i "Vida literària i cultural de postguerra al
País Valencià (1939-19751)", financiats per la mateixa institució.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9723
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, de la cancel·lació de l'encàrrec
a Josep Palàcios de la publicació d'una edició del "Tirant lo Blach", en la
col·lecció "Biblioteca d'Autors Valencians".

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9724
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Edició de les obres completes de Joan
Lluís Vives", de Jordi Pérez i Josep Maria Estellés, per tal que done el seu vist
i plau per a pagar-los la beca d'investigació.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9725
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "lVEI", al pagament
de la beca als autors de l'obra, "Edició de les obres completes de Joan Lluís
Vives", financiada per la mateixa institució.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9726
o

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", a una
reunió per a parlar de la possible col·laboració de la institució amb el
"Ministeri d'Educació i Ciència".

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9727
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Actas de la Academia de los
Nocturnos", de Josep Lluís Caner, Josep Lluís Sirera i Evangelina Rodríguez,
per tal que done el seu vist i plau per a pagar-los la beca d'investigació.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9728
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "El lèxic mariner a la comarca de la
Marina", de Roser Cabrera González, per tal que done el seu vist i plau per a
pagar-li la beca d'investigació.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9729
o

Telegrama

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Vida literària i cultural al País Valencià
de postguerra (1939-1951)", de Santi Cortés, per tal que done el seu vist i
plau per a pagar-li la beca d'investigació.
Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca pel treball "Vida literària i cultural al País Valencià de postguerra
(1939-1951)", de Santi Cortés, financiada per la mateixa institució.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9731
o

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9732
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de les memòries dels treballs "El teatre als segles XVI-XVII",
dirigit per Joan Oleza Simó, i "L'estàndard botànic des del País Valencià: una
proposta", de Rafael Lemus Arce, per tal que done el seu vist i plau per a
pagar-los la beca d'investigació.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9733
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de les beques pels treballs "El teatre als segles XVI-XVII", dirigit per Joan
Oleza Simó i "L'estàndard botànic des del País Valencià: una proposta" de
Rafael Lemus Arce, financiats per la mateixa institució.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9734
o

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9735
o

Carta

Carta

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", a una
reunió de la mateixa institució, amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'unes bases per a un concurs per a la financiació de programes
d'investigació per part del "CSIC".

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9736
o

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", sobre el
pressupost per a l'edició de l'obra completa de Vives, per part de la mateixa
institució, i dels diners de que dispondrà per a l'edició d'altres obres als anys
1990-1991.

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9737
o

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9738
o

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Joaquin Sangüesa, secretari de la "IVEI", del
seu número de NIF i de l'actualització de les seues dades bancàries i
personals per al pagament dels seus honoraris per la col·laboració amb la
"IVEI".
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Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Projecte de lingüística contrastiva",
dirigit per Ángel López García, per tal que done el seu vist i plau per a pagarli la beca d'investigació.
Adjunta còpia del projecte del treball d'investigació del doctor Ángel López
García: "Análisis contrastivo de las lenguas española y catalana: aspectos
pragmáticos (II)".

1990

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9739
o

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9740
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de la
proposta de publicació per part d'Antoni Ferrando, d'uns llibres de Manuel
Sanchis Guarner a la col·lecció "Biblioteca Sanchis Guarner", amb motiu del
10 aniversari de la seua mort. També li demana el seu vist i plau per al
pagament de la beca d'investigació a Santi Cortés pel treball "Vida literària i
cultural al País Valencià (1939-1951)", financiada per la mateixa institució.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9741
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca d'investigació a Santi Cortés Carreres pel seu treball "Vida literària
i cultural al País Valencià (1939-1951)", i a l'edició d'uns llibres de Manuel
Sanchis Guarner.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9742
o

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", d'una
còpia de la convocatòria d'ajudes a la Investigació apareguda al [BOE, Núm
312, 29/12/90].

Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió del Ple del Consell de la "IVEI",
i enviament de la informació d'un "Concurs Públic d'Ajudes a la Investigació".

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9743
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", d'una
proposta de pressupost de la mateixa institució per a l'any 1991.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9744
o

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9745
o

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9746
o

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'una documentació per a la modificació de crèdits de l'"Institut
de Literatura" de la mateixa institució.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Signat 19 de juny].
Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'un treball de Joan Oleza titulat "El teatre als segles XVI i XVII",
per a la seua revisió.
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'uns llistats amb els consellers a renovar i dels consellers que
seguiran a la institució.
Adjunta llistat amb els "consellers de número cessants" i "consellers de
número que continuen".

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9747
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Edició de les Obres completes
d'Eduard Escalante", realitzat pels germans Rodolf i Josep Lluís Sirera,
perquè done el seu vist i plau per a pagar-los la beca d'investigació.
Adjunta còpia del "Informe de l'estat del treball d'investigació becat per la
"Institució Valenciana d'Estudis i Investigacions", per a una edició de les
obres completes d'Eduard Escalante Mateu".

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9748
o

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", a una
reunió de la mateixa institució, en els locals de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
Adjunta ordre del dia dels temes a tractar.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9749
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'un informe amb les activitats realitzades per l'Institut de
literatura de la "IVEI" per a la memòria de l'exercici de l'any 1991.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9750
o

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", sobre
l'assignació d'uns diners sobrants al pressupost de l'exercici de l'any 1991, de
la mateixa institució que destinarà a l'edició de les publicacions "Cant
espiritual", d'Antoni Ferrer, i "Capital del dolor", de Paul Eluard perquè li
done el seu vist i plau.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9752
o

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9761
o

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9762
o

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament del primer volum de l'obra "Edició de les Obres completes
d'Eduard Escalante", realitzat pels germans Rodolf i Josep Lluís Sirera,
perquè done el seu vist i plau per a pagar-los la beca d'investigació.
Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de la beca d'investigació a Rodolf i Josep Lluís Sirera per la publicació de
l'obra "Edició de les Obres completes d'Eduard Escalante (Vol. I)".

[

INSTITUT VALENCIÀ
D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de les memòries dels treballs "Projecte de Lingüística
Contrastiva", dirigit per Àngel López García i "Edició del teatre complet
d'Eduard Escalante", dirigit per Rodolf i Josep Lluís Sirera, perquè done el seu
vist i plau per a pagar-los la beca d'investigació.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9763
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de les memòries dels treballs "Vida literària i cultural de
postguerra (1939-1951)", de Santi Cortés, "Actas de la Academia de los
Nocturnos", de Josep Lluís Canet, Josep Lluís Sirera i Evangelina Rodríguez, i
"Història de la impremta valenciana en el segle XVI", de Josep Lluís Canet,
perquè done el seu vist i plau per a pagar-los la beca d'investigació.

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9764
o

Carta

Vist i plau per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", al pagament
de les beques d'investigació pels treballs "Vida literària i cultural de
postguerra (1939-1951)" de Santi Cortés, "Actas de la Academia de los
Nocturnos", de Josep Lluís Canet, Josep Lluís Sirera i Evangelina Rodríguez,
"Projecte de lingüística contrastiva", d'Àngel López, "Edició del teatre
complet d'Eduard Escalante", de Rodolf i Josep Lluís Sirera i "Història de la
impremta valenciana en el segle XVI", de Josep Lluís Canet, financiats per
l"'Institut de Literatura i Filologia" de la "IVEI".

1991

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9765
o

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Picó, director de la "IVEI", demanantli que la memòria la facen a la mateixa institució i li l'envien per a signar-la.

1992

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9751
o

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'una còpia del pressupost que li ha destinat a l'Institut de
Literatura i Filologia de la mateixa institució per a projectes d'investigació a
l'any 1992.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat pressupost.

1992

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9754
o

1992

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9755
o

1992

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9756
o

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament d'un possible pressupost per al finançament de treballs
d'investigació per la mateixa institució, perquè el torne signat.
Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "La traducció de les tragèdies de
Sèneca atribuïda a Vilaragut", de Tomàs Martínez, perquè done el seu vist i
plau per a pagar-li la beca d'investigació.
Anotació manuscrita de Fuster, a la part superior del full [Contestat].

[

INSTITUT VALENCIÀ
D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

INSTITUT VALENCIÀ
D’INVESTIGACIÓ SOCIAL

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Picó, director de la "IVEI", de
l'enviament de la memòria del treball "Edició de les Obres completes
d'Eduard Escalante", realitzat pels germans Rodolf i Josep Lluís Sirera,
perquè done el seu vist i plau per a pagar-los la beca d'investigació.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1992

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9757
o

Telegrama

Convocatòria a Fuster per part del director de la "IVEI", a una reunió de la
mateixa institució a la Conselleria de Cultura Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana.

1992

Institutvalenciadestudisiinvestigaci
9753
o

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Javier Sanjuán Merino, president de l"'IVISSA", de la seua col·laboració donant la seua opinió sobre el moment actual
de la cultura valenciana, per a un estudi sobre "Sistemas Culturales Básicos
de la Comunidad Valenciana".

1990

Institutvalenciadinvestigaciosocial

9792

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Siguán, director de l'"ICE", de la seua
participació amb una conferència sobre "L'escriptor i el bilingüisme" en el
"3er Seminario sobre Bilingüismo y Biculturalismo" que hi tindrà lloc a
Tarragona.
Adjunta fotocòpia del programa d'actes amb els noms de les conferències i
dels conferenciants.

1976

Institutodecienciasdelaeducacion

9793

Carta

Comentaris per part de Fuster a Miquel Siguàn sobre la seua participació al
"III Seminari sobre Bilingüisme i Biculturalisme", diguent-li que el tema no
l'apassiona massa, per la qual cosa li enviarà una petita comunicació.

1976

Institutodecienciasdelaeducacion

9794

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Siguàn, director de l"'ICE", que li ha
reservat habitació a l'hotel Roger de Llauria, de Tarragona, per si decideix
participar amb la seua conferència "L'escriptor i la llengua", en un congrés
sobre bilingüisme.

1976

Institutodecienciasdelaeducacion

9795

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Anna Cuatrecasas, Secretaria General del ICE,
de la seua participació a un Seminari a Tarragona sobre Bilingüísme
organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació de l'Universitat de
Barcelona, on parlarà sobre el tema "L'Escriptor i el problema de la llengua".

1976

Institutodecienciasdelaeducacion

20335

Carta

Invitació a Fuster per part de Anna Cuatrecasas, Secretaria General del ICE
convidant-lo a participar en un Seminari de Política lingüística a l'Universitat
de
Barcelona.
Adjunta fotocòpia del programa d'activitats del [IV Seminario del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona].

1977

Institutodecienciasdelaeducacion

20334

INSTITUTO DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
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[

INSTITUTO DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josepa Reimundi, cap de la Delegació de
l"'ICE", a Lleida, de la seua participació amb una conferència en una trobada
d'ensenyants de Batxillerat i d'E.G.B. que es farà a Tàrrega, organitzada per
l'"Institut de Ciències de l'Educació", de la "Universitat Autònoma de
Barcelona".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1982

Institutodecienciasdelaeducacion

9797

1982

Institutodecienciasdelaeducacion

9798

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Armando Alberola Romà, del Departament
d'Investigacions de l'"Institut d'Estudis Juan Gil-Albert", de l'enviament d'un
catàleg de publicacions financiades per la institució per si hi ha del seu
interés.
djunta fullet amb "Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Lista de
Publicaciones, Junio 1984".

1984

Institutodeestudiosjuangilalbert

9799

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Carlos Rovira Soler, director de la revista
"Canelobre", de la seua participació amb un article sobre "La cultura
valenciana y sus relaciones con Alicante", per a un número especial de
l'esmentada revista titulat "La Cultura de Alicante en los años 50", i uns
altres comentaris sobre els seus honoraris editorials.
Adjunta una altra carta de José Carlos Rovira a Fuster demanant-li
contestació a la seua participació en l'esmentat article per al num 14/15 de
la revista.

1988

Institutodeestudiosjuangilalbert

9800

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Carlos Rovira Soler, Director de la revista
Cenelobre del [[Instituto de Estudios Juan Gil Albert]] de la seua participació
amb un article sobre "La Cultura Valenciana y sus relaciones con Alicante" a
un número monografic de l'esmentada revista sobre "La Cultura en Alicante
en los años 50". També li parla de l'extensió de l'article i dels honoraris
editorials a rebre.

1988

Institutodeestudiosjuangilalbert

20336

Carta

Comunicació a Fuster per part de José M. Tortosa que si desitja alguna
publicació de les financiades per l'"Institut de Cultura Juan Gil-Albert", la
demane per enviar-li-la.

Institutodeestudiosjuangilalbert

9801

Telegrama
INSTITTUTO DE ESTUDIOS
JUAN GIL ALBERT
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Comunicació per part de Fuster a Josepa Reimundi, cap de la Delegació de
l'"ICE" a Lleida, de la seua impossibilitat de participar amb una conferència
en una trobada d'ensenyants de Batxillerat i d'E.G.B. que es farà a Tàrrega.

[

INSTITUTO NACIONAL DE
BACHILLERATO DISTRITO
MARÍTIMO

INSTITUTO NACIONAL DE
BACHILLERATO FEMENINO
EGARA
INSTITUTO NACIONAL DE
BACHILLERATO JOSÉ
SEGRELLES D’ALBAIDA

INSTITUTO NACIONAL DE
ENSEÑANZA MEDIA DE
SUECA

INSTITUTO NACIONAL DEL
LIBRO ESPAÑOL

Llistat

Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'un llistat amb la denominació dels
instituts de batxillerat de la Comunitat Valenciana, aparegut al [BOE, 7
diciembre 1978].
Amb anotacions i correccions mecanografiades.

1978

Institutonacionaldebachilleratodist
9812
ritomaritimo

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de I'"Institut Nacional de Batxillerat FemenÍ
Egara" (Sabadell-Terrassa), de la seua participació en un llibre editat pel
mateix institut, motiu pel qual li demanen la contestació a un qüestionari
que li adjunten i l'enviament d'un fragment d'algun text inèdit o poema seu.

1977

Institutonacionaldebachilleratofem
9813
eninoegara

Saluda

Comunicació a Fuster per part del director del l'"Institut Nacional de
Batxillerat José Segrelles, d'Albaida, d'un escrit de suport amb motiu de
l'atemptat, aprovat pel claustre de professors de la mateixa institució.
Al revers del sobre postal apareix l'anotació manuscrita de Fuster
[Contestat].

1978

Institutonacionaldebachilleratojos
esegrellesdalb

1981

Institutonacionaldeensenanzamedi
9811
adesueca

Carta

Saluda

Comunicació a Fuster per part de Maria Carmen Sevilla Segura, directora de
I'"Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà de Sueca", de la concessió del
Ministeri a l'esmentada institució perquè porte el seu nom.

1981

Institutonacionaldeensenanzamedi
9810
adesueca

Carta

Comunicació a Fuster per part del "Gremi d'Editors de Barcelona", del
pagament dels seus honoraris per un text que va escriure sobre Salvador
Espriu i la seua poesia per al fullet d'un catàleg de publicacions catalanes.

1968

Institutonacionaldellibroespanol

9815

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Berta J. Ribas i Dermot Quigley de la seua
proposta de possibles participants del País Valencià en els cursos del
"International Writers Circle" que hi tindran lloc a Cadaqués, i el conviden a
la seua participació en una altra edició dels cursos.
Adjunta fullet amb el "Programa dels cursos 1988".

1988

Internationalwriterscircle

9816

1986

Irlesgerardo

9817

1981

Isaacjoan

9818

1981

Isachalegreantoni

9819

INTERNATIONAL WRITERS
CIRCLE

IRLES, Gerardo
Carta
ISAAC, Joan
ISACH ALEGRE, Antoni

Mostra de suport a Fuster per part de l'"Institut Nacional d'Ensenyament
Mitjà de Sueca", amb motiu de l'atemptat.

9814

Carta
Adhesió
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Sol·licitud a Fuster per part de Gerardo Irles de la seua col·laboració amb un
article sobre "El Misteri d'Elx" en la revista "Festa d'Elx", i de l'enviament
d'un exemplar de la mateixa publicació.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Isaac amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que hi tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València amb motiu de l'atemptat, per part d'Antoni Isach Alegre.

[

ISLA, Jaime
ISTITUTO STORICO DELLA
RESISTENZA IN VALLE
D’AOSTA

ISTITUTO UNIVERSITARIO
ORIENTALE

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Jaime Isla per un article seu aparegut
en la premsa que va ser molt criticat.

1969

Islajaime

9820

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Paolo Momigliano, de l'"Institut Historique de
la Résistance en Vallée d'Aoste", de la seua participació en una conferència
sobre "Els catalans i els vascs sota el feixisme", en el Col·loqui Internacional
"Les minorités ethniques européennes vis-à-vis du nazi-fascisme", i uns
altres comentaris sobre els participants de l'acte.

1983

Istitutostoricodellaresistenzainvall
edaosta

9821

Carta

Sol·licitud per part de Giuseppe Grilli, professor de català a l'"Istituto
Universitario Orientale", de Nàpols, de la seua participació en un "Simposi
Internacional d'Homenatge a Fuster" que hi tindrà lloc a la mateixa ciutat
italiana, financiat per la "Generalitat Valenciana".

1990

Istitutouniversitarioorientale

9822

1990

Istitutouniversitarioorientale

9823

Istitutouniversitarioorientale

9824

Nota
Llistat
IVARS PÉREZ, Josep
Carta

Sol·licitud a Fuster, com a director de la revista "L'Espill", per part de Josep
Ivars Pérez, de la publicació d'un treball seu sobre la vila medieval de la
ciutat de Dènia i li envia còpia del treball perquè li'n done la seua opinió.

1982

Ivarsperezjosep

9288

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Izard, professor de la "Universitat de
Barcelona", exiliat a Veneçuela, qui li demana la seua participació amb un
text sobre "Alguns dels pobles marginats, fronterers, rebels i oprimits" per a
un llibre que està preparant sobre l'esmentat tema.

1981

Izardmiquel

9825

Carta

Contestació per part de Fuster a Miquel Izard negant-se a participar en el
llibre sobre "Els pobles marginats i oprimits".

1981

Izardmiquel

9826

Carta

Comentaris per part de P. Bond enviats a Oriol Izard al llibre de Fuster
"Revoltes, Heretgies i Sermons", i reenviats per aquest al mateix Fuster.

1977

Izardoriol

9827

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Anna Ramon de Izquierdo, de l'enviament
de la traducció del llibre "Les originalitats" per a la seua revisió, i uns altres
comentaris sobre l'enviament de la traducció de l'estudi sobre "MaragallUnamuno".

1963

Izquierdo

9828

Poema

Comentaris a Fuster per part de Rosa Izquierdo fent-li unes aclaracions
biogràfiques sobre Beethoven i Napoleón.
Al revers del full apareix una foto a color que reprodueix un quadre titulat
[Bucaros] que representa unes flors.

1976

Izquierdorosa

20337

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Xavier Izquierdo amb motiu de
l'atemptat.

1981

Izquierdoxavier

9829

IZARD, Miquel

IZARD, Oriol
IZQUIERDO

IZQUIERDO, Rosa

IZQUIERDO, Xavier

Comentaris a Fuster sobre la seua participació en un "Simposi Internacional
d'Homenatge",a ell mateix, que es celebrarà a Nàpols (Itàlia).
Fotocòpia d'un esquema enviat a Fuster de les matèries docents del "Istituto
Universitario Orientale", de Nàpols.
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[

J ↑
JACAS I GUERRA, Manuel

Carta

Carta

Mostra d'estima i admiració a Fuster per part de Manuel Jacas i Guerra,
lector habitual dels seues escrits en premsa, qui s'adhereix a la seua obra i al
seu pensament.
Mostra de suport a Fuster per part d'Oleguer Jacas i Sagüillo, per l'aparició
del nou setmanari "El Temps", oferint-li la seua col·laboració.

Carta

Enviament a Fuster per part de Gaspar Jaen Urban d'una caricatura seua,
amb una anotació de suport a la seua figura i persona.

Carta
JACAS I SAGÜILLO, Oleguer
JAEN URBAN, Gaspar
JÄFER, Salvador

Felicitació a Fuster per part de Manuel Jacas i Guerra per la seua obra
"Nosaltres els valencians", després de la seua lectura.

Carta

Carta

Postal
JANÉ, Albert
Carta
JANÉS NOVELLAS, Z.
Carta
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Enviament a Fuster per part de Salvador Jàfer d'uns poemes seus.
Comentaris a Fuster per part de Salvador Jàfer de la seua visita a sa casa de
Sueca per a parlar-li del finançament d'una publicació seua. També li
demanen que faça gestions amb la Fundació Huguet per a obtenir una
subvenció per a l'esmentada finalitat.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Jàfer i Joan Navarro, de la seua
visita a sa casa de Sueca per a parlar amb ell, amb un grup de gent d'Oliva.
l revers del full apareix la fotografia d'una vista aèrea d'Oliva.
Comunicació a Fuster per part d'Albert Jané, de l'enviament d'un exemplar
de la revista "Cavall Fort", dedicat a Manuel Sanchis Guarner amb motiu de
la concessió del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes", i uns altres
comentaris a l'article "Notícia del País Valencià", aparegut a la mateixa
publicació.
Sol·licitud a Fuster per part de Z. Janés Novellas perquè el facilite l'adreça
d'algun personatge d'Alacant interessat per la cultura catalana, amb qui
poder ficar-se en contacte ja que s'hi trasllada a la mateixa ciutat.

1973

Jacasiguerramanuel

9830

1975

Jacasiguerramanuel

9831

1984

Jacasisaguillooleguer

9832

1976

Jaenurbangaspar

20340

1973

Jafersalvador

20338

1973

Jafersalvador

20339

1973

Jafersalvador

9833

1974

Janealbert

9834

Janesnovellasz

9838

[

JANÉS, Clara

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Clara Janés de la seua participació en una de
les conferències organitzades per l'"Aula de Cultura Catalana, Valenciana i
Balear de l'Ateneo de Madrid".
Adjunta fullet d'una conferència-concert de Manuel Sanchis Guarner titulada
"El certamen poético de Valencia 1474, origen de las "Trobes en llaors de la
Verge Maria", primer libro impreso en España" que es celebrarà al Saló
d'Actes de l"'Ateneo de Madrid".

1974

Janesclara

9835

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Clara Janés, de la seua col·laboració amb un
text de presentació per al fullet d'una conferència de Vicent Andrés Estellés,
a l'"Ateneo de Madrid", i uns altres comentaris sobre la seua visita a sa casa
de Sueca malgrat ésser Fuster de viatge a Grècia.

1975

Janesclara

9836

1975

Janesclara

9837

1981

Jano

9839

1981

Jano

9840

Carta
JANO
Carta

Carta

JARBO, Albert

Carta

Comunicació a Fuster per part de José A. Dotu de l'enviament del bitllet
d'avió per a la seua assistència a l'acte d'entrega dels "Premis Jano", a l'Hotel
Princesa Sofia de Barcelona, i uns altres comentaris protocolaris sobre l'acte.

1981

Jano

9841

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de la revista
"Jano".

1981

Jano

9842

Carta

Mostra de suport i solidaritat amb Fuster per part d'Albert Jarabo, amb
motiu de l'atemptat.

1978

Jaraboalbert

9843

1978

Jaraboalbert

9844

1981

Jardiiginovesjoaquim

9896

Carta
JARDÍ I GINOVÉS, Joaquim

Contestació per part de Fuster a Clara Janés declinant qualsevol invitació a
col·laborar amb alguna conferència a l'"Aula de Cultura Catalana de l'Ateneo
de Madrid".
Agraïment a Fuster per part dels "Premis Jano" per la seua participació com a
membre del Jurat dels premis, i uns altres comentaris sobre l'acte d'entrega
que es farà a l'Hotel Princesa de Barcelona, i sobre el pagament dels seus
honoraris.
djunta llistat amb els membres del Jurat i full amb les bases dels "Premis
Jano".
Comunicació per part de Fuster a José A. Dotu que ha rebut els treballs a
valorar i un xec amb el pagament dels seus honoraris com a membre del
Jurat dels "Premis Jano".

Telegrama
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Agraïment per part de Fuster a Albert Jarabo, diputat en les Corts, per la
seua mostra de suport amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat, per part de Joaquim Jardí i Ginovés, Batlle de Gandesa
(Tarragona).

[

JARDÍ, Enric
Carta

1964

Jardienric

9845

1966

Jardienric

9846

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Jardí per la seua crítica literària a la seua
obra "Desarrelats", apareguda a "Destino", i altres comentaris sobre
l'aparició d'un nou llibre seu sobre Eugeni d'Ors (Xènius), del qual li demana
la seua opinió.

1966

Jardienric

9847

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Jardí a un article seu aparegut en
"Tele/Express" sobre l'aparició de les "Obres Completes" de Pere Coromines,
que s'assembla molt a un altre d'Enric Jardí.
Adjunta fotocòpia d'un article de premsa d'Enric Jardí titulat "La nebulosa
esquerra", aparegut en la revista [Tele-Estel, nº 180. 3-IV-1970].

1972

Jardienric

9849

1972

Jardienric

9848

1975

Jardienric

9850

1981

Jardienric

9851

1982

Jariajordi

9897

1972

Jimenezdepargamanuel

9900

1971

Jimenezmicheljoaquin

9901

1971

Jimenezmicheljoaquin

9902

1957

Jimenezgregorio

9899

JARDÍ, Enric
Carta

Telegrama
Carta
Carta
JARIA, Jordi

Telegrama

JIMÉNEZ DE PARGA, Manuel
Carta
JIMÉNEZ MICHEL, Joaquín

Agraïment a Fuster per part d'Enric Jardí per la seua felicitació nadalenca, i
uns altres comentaris respecte als seus articles apareguts en el diari "El
Correo Catalán". També li demana la seua col·laboració enviant-li algun
original per a la seua publicació en la col·lecció "Panorama actual de les
idees".
Agraïment a Fuster per part d'Enric Jardí per la seua crítica literària
apareguda en "Destino". També li demana poder conéixer-lo durant algun
dels seus viatges a Barcelona.

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

JIMÉNEZ, Gregorio
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Jardí de resposta a una carta que li envià.
Felicitació a Fuster per part d'Enric Jardí i Casany, per la concessió del "Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part d'Enric Jardí, i
adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València.
Comunicació per part de Fuster a Jordi Jaria que no podrà intervenir en un
acte, tal i com li demanà.
Comentaris a Fuster sobre la representació judicial per part del "Despatx
Jiménez de Parga Advocats de Barcelona", als "Jutjats de València", la qual es
va dur a terme satisfactòriament.
Sol·licitud a Fuster per part d'uns redactors del diari "Informaciones", de
Madrid, de la data d'una visita a sa casa de Sueca per a parlar amb ell.
Comunicació a Fuster per part de Joaquín Jimenez Michel, redactor del diari
"Informaciones", de la seua tornada a Madrid, després de visitar-lo a
València.
Sol·licitud a Fuster per part de Gregorio Jiménez, professor del "Centro de
Enseñanza Media y Professional", d'Algemesí, de l'enviament d'alguns
exemplars dels seus llibres.

[

JIMÉNEZ, Lola
JIMENO, Víctor

Carta

Enhorabona a Fuster per part de Lola Jiménez del Departament de Francès
de l'Universitat de València.

Jimenezlola

20341

Jimenovictor

9898

Joan

20343

1992

Joaniarinyomanuel

9903

1950

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9904

1952

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9905

1953

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9906

1954

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9907

Carta

Mostra de solidaritat amb Fuster i els ciutadans del País Valencià per part de
Manuel Alcàntara i Gusart, en nom de la comunitat catalana a Mèxic, i de la
Comissió Organitzadora dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana", amb
motiu de la "riuà del 57".

1957

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9908

Carta

Agraïment per part de Fuster a Manuel Alcàntara Gusart i als membres de la
Comissió Organitzadora dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana", per la seua
mostra de suport amb motiu de la "riuà del 57" a València.

1957

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9909

Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster per part de Víctor Jimeno i Xavier Bachs, amb
motiu de l'atemptat patit per aquest.
Felicitació a Fuster per part d'un tal Joan pel seu nomenament com a
catedràtic universitari, posiblement publicat a la "Cartelera Túria".
Al revers del full apareix una cartell de cinema còmic amb el lema [¡Voy a
volverme Mico!].
Comunicació a Fuster per part de Manuel Joan i Arinyó de l'enviament d'un
article seu aparegut en el diari "El Triangle, nº 80. Agost 1991. Pàg 36".
Adjunta retall de premsa titulat "Lizondo: Un regal del cel", aparegut en
l'esmentat diari.
Comunicació a Fuster per part del secretari dels "Jocs Florals de la Llengua
Catalana", de la concessió del "2on Accèssit a la Flor Natural", dels "XCII Jocs
Florals de Perpinyà" per la seua obra poètica "Ales o mans".
Adjunta sol·licitud a Fuster per part de Mateu Pou, secretari dels "Jocs
Florals de la Llengua Catalana", de com vol que se li faça efectiu el
cobrament del premi, dotat amb 8.000 francs.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Serra i Baldó, secretari dels "Jocs
Florals de la Llengua Catalana", de l'enviament del cartell dels "XCIV Jocs
Florals de Toulouse", i uns altres comentaris sobre la seua participació als
"Jocs".
Comunicació a Fuster per part de Marc-Aureli Vila i Composada, secretari
dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana", de la concessió de l'"Englantina
d'Or" als "XCV Jocs Florals de Caracas", a l'obra de Ventura Gassol "Cinc
invocacions".
Comunicació a Fuster per part de la Comissió Organitzadora dels "XCV Jocs
Florals de la Llengua Catalana de Caracas", que deu contactar amb el "Centre
Català de Valparaiso (Xile)", per al cobrament del premi de l"'Englantina
d'Or" que li han concedit.

1981

[

JOAN
Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Xuriguera que se li ha concedit el
"Premi Concepció Rabell" per la seua obra "Indagacions impossibles",
presentada als "CI Jocs Florals de la Llengua Catalana a París", i uns altres
comentaris sobre la seua assistència a l'acte d'entrega del premi.

1959

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9910

Carta

Comunicació a Fuster del seu nomenament com a mentenidor dels "CIII Jocs
Florals de la Llengua Catalana a l'Alguer", per part de Rafael Catardi,
president, i d'Antoni Simon i Mossa, secretari.
Adjunta carta de presentació dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any
CIII de la seva restauració. Alguer - 1961".

1961

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9911

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Catardi per la seua acceptació del
nomenament com a mantenidor dels "CIII Jocs Florals de la Llengua
Catalana", de l'Alguer.

1961

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9912

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cristià Aguadé, tresorer dels "Jocs Florals
de la Llengua Catalana", de l'enviament d'un xec per valor de 150.000 dòlars
pel "Premi Concepció Rabell", concedit als "CIV Jocs Florals de Santiago de
Xile". Al revers del full apareix una suma manuscrita de Fuster de l'import del
premi.

1962

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9913

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi-Pere Cerdà, secretari dels "Jocs
Florals de la Llengua Catalana", de la concessió del "Premi País Valencià", als
"Jocs Florals de Perpinyà", i uns altres comentaris sobre la seua assistència a
l'acte d'entrega dels premis al Palau dels Reis de Mallorca.
Adjunta cartell amb els guanyadors dels premis "Jocs Florals de la Llengua
Catalana. Any CVI de la seva restauració. Perpinyà, 1964".

1964

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9914

1966

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9915

1970

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9916

1970

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9917

JOAN I ARINYÓ, Manuel

JOCS FLORALS DE LA
LLENGUA CATALANA

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1068 ]

Comunicació a Fuster del seu nomenament com a membre de la Comissió
Permanent dels "CIX Jocs Florals de la Llengua Catalana a Marsella", per part
de Melcior Carton, Secretari de Relacions.
Adjunta carta de presentació dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any
CIII de la seva restauració. Alguer - 1961".
Comunicació a Fuster per par de Miquel Martí i Pol de l'enviament dels
treballs presentats als "Jocs Florals de la Llengua Catalana de Tübingen"
(Alemanya), per a la seua valoració com a membre del Jurat, i uns altres
comentaris sobre l'enviament dels seus veredictes un cop llegits els treballs.
Contestacions per part de Fuster a Jordi Monés i a Miquel Martí i Pol, sobre
els seus veredictes després de la lectura de les obres presentades als "Jocs
Florals de la Llengua Catalana", de Tübingen.

[

Carta

1972

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9919

1972

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9920

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Roser Misiego i Llagostera, secretària de la
comissió organitzadora dels "116 Jocs Florals de la Llengua Catalana
d'Amsterdam", de la seua participació en una exposició commemorativa del
"Cinqué Centenari del Primer Llibre en Llengua Catalana".

1974

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9921

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert G. Tàpias, president de la comissió
organitzadora dels "CXVIII Jocs Florals de la Llengua Catalana a Lausana", de
la seua acceptació del nomenament com a membre del Comité d'Honor del
mateix premi.

1976

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9922

Nota

Anotacions manuscrites de Fuster sobre les seues valoracions, després de la
lectura d'algunes obres presentades als "Jocs Florals de la Llengua Catalana",
com a membre del Jurat.

Jocsfloralsdelallenguacatalana

9918

Carta

Comunicació a Fuster per part del secretari general dels "Jocs Florals de Lo
Rat-Penat", que ha sigut designat com a membre del Jurat, i de la data d'una
reunió del mateix.

1962

Jocsfloralsdelorat-penat

9923

Carta

Comunicació per part de Fuster al secretari general dels "Jocs Florals de Lo
Rat Penat", del seu veredicte com a membre del Jurat dels mateixos premis,
declarant desert el premi a la "Flor Natural" i donant "l'Englantina d'Or" al
treball amb el lema "Agost".

1962

Jocsfloralsdelorat-penat

9924

Fullet

Enviament a Fuster del fullet amb les bases del Premi "LXXIX Jocs Florals de
Lo Rat Penat, 1962".

1962

Jocsfloralsdelorat-penat

9925

Carta

Comunicació a Fuster per part del secretari general dels "Jocs Florals de Lo
Rat-Penat", que ha sigut designat com a membre del Jurat del "Premi Carles
Salvador", i de la data d'una reunió del Jurat.

1963

Jocsfloralsdelorat-penat

9926

Carta

Comunicació per part de Fuster al secretari general dels "Jocs Florals de Lo
Rat Penat", del seu veredicte com a membre del Jurat del "Premi Carles
Salvador", donant la seua puntuació als treballs "Infantesa. Gramàtica
Valenciana" i "L'home i la vida".

1963

Jocsfloralsdelorat-penat

9927

JOCS FLORALS DE LA
LLENGUA CATALANA
Carta

JOCS FLORALS DE LO RATPENAT

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Quero Molares, president de la comissió
organitzadora dels "114 Jocs Florals de la Llengua Catalana a Ginebra", de la
seua acceptació del nomenament com a membre del Patronat d'Honor del
mateix premi.
Agraïment a Fuster per part de Montserrat Marimon, secretària de la
comissió organitzadora dels "114 Jocs Florals de la Llengua Catalana a
Ginebra", per la seua acceptació del nomenament com a membre del
Patronat d'Honor del mateix premi, i d'altres comentaris sobre la seua
participació a l'acte d'entrega dels premis que es farà a la "Universitat de
Ginebra", en què actuarà Raimon.
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[

JOCS FLORALS DE LO RATPENAT

JOFRÉ I BONET, Família
JOFRE, Antònia

Carta

Enviament a Fuster del fullet amb les bases del Premi "LXXX Jocs Florals de
Lo Rat Penat, 1963".

1963

Jocsfloralsdelorat-penat

9928

Carta

Comunicació a Fuster per part del secretari general dels "Jocs Florals de Lo
Rat-Penat" que ha sigut designat com a membre del Jurat, i de la data per a
l'entrega del seu veredicte.

1963

Jocsfloralsdelorat-penat

9929

Carta

Enviament a Fuster del fullet amb les bases del Premi "LXXX Jocs Florals de
Lo Rat Penat, 1963".

1963

Jocsfloralsdelorat-penat

9930

Carta

Comunicació per part de Fuster al president dels "Jocs Florals de Lo Rat
Penat", del seu veredicte com a membre del Jurat dels mateixos premis,
donant la seua puntuació als premis: "Flor Natural", "Englantina d'Or" i de
"Novel·la o Aplec de contes".

1963

Jocsfloralsdelorat-penat

9931

1981

Jofreibonetfamilia

9933

1981

Jofreantonia

9932

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Jordà, arran de la lectura d'un article
seu aparegut en "La Vanguardia" sobre "El patrimoni artístic, els bisbes i
l'Escola de Barcelona", fent-li alguns comentaris crítics sobre el Sr.
Casalmiglia, professor en la darrera institució.

1983

Jordamiquel

9934

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Maria Jordan Galduf, professor de la
"Facultat d'Econòmiques i Empresarials" de la "Universitat de València", d'un
projecte de treball per a l'obra "Gent de Llíria: economia i societat d'un cap
comarcal del País Valencià".

1978

Jordancaldufjosepmaria

9937

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Barry Jordan, becari del departament d'anglés
a la "Universitat de Saragossa", en nom del professor Joan Lluís Marfany, de
"University of Liverpool", per a fer un treball sobre "Realismo Social en la
Literatura Española Contemporánea", d'una data per a reunir-se i parlar amb
ell, per la qual cosa li dóna la seua adreça i número de telèfon.

1974

Jordanbarry

9935

Carta

Agraïment a Fuster per part de Barry Jordan, becari del professor Joan Lluís
Marfany de la "Universitat de Liverpool" a Saragossa, per acceptar ajudar-lo
amb el seu treball sobre "La novel·la social a la literatura espanyola", motiu
pel qual li proposa unes qüestions i dubtes respecte al seu treball. També li
diu que anirà a València per les festes de les falles i li proposa una data per a
reunir-se i parlar.

1974

Jordanbarry

9936

Telegrama
Telegrama

JORDÀ, Miquel

JORDAN CALDUF, Josep
Maria

JORDAN, Barry
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Mostra de suport a Fuster per part de la família Jofre i Bonet, amb motiu de
l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster per part d'Antònia i Pere Jofre.

[

JORDANA, R.

JORNADA POPULAR DE
SERRANIA

Poema

Comentaris a Fuster per part de R. Jornada qui es troba de vacances a
Alacant, de com li van les vacances i unes altres observacions sobre algunes
informacions que li demana Fuster d'una biblioteca alacantina.
Al revers del full apareix la fotografia a color d'una posada de sol a una platja
d'Alacant.

1971

Jordanar

9938

Carta

Adhesió per part de la coordinadora de la "IV Jornada Popular de la Serrania"
als actes d'homenatge a Fuster a la Plaça de Bous de València amb motiu de
l'atemptat.

1981

Jornadapopulardelaserrania

9939

Invitació

Invitació a Fuster per part de Josep, Mensi i d'altres amistats al seu
matrimoni que serà a l'esglèsia de Sant Nicolau de Gandia.
Nota escrita en sobre postal diguent-li l'hora en que passaran a per ell per a
que vaja a l'acte matrimonial.

1976

Josepmensi

20344

Nota

Comunicació a Fuster per part de Josep i Mensi de la seua visita a sa casa de
Sueca per a parlar amb ell de l'organització d'un viatge a Itàlia.

1976

Josepmensi

20345

1978

Jovencamaradevalencia

9940

1983

Jovenesporelsocialismo

9941

JOSEP, Mensi

JOVEN CÁMARA DE
VALENCIA

Carta

JÓVENES POR EL
SOCIALISMO

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Juan V. Roda de la "Jove Cambra de
València", de l'enviament d'un exemplar del llibre "L'Autonomia del País
Valencià i la seua aplicació pràctica".
Mostra de solidaritat per la seua tasca en contra del tancament dels Alts
Forns del Mediterrani de Sagunt.

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de les "Joventuts del PSPV" d'Elx, amb
motiu d'uns atacs feixistes a sa casa de Sueca.

1977

Joventutdelpspvdelx

9942

Carta

Mostra de suport a Fuster i adhesió a l'homenatge que hi tindrà lloc a la
Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Joventutnacionalistadecatalunya

9943

1981

Joventutsdesquerrarepublicanadec
9944
atalunya

1981

Joverialanyajosefina

JOVENTUT DEL PSPV d’Elx
JOVENTUT NACIONALISTA
DE CATALUNYA
JOVENTUTS D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA

Telegrama

JOVER I ALANYÀ, Josefina
Carta
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Adhesió a l'homenatge a Fuster que hi tindrà lloc a la Plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat per part de les "Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya".
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la Plaça de bous de València amb motiu de
l'atemptat per part de Josefina Jover i Alanyà. Comunica que no podrà anar a
l'acte.

9945

[

JUAN ARBÓ, Sebastián
Carta

Comentaris a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó al voltant de la traducció
a una obra seua sobre Verdaguer, editada per José Manuel Lara, i proposantli com a títol de l'obra "La vida tràgica de mossèn Cinto Verdaguer".

1967

Juanarbosebastian

9946

Carta

Contestació per part de Fuster a Sebastià Juan Arbó al voltant de la traducció
d'una obra seua sobre "Verdaguer", i uns altres comentaris crítics a la
mateixa obra.

1967

Juanarbosebastian

9947

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sabastià Juan Arbó de la contestació
d'acceptació de la traducció d'una obra seua sobre "Verdaguer", editada per
José Manuel Lara.

1968

Juanarbosebastian

9948

1968

Juanarbosebastian

9949

1968

Juanarbosebastian

9950

1968

Juanarbosebastian

9951

1968

Juanarbosebastian

9952

1968

Juanarbosebastian

9953

1968

Juanarbosebastian

9954

1968

Juanarbosebastian

9955

1983

Juancastanerjaume

9956

Carta
JUAN ARBÓ, Sebastián
Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Telegrama
JUAN CASTAÑER, Jaume
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó del procediment que
s'ha de seguir per a la traducció de la seua obra sobre "Verdaguer", perquè
accepte Fuster la proposta de traducció feta per l'editor.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó de l'enviament del
primer plec de les proves d'impremta d'una obra seua sobre "Verdaguer",
per a la seua traducció, i uns altres comentaris sobre les correccions fetes a
l'obra.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó de l'enviament d'un
segon plec de proves d'impremta de la seua obra sobre "Verdaguer", per a la
seua traducció, i uns altres comentaris de l'enviament de la traducció a
l'"Editorial Planeta" per al pagament dels seus honoraris per l'esmentat
treball. També el felicita per l'aparició del vol I. de les seues "Obres
completes".
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó de l'enviament del
tercer i definitiu plec de proves d'impremta de la seua obra sobre
"Verdaguer", per a la seua traducció.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó de l'enviament d'uns
fragments del text de la seua obra sobre "Verdaguer", per a la seua
traducció.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó de l'enviament d'uns
diners pels seus honoraris editorials per la traducció d'una obra seua sobre
"Verdaguer", un cop rebut el text original de la traducció.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Juan Arbó de l'errada en
l'enviament d'uns diners pel pagament dels seus honoraris editorials per la
traducció d'una obra seua sobre "Verdaguer", i uns altres comentaris a la
traducció.
Felicitació a Fuster per part de Jaume Juan Castañer, inspector d'Educació
Bàsica de l'Estat a València, per la concessió de la "Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya", i sol·licitud d'una data per a sopar tots dos.

[

JUAN MOMPÓ-ROVIRA, J.
Carta

Comentaris a Fuster per part d'un lector demanant-li uns aclariments a unes
afirmacions seues aparegudes en "Un país sense política" i "Contra el
noucentisme".

1979

Juan-momporoviraj

9957

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'un lector sobre unes afirmacions
dirigides a l'obra del filòsof Nietzsche.

1979

Juan-momporoviraj

9958

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Aragón Puente, d'"Ediciones Júcar",
d'un treball sobre Raimon per a la col·lecció "Los Juglares", i uns altres
comentaris sobre els seus honoraris editorials per l'esmentat treball.
Adjunta una altra carta demanant-li a Fuster la seua resposta sobre
l'acceptació del treball i de la data en què el tindria enllestit.

1971

Jucarediciones

9959

Carta

Agraïment a Fuster per part de Manuel Aragón Pariente, d"'Ediciones Júcar",
per la seua acceptació de participar en una obra per a la col·lecció "Los
Juglares". Comunicació de l'enviament del contracte editorial i d'un xec amb
el pagament de part dels seus honoraris editorials.
Adjunta contracte editorial de Fuster amb "Ediciones Júcar" per a la
publicació de l'obra "Vida y obra de Raimon".

1971

Jucarediciones

9960

Carta

Comunicació per part de Fuster a Manuel Aragón Pariente, d"'Ediciones
Júcar", de l'enviament del contracte editorial signat per a la publicació del
llibre "Vida i obra de Raimon". També li fa algunes objeccions a les clàusules
del contracte que considera que ha de pactar amb el cantant.

1971

Jucarediciones

9961

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Aragón Parienta, d'"Ediciones
Júcar", que ha rebut signat el seu contracte editorial per a publicar el llibre
"Vida y obra de Raimon", i uns altres comentaris editorials sobre les
objeccions fetes per Fuster al mateix contracte d'edició.
Adjunta carta de Manuel Aragón Pariente demanant-li a Raimon la seua
autorització per a publicar les lletres de les seues cançons a l'esmentat llibre
publicat per "Ediciones Júcar".

1972

Jucarediciones

9962

1972

Jucarediciones

9963

1972

Jucarediciones

9964

JÚCAR, Ediciones

JÚCAR, Ediciones

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Manuel Aragón Pariente del canvi de
domicili de les oficines d'"Ediciones Júcar", per al seu coneixement.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Aragón de l'enviament dels
primers títols publicats en la col·lecció "Los Poetas" per part d"'Ediciones
Júcar". També li pregunta com va la seua obra sobre Raimon per a la
publicació corresponent.

[

JÚCAR, Ediciones

JÚCAR, Mutua Patronal de
Accidentes de Trabajo
JULIÁN JULIÁN, Juan

Carta

Comunicació a Fuster per part de Silveiro Cañada, d'"Ediciones Júcar", de
l'enviament de l'exemplar "Normas Generales de la Serie Los Juglares".

1972

Jucarediciones

9965

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Silveiro Cañada, d"'Ediciones Júcar",perquè
comunique la data d'entrega de la seua obra sobre Raimon per a la col·lecció
"Los Juglares", un cop finalitzat el termini editorial d'entrega de l'original.

1973

Jucarediciones

9966

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Silveiro Cañada, d'"Ediciones Júcar", de
l'enviament de l'original de la seua obra sobre Raimon per a la publicació en
la col·lecció "Los Juglares".

1974

Jucarediciones

9967

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Silveiro Cañada, d'"Ediciones Júcar", perquè
comunique la data d'entrega de la seua obra sobre Raimon", un cop finalitzat
el termini d'entrega de l'original.

1974

Jucarediciones

9968

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Silveiro Cañada, d'"Ediciones Júcar", de
l'enviament de l'original de la seua obra sobre Raimon per a la publicació en
la col·lecció "Los Juglares".

1974

Jucarediciones

9969

Nota

Comunicació a Fuster de la nova adreça d'"Ediciones Júcar", a Gijón, per al
seu coneixement.

1975

Jucarediciones

9970

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Silveiro Cañada, d'"Ediciones Júcar", perquè el
comunique si té pensat fer el seu llibre sobre Raimon", després de demanarli moltes vegades i no obtenir-ne resposta.

1976

Jucarediciones

9971

1973

Jucarmutuapatronaldeaccidentesd
etrabajo

20346

1981

Julianjulianjuan

9974

1981

Julianjulianjuan

9973

1979

Julianmiquel

9972

Junoyiricartmerce

9975

Carta

Carta
Tarja de
presentació

JULIÁN, Miquel

JUNOY RICART Mercé

Enviament a Fuster per part d'Enrique Botella, president de la Mutua
Patronal de Accidentes de Trabajo "Júcar", de l'ordre del dia dels temes a
tractar a una reunió de l'institució.
Mostra de suport a Fuster i adhesió a l'homenatge que hi tindrà lloc a la
Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat, per part de Juan Julián
Julián.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Juan Julián, i comunicació que ha
rebut el seu imprés i felicitació.

Nota

Comunicació a Fuster per part de Miquel Julián y Bebel Polo, de la visita a sa
casa de Sueca per a convidar-lo a la seua boda malgrat l'absència de Fuster.
Adjunta invitació de noces a Fuster, per part de Bebel i Miquel, que serà a
l'esglèsia de Ntra. Sra. dels Àngels, a Albal, el 27 de gener de 1979.

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Mercè Junoy i Ricart de l'enviament
d'algunes cartes del seu pare, Josep Maria Junoy amb Joan Salvat Papasseit,
per si són del seu interés.
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[

JUNOY PUJOL, Andreu

Telegrama

JUNTA DE ANDALUCÍA

Junoypujolandreu

9976

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat i en favor de la
llibertat d'expressió per part de Rafael Escudero, president de la Junta de
Andalucía.

1981

Juntadeandalucia

9977

Carta

Invitació a Fuster per part de Cassià Maria. Just, abat coadjutor de l'Abadia
de Montserrat, a una misa per la festa de l'apòstol Sant Tomàs oficiada per
Ramon Masnou, bisbe de Vic.

1966

Justcassiam

9978

Carta

Mostra de solidaritat amb Fuster per part de Cassià Maria Just, abat de
Montserrat, amb motiu de l'atemptat.

1981

Justcassiam

9979

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster que hi tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València amb motiu de l'atemptat, per part de Cassià Maria Just, abat de
Montserrat.

1981

Justcassiam

9980

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Gomis, president de la comissió general
"Justícia i Pau", de la seua signatura a un comunicat demanant l'ajuda de
l'Estat Espanyol als països més necessitats per tal de fer-lo arribar a l'ONU.

1982

Justiciaipau

9981

1984

Jutglarantonio

9982

1972

Juzgados

9983

1981

Juzgados

9984

1991

Juzgados

9985

1979

Ketreseditora

9987

JUSTÍCIA I PAU

JUZGADOS

1983

Telegrama
JUST, Cassià M.

JUTGLAR, Antonio

Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu Junoy Pujol perquè el telefone a sa casa
de Lloret de Mar per a parlar amb ell.

Telegrama
Carta
Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Jutglar de la seua adhesió al projecte
per a la nova revista "El Temps".
Citació judicial a Fuster per a declarar en un judici de faltes, al Jutjat
Municipal de Barcelona, 20 de novembre de 1972, a les 12 hores.
Citació judicial a Fuster per a declarar al Jutjat de 1ª Instància de Sueca, 16
de setembre de 19781, a les 11 h.
Citació judicial a Fuster per a declarar al Jutjat de 1ª Instància Nº 8 de Palma
de Mallorca, 12 de setembre de 1991, a les 9'30 hores, en relació amb el cas
de suspensió de pagaments de "L'Editorial Moll" i "Moll y Marqués S.A.".

K ↑
KETRES EDITORA
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Leandre Colomer, de la seua participació en
l'edició d'una "Gran Història dels Països Catalans" que publicarà "Ketres
Editora", als volums dedicats al País Valencià. També li demanen que faça
l'introducció general a l'obra, i uns altres comentaris sobre els participants
en l'esmentada obra.

[

KETRES EDITORA
Carta

Carta
KISNER

Nota

Contestació per part de Fuster a Leandre Colomer declinant la seua
participació en una "Gran Història dels Països Catalans" per part de "Ketres
Editora".
Comentaris a Fuster per part de Leandre Colomer sobre els participants en
l'obra "Gran Història dels Països Catalans" que editarà "Ketres Editora" per a
la seua participació en la mateixa, després de la negativa de Fuster a
participar-hi.
Comunicació per part d'Antoni Kirchner de la seua adhesió a un homenatge
a Fuster, en nom de Pere Ignasi Fages Mir.

1979

Ketreseditora

9988

1979

Ketreseditora

9989

1981

Kisner

9990

1973

Lamarinasetmanari

20347

1973

Lamarinasetmanari

20348

1958

Lapiragiorgio

9991

1958

Lapiragiorgio

9992

1958

Lapiragiorgio

9993

1958

Lapiragiorgio

9994

1972

Laroca

9995

1952

Larosatristan

9996

L ↑
LA MARINA, setmanari
Carta

Carta
LA PIRA, Giorgio
Carta

Carta

Carta

Carta
LA ROCA

Telegrama

LA ROSA, Tristán
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part del Setmanari La Marina de la seua opinió sobre
l'aparició del primer número de l'esmentada revista. També li demana un
article per publicar-lo als propers números, i demés comentaris sobre
Ventura.
Comentaris a Fuster per part del Setmanari La Marina sobre alguns defectes
editorials del número 5 de l'esmentada revista. També li demana la seua
col·laboració amb un article defensant als sociòlegs per a l'esmentada
revista.
Sol·licitud a Fuster per part de Giogio La Pira de la seua participació en el
"Colloque Méditerranéen" que es farà a Florència del 3 al 6 d'Octubre de
1958. També li fa alguns comentaris sobre el contingut i la finalitat del
Col·loqui.
Carta de presentació per part de Giogio La Pira del "Colloque
Méditerranéen" que es farà a Florència, i anunci del canvi de la data
d'inauguració del Col·loqui.
Carta de presentació per part de Giogio La Pira del "Colloque
Méditerranéen" que es farà a Florència, i anunci d'un nou canvi en les dates
d'inauguració del Col·loqui.
Carta de presentació per part de Giogio La Pira del "Colloque
Méditerranéen" que es farà a Florència, i anunci de la data definitiva de la
realització del Col·loqui.
Felicitació a Fuster pel seu 50 aniversari per part d'un amic seu.
Agraïment a Fuster per part de Tristán La Rosa Ball-Llovera, per l'enviament
d'unes dades que li demanà per a una "Antología poética". També li demana
que li envie algunes dades biogràfiques seues per a la mateixa obra.

[

LABOR, Editorial
Carta
LABORDETA, Miguel

Carta

LACOMBA, Joan

1975

Laboreditorial

9997

1950

Labordetamiguel

20349

Carta

Sol·licitud per part de Fuster al poeta Joan Lacomba d'algunes dades
biogràfiques seues per a incloure-les a la "Anotologia de la poesia
valenciana" que està fent, i que s'editarà a l'"Editorial Selecta", de Barcelona.

1955

Lacombajoan

9998

Carta

Contestació a Fuster per part de Joan Lacomba enviant-li les seues dades
biogràfiques per a la "Antologia de la poesia valenciana" que està fent.

1955

Lacombajoan

9999

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Marisa Lacuesta demanant-li si li pot fer el
pròleg a un llibre de contes.
Al revers del full apareix la seua adreça per tal que li conteste.

1982

Lacuestamarisa

10000

Carta

Comunicació a Fuster per part de Robert Lafont de l'enviament d'un
manifest en contra de la "Unió Econòmica Europea" i en defensa dels
territoris catalano-parlants per a un Aplec a l'Empordà, el qual li demana que
el signe i el difonga.

1985

Lafontrobert

10001

Carta

Comunicació per part de Fuster a Pèire Lagarda de l'enviament de la seua
adhesió a un manifest per a un Aplec a l'Empordà, al qual no confirma la
seua assistència.

1985

Lafontrobert

10002

Carta

Agraïment a Fuster per part de Robert Lafont per la seua rebuda a sa casa de
Sueca, i comunicació de l'enviament del fragment d'un text sobre Montaigne
aparegut a un llibre de Pièrre Villey, i uns altres comentaris sobre
l'enviament d'unes publicaciones occitanes.

1988

Lafontrobert

10003

Carta

Agraïment per part de Fuster a Robert Lafont per l'enviament d'un fragment
d'un text sobre Montaigne, d'un llibre de Pièrre Villey, i d'un número de la
revista "OC".

1989

Lafontrobert

10004

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pèire Lagarda de l'ajornament d'una reunió
a Perpinyà per a tractar alguns assumptes sobre el catalanisme i els occitans.

1986

Lagardepierre

10005

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pèire Lagarda, qui li escriu en nom de
Robèrt Lafont, fent-li alguns comentaris sobre el relleu en la presidència del
"CAOC" (Cercle d'Agermanament Occitano-Català).

1986

Lagardepierre

10006

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pière Lagarda y Robert Lafont als membres
del "CAOC", sobre un nou projecte de treball per a la continuïtat del "Cercle
d'Agermanament Occitano-Català".

Lagardepierre

10007

LACUESTA, Marisa

LAFONT, Robert

LAFONT, Robert

LAGARDE, Pierre

Sol·licitud a Fuster per part de l'"Editorial Labor" de la seua participació en
una Taula Redona, als locals de l'editorial, en què es parlarà de l'obra
d'Arnold Hauser "Sociología del Arte", que serà moderada per Francesc
Vicens.
Comunicació a Fuster per part de Miguel Labordeta de l'enviament d'alguns
llibres seus, i demés comentaris a l'obra "Antologia del Surrealismo".
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[

LAGUARDA, Josep
Nota

Comunicació a Fuster per part de Josep Laguarda de la seua visita a sa casa
de Sueca per a parlar amb ell sobre un treball que està fent, per la qual cosa
li deixa la seua adreça de Rafelbunyol perquè es fique en contacte amb ell i
així, poder parlar sobre l'assumpte en qüestió.

1971

Laguardajosep

10008

Carta

Mostra de penediment a Fuster per part de Josep Laguarda per haver faltat a
una reunió amb ell, i uns altres comentaris al respecte.

1978

Laguardajosep

10009

Carta

Mostra d'amistat a Fuster per part de Josep Laguarda, qui li agraeix la seua
ajuda i li envia records de Mensi. També li envia el seu telèfon i li felicita
l'any nou.

1981

Laguardajosep

10011

Telegrama

Sol·licitud a Fuster de la seua telefonada per a parlar amb ell, per part de
Josep Laguarda, per la qual cosa li envia el seu número de telèfon.

1987

Laguardajosep

10012

Nota

Comunicació a Fuster per part de Josep Laguarda de la data d'una reunió per
a tractar un tema prou urgent.
Full escrit al revers d'una tarja de [Galaxie-Discoteque Pub Puebla de
Vallbona (Valencia)].

Laguardajosep

10010

Nota

Comunicació a Fuster per part de Pep Laguarda de la seua visita per una
adreça de València a recollir una carta

Laguardajosep

20350

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons C. Comín, director literari de l'"Editorial
Laia S.A"., de la seua participació en l'obra "Què són els Països Catalans", per
a publicar-la en les col·leccions "Les Arrels" o a "Quaderns de recuperació",
de la mateixa editorial.

1976

Laiaeditorial

10013

1978

Laiaeditorial

20202

1978

Laiaeditorial

10022

LAIA, Editorial

Retall de
premsa
Telegrama

Enviament a Fuster per part de l'Editorial Laia S.A. d'un article de premsa
d'Ignasi Riera titulat "Un repte de Fuster: reivindicar Josep Renau" arran de
la publicació d'una obra de Vicent Andrés Estellés sobre l'artista.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Josep
Ventura en nom de tots els membres de l'"Editorial Laia".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ignasi Riera de l'"Editorial Laia", d'un pròleg per
a un llibre de Lluch-Ferrer, i uns altres comentaris sobre l'obra "Diccionari
per a ociosos".

1980

Laiaeditorial

10023

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ignasi Riera de l'"Editorial Laia S.A.", de la seua
participació fent la introducció a una obra de Rousseau per a publicar-la en
la col·lecció "Textos filosòfics", de la mateixa editorial.
Adjunta una altra carta amb les normes per a l'elaboració de textos,
emprades a la mateixa editorial, i una fotocòpia d'aquest mateix document.

1981

Laiaeditorial

10014
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[

LAIA, Editorial

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Ignasi Riera de l'"Editorial Laia" amb
motiu de l'atemptat.

1981

Laiaeditorial

10021

1982

Laiaeditorial

10015

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Verduta, gerent de "l'Editorial Laia",
que Ignasi Riera s'ha agafat una excedència com a editor de la mateixa
institució, per tant, el substituirà l'editor Benito Milla, perquè ho sàpiga de
cara a les seues col·laboracions amb l'editorial.

1982

Laiaeditorial

10016

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Verdura de l'"Editorial Laia", perquè li
conteste sobre la seua participació amb la introducció a l'obra de Rousseau
"Discursos. Professió de Fe", per a la col·lecció "Textos Filosòfics",
amenaçant-lo que conteste afirmativament ja que li deu un favor.
Anotació manuscrita a la part superior del full [Contestat].

1982

Laiaeditorial

10017

1982

Laiaeditorial

10019

1982

Laiaeditorial

10018

1985

Laiaeditorial

10024

1985

Laiaeditorial

10020

Laietanagaleriadart

10025

Carta

Carta

Telegrama

Carta

Telegrama
LAIETANA, Galeria d’Art
Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Ignasi Riera de l'"Editorial Laia", de
l'enviament d'un exemplar de "L'Apologia de Ramon de Sibiuda sobre
Montaigne", i uns altres comentaris sobre la presentació de la col·lecció
"Textos Filosòfics", a València.

Comentaris per part de Fuster a Josep Verdura negant-se a fer la introducció
a una obra de Rousseau per a l'"Editorial Laia", i altres valoracions sobre la
ideologia de l'esmentada editorial i d'alguns intel·lectuals catalans.
Contestació per part de Fuster insultant a Josep Verdura i a Ignasi Riera, de
l'"Editorial Laia", i negant-se a fer la introducció a una obra de Rousseau.
Comunicació a Fuster per part de Josep Verdura, de l'"Editorial Laia", de
l'enviament d'un exemplar de la darrera obra que han editat, "Raimon o el
seny fantàstic" de Lluís Racionero. També li demana que li faça el pròleg a
l'obra de Camus "L'Home revoltat", que publicarà la mateixa editorial.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Verdura, de l"'Editorial Laia", sobre la
publicació de la seua tesi doctoral al voltant de "Un convent de clausura del
segle XVI".
Sol·licitud a Fuster per part de Juan Fluviá de la seua assistència a una
exposició d'"art naïf" a la "Galeria d'Art Laietana", de Barcelona.
Adjunta invitació a l'exposició, amb la reproducció d'un quadre naïf.

[

LAÍN ENTRALGO, Pedro

Postal

Agraïment a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo per la seua crítica
literària a un llibre seu en el diari "Levante".

1958

Lainentralgopedro

10026

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo de la seua participació
com a asessor i perquè difonga entre els seus amics valencians unes beques
organitzades per la comissió espanyola del "Comité d'Ecrivains et d'Editeurs
pour une Entr'aide Europèenne", per la qual cosa li adjunta les bases de les
beques. També li presenta la nova col·lecció literària "Tiempo de España.
Adjunta "Bases para Bolsas de Libros" i "Bolsas de viaje al Extranjero".

1963

Lainentralgopedro

10027

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo, de les activitats dutes
a terme per la comissió espanyola del "Comité d'Ecrivains et d'Editeurs pour
une Entr'aide Europèenne". També li demana l'enviament de sol·licituds com
a asessor de la mateixa institució per les beques de "Bolsas para libros" i
"Bolsas de Viaje al Extranjero", donades per la mateixa institució.

1964

Lainentralgopedro

10028

Carta

Enviament a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo de les "Bases al Premio
de Ensayo Tiempo de España".
djunta carta de presentació i "Bases al Premio de los Escritores Europeos".
En la carta de presentació es fa referència al guardonat amb l'esmentat
premi per a l'any 1962, José Ferrater Mora, amb l'obra "El Ser y la Muerte".

1964

Lainentralgopedro

10029

Carta

Enviament a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo de les bases per unes
beques de "Bolsas para libros" i "Bolsas de Viaje al Extranjero" organitzades
per la comissió espanyola del "Comité d'Ecrivains et d'Editeurs pour une
Entr'aide Europèenne". També li adjunta un fullet de "Ediciones y
Publicaciones Insula", presentant-li els darres llibres publicats en la col·lecció
"Tiempo de España".

1964

Lainentralgopedro

10030

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo, de l'interés per part
de la revista setmanal "Atrium", de la seua col·laboració mensual amb un
article per a l'esmentada publicació, i uns altres comentaris sobre els
honoraris editorials que rebrà per la col·laboració.

1973

Lainentralgopedro

10031

Carta

Enviament a Fuster per part de Predro Laís Entralgo en nom del consell de
redacció de la revista "Atrium" del seu article, i agraïment per la
col·laboració en l'esmentada publicació, i demés comentaris sobre el
pagament dels seus honoraris editorials.

1973

Lainentralgopedro

20351

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo perquè no envie més
originals a la revista setmanal "Atrium", ja que per motius administratius
tardarà a publicar-se.

1974

Lainentralgopedro

10032
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LAÍN ENTRALGO, Pedro

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo perquè li pare atenció a
l'obra "El apretón de manos", del Dr. Vega Díaz, com a membre del Jurat dels
"Premis Jano".

1981

Lainentralgopedro

10033

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Pedro Laín Entralgo amb motiu de
l'atemptat.

1981

Lainentralgopedro

10034

Carta

Mostra d'adhesió i solidaritat a Fuster amb motiu de l'homenatge que se li
va fer a la Plaça de Bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Lainentralgopedro

10035

Telegrama

Comunicació a Pedro Laín Entralgo que el seu telegrama amb l'adhesió a
l'homenatge a Fuster i enviat a la "Universitat de València", ha sigut tornat
per destinatari desconegut.

1981

Lainentralgopedro

10036

1983

Lamarcadolors

10037

Carta

Agraïment a Fuster per part de Dolors Lamarca per l'enviament d'un
exemplar del seu darrer assaig titulat "Sagitari".
l revers del full apareix la imatge a color d'una inicial miniada de l'obra
"Valerius Maximus: Factorum et dictorum memorabilia".

1985

Lamarcadolors

10038

Postal

Agraïment a Fuster per part de Dolors Lamarca per l'enviament d'un
exemplar de la seua darrera obra sobre "Raimon".
Al revers del full apareix el detall d'una inicial miniada del [[Mss. 1860. Libre
d'hores, any 1404. Biblioteca de la Universitat de Barcelona]].

1988

Lamarcadolors

10039

Postal

Felicitació a Fuster per part de Dolors Lamarca per l'obtenció del "Premi
Jaume
I".
Al revers del full apareix el detall d'una inicial miniada del [Mss. 1860. Libre
d'hores, any 1404. Biblioteca de la Universitat de Barcelona].

1991

Lamarcadolors

10040

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat que hi
tindrà lloc a la Plaça de Bous de València, per part de Josep Eduard Lapiedra i
Cánovas.

1981

Lapiedraicanovasjosepeduard

9986

LAMARCA, Dolors
Carta

LAMARCA, Dolors

LAPIEDRA I CÁNOVAS, Josep
Eduard
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Felicitació a Fuster per part de Dolors Lamarca per la concessió de la
"Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya", premi compartit amb
Francesc de B. Moll.

[

LAPIEDRA, Ramon

LARA HERNÁNDEZ, José
Manuel
LATORRE, Josep
LATORRE, Roser

LAURIA, Libreria

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Lapiedra, com a rector de
la "Universitat de València". En nota a peu de pàgina li comunica que no
podrà estar en un sopar que tenien programat, ja que té una reunió de
claustre, però intentarà estar en els postres o en el café.

1984

Lapiedraramon

10041

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Lapiedra de la data d'un sopar junt
amb Antoni Ferrando, per la qual cosa li envia els seus números de telèfon
per a l'establiment de la data.

1985

Lapiedraramon

10042

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Lapiedra, rector de la "Universitat
de València", que s'ha acordat en el consell d'universitats, aprovada la seua
sol·licitud per a donar classes com a professor en la mateixa universitat.

1985

Lapiedraramon

10043

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Lapiedra, com a rector de
la "Universitat de València". En nota a peu de pàgina li comunica que vol
quedar per a parlar amb ell.

1985

Lapiedraramon

10046

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Ramon Lapiedra, rector de la "Universitat de
València", demanant-li què ha de fer per a reclamar el pagament d'uns
diners al Ministeri d'Educació i Ciència, per la seua nòmina de desembre en
què li han fet transferència bancària per menys diners dels què hauria de
cobrar segons la seua nòmina de professor universitari.

1986

Lapiedraramon

10044

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Ramon Lapiedra, rector de la
"Universitat de València", per uns versos calumniosos dedicats a Fuster i
apareguts al setmanari "El Temps".

1990

Lapiedraramon

10045

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Lapiedra, en nom de la
"Universitat de València".

1990

Lapiedraramon

10047

1977

Larahernandezjosemanuel

20352

1981

Latorrejosep

10048

Carta
Telegrama

Felicitació a Fuster per part de José Manuel Lara Hernandez de l'Editorial
Planeta S.A. per l'obtenció del Premi de Periodisme Gocó Lallana
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de Josep
Latorre, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Xirivella.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Roser Latorre arran de la lectura del seu
article "El efecte de ser petits", aparegut en "Serra d'Or".

1970

Latorreroser

10049

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Roser Latorre.
Al revers del full apareix un dibuix imprés d'un gall i junt a un arbre.

1970

Latorreroser

10050

Felicitació
nadalenc

Felicitació d'any nou a Fuster per part de la "Librería Lauria" de València.
Adjunta foto en blan i negre d'uns xiquets jugant amb uns pneumàtics.

Laurialibreria

10051
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LAWAETZ, Gudie

Carta

Enviament a Fuster per part de Juan Orts de l'"Institut d'Estudis Alacantins",
de la fotocòpia d'una carta de Gudie Lawaetz comunicant el muntatge d'una
pel·lícula sobre el Misteri d'Elx als EEUU, i d'altres comentaris sobre
l'organització d'un simposi sobre el Misteri per part del "Fons Internacional
de Promoció de la Cultura" de l'UNESCO, així com l'edició d'un llibre sobre el
mateix per part de Fuster en anglès, castellà i valencià, per al seu
coneixement. També li dona records i li felicita l'any nou.

1978

Lawaetzgudie

10052

Carta

Comentaris a Fuster per part de Heike van Lawick sobre la seua visita a sa
casa de Sueca on va assistir a una tertúlia, i agraïment pel regal d'un llibre
sobre l'impremta.

1991

Lawickheikevan

10053

Carta

Felicitació a Fuster per part de Esyllt T. Lawrence pel seu darrer article
aparegut al diari[[Avui]] sobre Sartre i la seua posició front al nacionalisme, a
la que li fa certes objeccions, i demés comentaris sobre les publicacions
d'aquesta a diferents revistes i sobre com es conegueren.

1976

Lawrenceesylltt

20353

1981

Lectionaritjol

10054

1981

Lemoineteresag

10055

1957

Leonrocajosepl

10056

1964

Leraangelmariade

10057

LAWICK, Heike Van

LAWRENCE, Esyllt T

LECTION ARITJOL
LEMOINE, Teresa G
LEÓN ROCA, Josep L

Telegrama
Carta
Carta

LERA, Ángel María de
Carta

LERMA, Joan

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb motiu de
l'atemptat per part de Lection Aritjol.
Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb
motiu de l'atemptat per part de Teresa G. Lemoine.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Lluís León Roca d'una referència d'un
diari de Barcelona que fa un comentari a un article seu aparegut al diari
"Levante".
Comunicació a Fuster per part d'Angel Maria de Lera de l'enviament d'un
exemplar del seu darrer llibre "Hemos perdido el sol" a instància del crític
literari Rafael Vázquez Zamora per a què li done la seua opinió sobre l'obra.

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Angel Maria de Lera pel seu article aparegut al
diari "Informaciones" titulat "El intelectual y su odio" amb el que està
totalment d'acord.

1975

Leraangelmariade

10058

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Lerma, com a president de la
"Generalitat Valenciana".

1982

Lermajoan

10060

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Lerma per la seua mostra de solidaritat
front a uns insults patits pel president de la "Generalitat" durant una visita al
Port de Sagunt.

1983

Lermajoan

10062

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Lerma, com a president de la
"Generalitat Valenciana".

1983

Lermajoan

10063

Telegrama

Mostra d'adhesió per part de Fuster a Joan Lerma, president de la
"Generalitat Valenciana", per uns incidents a Morvedre.

1983

Lermajoan

10061
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Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Joan Lerma, president de la "Generalitat",
desitjant-li pronta millora després d'un accident patit per Fuster.

1984

Lermajoan

10064

Nota

Comunicació a Fuster per part de Joan Lerma, president de la "Generalitat
Valenciana", de l'enviament d'una "Guia de la naturalesa".

1988

Lermajoan

10059

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Lerma de l'enviament d'uns discs de
"Música barroca a Sueca".

1989

Lermajoan

10065

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Lerma, president de la "Generalitat
Valenciana" per l'enviament d'uns discs de "Música barroca a Sueca".

1989

Lermajoan

10066

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Charles Leselbaum, secretari general de la
"Assotiation Pour la Promotion des Études Catalanes en France" per a què
accepte fomar part del "Comitè de patronatge" de la mateixa institució.

1979

Leselbaumcharles

10067

Carta

Acceptació per part de Fuster enviada a Charles Leselbaum, secretari general
de la "Assotiation Pour la Promotion des Études Catalanes en France" de
fomar part del "Comitè de patronatge" de la mateixa institució.

1979

Leselbaumcharles

10068

Carta

Mostra d'adhesió a un homenatge a Fuster per part de Raquel Jacob i Levy
Jacob, enviada al president de l'"Ateneu Mercantil" de València.

1968

Leuvjacob

10071

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Molina Plata de la seua contestació
d'unes preguntes sobre la bandera del Regne de València per a un article al
diari "Levante".

1977

Levante

10069

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Belda, del diari "Levante", de
l'enviament d'un projecte per a l'edició d'una "Història de les Falles" i
sol·licitud de la seua participació.
Anotació manuscrita a la part superior del full "Contestat".

1989

Levante

10070

Postal

Comunicació a Fuster per part de la Librería del Prado de l'enviament d'una
obra demanada i del preu d'aquesta.

26

Libreriadelprado

20354

Carta

Comentaris a Fuster per part de Lluís Antoni Lima i Olavarrieta, un lector de
les seues obres "Nosaltres, els valencians" i "El blau de la Senyera" sobre el
seu nacionalisme, i sobre alguns insults i vexacions pel mateix motiu.

1981

Limaiolavarrietalluisantoni

10072

Carta

Felicitació a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde pel seu llibre "El
país valenciano", i d'altres comentaris sobre el seu interés de parlar amb ell
sobre l'obra de Paul Claudel, pel que li farà una visita.

1962

Linagecondeantonio

10073

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde d'una entrevista
per a parlar amb ell de literatura i de valencià, pel que li facilita la seua
adreça i telèfon a València.

1964

Linagecondeantonio

10074

LESELBAUM, Charles

LEUV, Jacob
LEVANTE

LIBRERÍA DEL PRADO
LIMA I OLAVARRIETA, Lluís
Antoni
LINAGE CONDE, Antonio
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LINAGE CONDE, Antonio

LIZANO, Jesús
LLÄCER I PERIS, Joan

Carta

Comentaris a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde confirmant-li
la data en que es reuniran al centre de València per a parlar de literatura i
valencianisme.

1964

Linagecondeantonio

10075

Carta

Comunicació a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde de què l'han
traslladat a Salamanca, i oferint-li la seua casa allà per a què li faça una visita.
També li demana que li envie un llistat amb els seues llibres per a llegir-los.

1964

Linagecondeantonio

10076

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del notari Antonio Linage Condel de l'enviament
d'un exemplar del seu llibre "Poetes, moriscos i capellans" al estar esgotat
segons el seu llibrer.

1965

Linagecondeantonio

10077

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde de notícies
seues, i d'altres comentaris sobre les seues publicacions i sobre la seua
participació al "Congreso de Historia del Pais Valenciano".

1970

Linagecondeantonio

10078

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde d'unes
informacions històriques sobre Unamuno, Císcar i Mayans per a un article de
premsa.

1970

Linagecondeantonio

10079

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde de notícies
sobre les seues darreres obres publicades, i d'altres comentaris sobre un
estudi sobre l'obra de Fuster a la revista "Saitabi".

1972

Linagecondeantonio

10080

Carta

Comunicació a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde de
l'enviament d'un article sobre Unamuno aparegut al diari "El Adelanto" de
Salamanca, i d'altres comentaris sobre la seua visita a València per a anar a
una de les tertúlies valencianistes i sobre la publicació d'un article sobre
l'esmentat tema a la revista "Saitabi".

1973

Linagecondeantonio

10081

Carta

Comentaris a Fuster per part del notari Antonio Linage Conde sobre la seua
estada per terres italianes, agraïment per l'enviament d'un paquet de llibres
i comunicació del seu possible transllat de residència.

1974

Linagecondeantonio

20360

Tarja de
presentació

Salutació a Fuster per part de Jesús Lizano i Ana Vila, amb l'anotació
manuscrita "Trabajador 1967".

1967

Lizanojesus

10082

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat per part de Joan Llàcer i Peris.

1981

Llaceriperisjoan

10083

Carta

Proposta a Fuster per part de Pedro Llach, gerent de "Filatelia Llach S.L.", de
la venda de la seva col·lecció de segells, pel què li demana una relació d'allò
que vol vendre amb el preu de venda.

1986

Llachpedro

10084

Carta

Enviament a Fuster per part de l'editorial "El Llamp" d'una fotocòpia de la
portada del llibre "Diccionari pornogràfic" de Jordi Bilbeny, anunciant-li la
seua posada a la venda.

1991

Llampel

10085

LLACH, Pedro

LLAMP, El
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LLANES, Manuel
Carta
LLARDENT, José A
Carta

Carta

Carta
LLAVORS, Llibres

Carta

LLEDÓ I BARRERA, Josep
Adhesió
LLEDÓ I BARRERA, Maria
Rosa
LLEDÓ, Bernat

Adhesió

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Llanes d'una reunió per a parlar
d'Agustí Calvet "Gaziel", ja que està fent la seua tesi doctoral sobre l'obra del
mateix escriptor pel que vol algunes dades sobre aquest.
Sol·licitud a Fuster per part de José Antonio Llardent de la seua participació
en l'edició d'un llibre sobre Blasco Ibáñez per a la col·lecció "Biblioteca de
Grandes Escritores", pel que li envia el contracte editorial, i d'altres
comentaris sobre les obres i autors a publicar a la mateixa co
l·lecció.
Contestació per part de Fuster a José Antonio Llardent de la seua acceptació
de publicar a la col·lecció "Biblioteca de Grandes Escritores" una obra sobre
Blasco Ibáñez, pel que li envia signat el contracte editorial per a tal finalitat.
Agraïment a Fuster per part de José Antonio Llardent per la seua
col·laboració amb una obra sobre Blasco Ibáñez, per a la col·lecció
"Biblioteca de Grandes Escritores" per a l'editorial "Istmo".
Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat per part de "Llavors Llibres".
Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat per part de l'enginyer agrònom Josep
Lledó i Barrera.
Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat per part de la mestra d'E.G.B. Maria Rosa
Lledó i Barrera.
Comentaris a Fuster per part de Bernat Lledó, sobre les seues gestions per a
integrar-lo dins d'una "Societat".
Comunicació a Fuster per part de Bernat Lledó de què ha rebut de mans de
Xavier Casp l'obra de Manuel Sanchis Guarner "Gramàtica valenciana".
També li demana que li faça algun article per al llibret d'una falla de València
capital.

1986

Llanesmanuel

10086

1960

Llardentjosea

10087

1960

Llardentjosea

10088

1960

Llardentjosea

10089

1981

Llavorsllibres

10090

1981

Lledoibarrerajosep

10110

1981

Lledoibarreramariarosa

10111

1949

Lledobernat

10091

1950

Lledobernat

10092

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Bernat Lledó de què li faça algun article per al
llibret d'una falla de València capital.

1950

Lledobernat

10093

Saluda

Nomenament a Fuster com a Faller d'Honor de la "Falla Cuenca - Sant Josep
de Calazanz" a València, per part de Bernat Lledó i Lledó, president.

1953

Lledobernat

10094
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LLEDÓ, Bernat

Carta

Comentaris per part de Fuster al seu oncle Bernat Lledó sobre alguns
projectes d'en Senent per a "Lo Rat-Penat".

1955

Lledobernat

10095

Carta

Comunicació a Fuster per part de Bernat Lledó de l'interés per part d'en
Senent de parlar sobre els seues projectes a "Lo Rat-Penat".

1955

Lledobernat

10096

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó, de què intente
recomanar al seu cosí Bernat Lledó Vinyoles a unes oposicions a notari al
"Col·legi Notarial" de Barcelona.

1966

Lledobernat

10099

Invitació

Invitació a Fuster per part de Bernat Lledó al matrimoni del seu fill Lluís Lledó
i Vinyoles amb Mari Carme Álvarez Sanchis, que es farà a la "Col·legiata de
Sant Nicolau" d'Alacant.

1966

Lledobernat

10097

Nota

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó, i
comunicació de la rebuda del número 63 de la revista "Dolça Catalunya".

1969

Lledobernat

10100

Carta

Sol·licitud a Fuster com a membre de la "Societat Bibliogràfica Valenciana
S.A." de l'adreça del visitador a València de la mateixa institució, un tal
senyor Arlandis, per tal de fer-se subscriptor de l'esmentada institució.

1970

Lledobernat

10101

Carta

Comentaris a Fuster per part de Bernat Lledó sobre la seua subscripció a la
"Societat Bibliogràfica Valenciana", i d'altres comentaris sobre la seua
jubilació com a venedor de camions de la marca "Ebro".

1970

Lledobernat

10102

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó.

1974

Lledobernat

10103

Sol·licitud a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó de la seua ajuda per a
fer un text com a mantenidor a la festa de les Falles de Sueca.

1975

Lledobernat

10104

Carta
Carta

Comentaris per part de Fuster al seu oncle Bernat Lledó sobre com deu fer el
seu text com a mantenidor de les Falles de Sueca.

1975

Lledobernat

10105

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó.
Al revers del full apareix l'imatge a color d'una bandera quatribarrada.

1975

Lledobernat

10106

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó.
Al revers del full apareix l'imatge a color d'un noi envoltat d'esquirols i
conillets.

1977

Lledobernat

10107

1981

Lledobernat

10109

Lledobernat

10098

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
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Felicitació nadalenca i mostra d'estima a Fuster per part del seu oncle Bernat
Lledó i Lledó.
Sol·licitud a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó d'una data per a una
reunió.

[

LLEDÓ, Bernat

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu oncle Bernat Lledó i Lledó.
l revers del sobre postal apareix l'anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Jordi Leonart pel seu article aparegut
a "Tele/Expres" amb el títol "Cuestiones pendientes" per les seues
desencertades afirmacions sobre l'ecologisme, pel que li recomana dos
llibres sobre el tema per a què millore els seus coneixements, titulats
"L'ecologia d'avui" i "El llibre blanc".

Lledobernat

10108

Lleonartjordi

10112

Lliboutryjordi

10113

1981

Llibreriapopular

10114

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'editor Òscar G. Cortès de la seua
col·laboració fent l'índex de l'obra de Norbert Bilbeny "L'Ombra de
Maquiavel. Ètica i política" que publicarà l'editorial "Llibres de l'Índex".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1991

Llibresdindex

10115

Adhesió

Mostra d'adhesió a Fuster per l'homenatge que se li farà a la plaça de bous
de València amb motiu de l'atemptat, per part de la "Lliga Comunista
Revolucionària del País Valencià".

1981

Lligacomunistarevolucionaria

10117

Manifest

Manifest d'adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat, per part del "Comitè Executiu Nacional de
Catalunya" de la "Lliga Comunista Revolucionària" (LCR, IV Internacional).

1981

Lligacomunistarevolucionaria

10116

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Jordi Llimona, monjo dels "Caputxins
de Sarrià" de Barcelona, amb motiu de l'atemptat patit per Fuster, i d'altres
comentaris sobre nacionalisme català.

1981

Llimonajordi

10118

Carta

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb
motiu de l'atemptat, per part de Jordi Llimona, dels "Caputxins de Sarrià" de
Barcelona.

1981

Llimonajordi

10119

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un tal Llinares, demanant-li la seua ajuda per a
què el seu fill, estudiant al "Instituto Fernando de Herrera" de Sevilla, puga
accedir a una càtedra de sociologia a l'"Universitat de Barcelona".

1973

Llinares

10120

LLEONART, Jordi

LLIBOUTRY, Jordi
LLIBRERIA POPULAR

Nota

Nota per a un esborrany de carta o per a agafar dades sobre Lluis Lliboutry,
"Departament de Cultura" ajuntament de Perpinyà.

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat, per part de la "Llibreria Popular".

LLIBRES D’ÍNDEX

LLIGA COMUNISTA
REVOLUCIONÀRIA

LLIMONA, Jordi

LLLINARES
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[

LLINAS I RIBAS, Farnés

LLOBREGAT, Enric A

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Farnés Llinas i Ribas de la seua col·laboració
amb el nou setmanari "El Temps".
Segell imprés al sobre postal "Devuelto al Remitente".

1984

Llinasiribasfarnes

10121

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Enric A. Llobregat per la concessió d'un premi
literari a aquest.

1975

Llobregatenrica

10122

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric A. Llobregat sobre l'enviament d'unes
xerocòpies i separates sobre la història d'Alacant i d'altres comentaris sobre
algunes publicacions interessants respecte a biblioteques i a mans de
particulars, i sobre les seues gestions per a l'adquisició de les mateixes per
part de la "Diputació Provincial d'Alacant".

1977

Llobregatenrica

10123

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric A. Llobregat per l'enviament d'uns llibres
del seu interés, i d'altres comentaris sobre la seua visita a Alacant al sopar
dels premis "Set i Mig". També li fa alguns comentaris sobre un xicot que
està traient informacions a repertoris per a fer una història d'Alacant i
d'altres comentaris sobre la bandera de l'esmentada ciutat.

1977

Llobregatenrica

10124

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric A. Llobregat, director del "Museu
Arqueològic" de la "Diputació Provincial d'Alacant", per l'enviament d'un
exemplar del llibre "Els sainets de Visanteta", i d'altres comentaris sobre un
article aparegut a la revista de l'"Institut d'Estudis Alacantins" sobre la
catalanització d'Alacant.
Adjunta fotocòpia d'un article de premsa d'Enric A. Llobregat aparegut al
diari "Información" titulat "Un nefasto precedente" "2.VI.77" sobre les
banderes d'algunes comunitats autònomes espanyoles.

1977

Llobregatenrica

10125

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric A. Llobregat sobre la seua obra "El blau
de la Senyera", i d'altres comentaris sobre cert incident protagonitzat per
l'alcalde d'Alcoi qui retirà la senyera amb el blau per no ser la bandera del
Regne de València.

1977

Llobregatenrica

10126

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enrique Llobregat Conesa sobre l'adquisició
d'un llibre àntic de 1820 sobre uns col·loquis referents a la proclamació de la
Constitució a les Corts de Càdis i demés comentaris al llenguatge emprat al
mateix text. També li fa alguns comentaris a l'edició facsímil de l'obra
"Materiales para la historia de Elche" de Ibarra.

1977

Llobregatenrica

20362

Correspondència de Joan Fuster
1089 ]

[

LLOBREGAT, Enric A
Carta

Mostra de suport a Fuster i mostra d'amistat amb motiu d'un atemptat patit
per aquest a casa seva de Sueca.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1978

Llobregatenrica

10127

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Enric A. Llobregat per la concessió del "Premi
literari ciutat de València" en detriment de Juan Gil-Albert.

1981

Llobregatenrica

10128

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Enrique A. Llobregat amb motiu de
l'atemptat, del que s'ha assabentat per la premsa.

1981

Llobregatenrica

10131

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Enric A. Llobregat per la seua càtedra a
l'"Universitat de València", i d'altres comentaris crítics a certa maniobra a
l'examen d'accès a la seua càtedra a l'"Universitat d'Alacant" per part del
professor San Valero.

1986

Llobregatenrica

10129

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Llobregat de què ha estat buscant
entre els llibres de la seua biblioteca i no ha trobat cap il·lustració sobre el
Monestir de la Murta, que li demanà.

1987

Llobregatenrica

10130

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Maria Llompart per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Escrit per al silenci", i presentació de la nova
revista editada per Cela "Papeles de Son Armadans" i d'unes col·leccions
literàries associades a la mateixa revista on s'editarà l'obra de Blai Bonet
"Comèdia". També li demana a Fuster l'enviament d'un original seu de
poesia per a publicar-lo a la mateixa editorial de Cela, i d'altres comentaris
sobre els honoraris editorials que rebrà per l'obra.

1956

Llompartjosepmaria

10132

1956

Llompartjosepmaria

10133

1959

Llompartjosepmaria

10134

LLOMPART, Josep María

Carta

Carta

Felicitació per part de Fuster a Josep Maria Llompart pel seu casament, i
acceptació de la seua participació amb un poemari per a la col·lecció "Roïç
de Corella" editata per "Papeles de Son Armadans", proposant-li alguns dels
títols inèdits "Ofici de difunt" i "Els retorns: poemes d'amor i vaselina".
Finalment li proposa editar algun poemari dels autors valencians Estellés,
Bru i Casp.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Llompart d'un article sobre el
"Col·loqui de Novel·la" de Formentor per a puiblicar-lo a la revista "Papeles
de Son Armadans".

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Maria Llompart per la seua crítica
literària a la seua obra "Poemes de Mondragó" apareguda a "Destino".

1961

Llompartjosepmaria

10135

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Maria Llompart per l'enviament d'un
exemplar de la seua "Crònica de València". També li demana que faça una
conferència sobre l'obra de Joan Alcover al "Cercle Mallorquí".

1961

Llompartjosepmaria

10136
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[

LLOMPART, Josep María

Fullet

Fullet del "Círculo Mallorquín" anunciant el "IV Ciclo de Conferencias
Hombres, hechos y cosas de Mallorca" Primavera 1961-1962.

1961

Llompartjosepmaria

10139

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Llompart dels honoraris que
solen pagar-se al "Cercle Mallorquí" per una conferència.

1962

Llompartjosepmaria

10137

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Llompart de què pot fer la
conferència al "Cercle Mallorquí" sobre el tema que vulga, però li demana
que envie amb antelació el títol de la xarrada.

1962

Llompartjosepmaria

10140

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Llompart sobre una conferència
al "Cercle Mallorquí" de la que li demana que confirme data i tema, i d'altres
comentaris sobre la xarrada que farà Llompart sobre el poeta Joan Alcover.

1962

Llompartjosepmaria

10141

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Llompart de què els membres
del "Cercle Mallorquí" volen que faça la conferència sobre l'obra del poeta
Joan Alcover, i d'altres comentaris sobre com enfocar la seua xarrada i sobre
la figura de Pau Alcover, fill del poeta.

1962

Llompartjosepmaria

10142

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Maria Llompart i Encarnació
Vinyas.
Al revers del full apareix un poema imprés "En so de la cançò. Més mi
mandava. Anònim del segle XV".

1963

Llompartjosepmaria

10143

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Maria Llompart, preocupació
per l'estat de salut del seu pare, i agraïment per l'article aparegut a
"Destino" sobre la seua obra "La literatura moderna a les Balears".

1965

Llompartjosepmaria

10144

1966

Llompartjosepmaria

10146

1966

Llompartjosepmaria

10145

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Llompart de la seua col·laboració
amb una obra per a publicar-la a la col·lecció "Biblioteca Raixa" de l'"Editorial
Moll", i d'altres comentaris sobre els honoraris editorials a rebre per la
mateixa.

1967

Llompartjosepmaria

10147

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Maria Llompart sobre la seua
col·laboració amb la publicació de l'obra "Judicis finals" a la col·lecció
"Biblioteca Raixa" de l'"Editorial Moll".

1967

Llompartjosepmaria

10148

Carta
Tarja de
presentació
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Acceptació per part de Josep Maria Llompart de les disculpes de Fuster per
no anar a una festa literària a Mallorca degut a la mort del seu pare, i mostra
de condol.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Llompart de la seua participació
en una festa literària a Palma de Mallorca.

[

LLOMPART, Josep María

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Telegrama
Tarja de
presentació
Telegrama
LLOPIS I BAUSET, Frederic V
Carta
LLOPIS I ESCRIVÀ, Francesca

Tarja de
presentació

LLOPIS I MOSCARDÓ, Antoni
Vicent

Carta

LLOPIS I MOSCARDÓ,
Pasqual

Adhesió
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maria Llompart de la seua participació
amb una conferència sobre la novel·la catalana a l'"Aula de Novel·la" que es
farà a Palma de Mallorca, i d'altres comentaris sobre els seus honoraris per
la xarrada.
Comentaris per part de Fuster a Josep Maria Llompart sobre les seues
valoracions de les obres d'assaig presentades a un premi literari a la ciutat
de Mallorca, com a membre del jurat. També li demana disculpes per no
anar a Mallorca per a reunir-se amb els membres del jurat.
Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Llompart de l'Editorial Moll sobre
les obres presentades al Premi Raixa de literatura, del que és membre del
jurat.
Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Llompart sobre l'enviament dels
originals del presentats al Premi Raixa de literatura del que és jurat, on li
enviarà l'obra d'Enric Jardí per a la seua lectura.
Agraïment a Fuster per part de Josep Maria Llompart per la seua felicitació, i
mostra d'estima i amistat.
Felicitació per part de Fuster a Josep Maria Llompart.

1968

Llompartjosepmaria

10149

1973

Llompartjosepmaria

10150

1973

Llompartjosepmaria

20363

1973

Llompartjosepmaria

20364

1982

Llompartjosepmaria

10153

1982

Llompartjosepmaria

10152

Llompartjosepmaria

10138

Llompartjosepmaria

10151

Llopisibausetfredericv

10158

1978

Llopisiescrivafrancesca

10159

1981

Llopisimoscardoantonivicent

10160

1981

Llopisimoscardopasqual

10161

Comentaris a Fuster per part de José Enseñat Alemany en nom de Josep
Maria Llompart sobre la seua conferència referent a l'obra de Joan Alcover al
"Cercle Mallorquí".
Comunicació a Fuster per part de Josep Maria Llompart de què s'ha suspès la
seua conferència a Mallorca.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep V. Llopis i Bauset d'algunes
informacions a la seua obra sobre la pilota valenciana, ja que està fent la
seua tesi doctoral sobre l'esmentat tema, pel que li dóna la seua adreça a
Vinalesa.
Felicitació d'any nou a Fuster i salutacions per part de Francesca Llopis i
Escrivá, secretaria general del "PTPV".
Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Vicent Llopis i Moscardó amb
motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part del professor Pasqual Llopis i Moscardó.

[

LLOPIS, Pepa

Carta

LLOPIS, Pepita
Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
LLOR, Miquel
LLORCA ZARAGOZA, Vicente
LLORCA ZARAGOZA, Vicente

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

LLORENÇ ROMANÍ, Rafael
Carta

Carta
Carta

Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació
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Mostra d'adhesió per part de Pepa Llopis i Joan Brossa a l'homenatge a
Fuster a la plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Pepita Llopis Capellino, veïna de Riola però
afincada a Madrid, demanant-li que recomane al seu fill per a treballar a
algun diari d'àmbit valencià, ja que ha acabat la carrera de periodisme i està
sense feina.
Enviament a Fuster per part de Juan Antonio Blay Sales i Pepita Llopis
Capellino d'una tarja de presentació oferint-li el seu nou domicili a Madrid.

1981

Llopispepa

10154

1977

Llopispepita

10157

Llopispepita

10155

Llopispepita

10156

1965

Llormiquel

10162

1981

Llorcazaragozavicente

10164

1984

Llorcazaragozavicente

10163

1960

Llorencromanirafael

10186

1961

Llorencromanirafael

10187

1966

Llorencromanirafael

10188

1979

Llorencromanirafael

10189

Llorencromanirafael

10190

Tarja de presentació enviada a Fuster per part de Juan Antonio Blay Sales,
marit de Pepita Llopis, oferint-li la seua adreça de treball a la "Caja Postal de
Ahorros".
Agraïment a Fuster per part de Miquel Llor per incloure el seu nom al seu
estudi crític "Prosa de poetes".
Mostra de reconeixement i amistat enviada a Fuster per part de Vicente
Llorca Zaragoza, bibliotecari de la "Biblioteca del Senat" de Madrid, per la
seua obra.
Comunicació a Fuster per part de Vicente Llorca Zaragoza, bibliotecari de la
"Biblioteca del Senat" de Madrid de l'enviament d'un text sobre cert incident
protagonitzat per José Pera de Viu, sacerdot a l'església de Sant Pere.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Llorens Romaní de la visita a
València d'alguns membres de "Serra d'Or", per si vol parlar amb ells.
Anotació manuscrita de Fuster de la data de la carta "23-juny-60".
Comentaris a Fuster per part de Rafael Llorenç Romaní sobre les adaptacions
i l'estrena de la representació teatral de "La darrera banda".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part de Rafael
Llorenç i Romaní, qui li diu que la seua mare també està molt malalta.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Llorenç Romaní.
Amb un dibuix en blanc i negre per part de Juan Zapater del "Palau Reial de
València", treta de la "Història de València" de Teodor Llorente, Vol. II.
Recordatori a Fuster per part de Rafael Llorenç i Romaní.

[

LLORENÇ, Alfons
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de la seua visita a casa seua
de Sueca per a parlar-li d'un aplec celebrat a Sueca, però no hi era.
Adjunta fotocòpia del discurs pronunciat al "XIII Aplec de la Joventut del País
Valencià" que es celebrà a "Sueca, Muntanyeta dels Sants, 5 agost de 1978".

1978

Llorencalfons

10165

Expedient

Enviament a Fuster per part d'Alfons Llorenç Gadea, membre del "Consell
del País Valencià", d'unes fotocòpies dels acords que ha près la mateixa
institució per a obrir un procés d'autonomia al País Valencià.

1978

Llorencalfons

10167

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de l'enviament d'un text
sobre el "Palau de la Generalitat" per a què li done la seua opinió.
Adjunta fotocòpia de l'esborrany del text, una mena de guió sobre la història
del "Palau de la Generalitat Valenciana".

1980

Llorencalfons

10168

1981

Llorencalfons

10169

1983

Llorencalfons

10170

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de què ha fet unes
averiguacions sobre les persones que poden ajudar-lo a trobar certes
informacions del seu interés a l'"Arxiu Municipal" de Nules.
Adjunta retall de premsa titolat "Un dels fons arxivístics més importants de
les comarques castellonenques després de 47 anys tornà a Nules l'Arxiu
Històric" aparegut a "Mediterráneo. Viernes, 25-5-84. Pàg. 12".

1984

Llorencalfons

10171

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de l'enviament d'un text del
seu interés i d'altres comentaris sobre les averiguacions que està fent-li
sobre la "Regla de S. Agustí" i les "Constitucions del convent de les Agustines
de València".
Adjunta fotocòpia d'una separata del reverend Andrés de Sales Ferri Chulió
titulada "Apuntes históricos sobre el Convento de San José y Santa Tecla de
Agustinas Ermitañas de Valencia".

1984

Llorencalfons

10173

Pregó

Enviament a Fuster per part d'Alfons Llorenç d'una còpia del text del seu
pregó per a les "Festes de Sueca".

1984

Llorencalfons

10172

Nota

Carta
LLORENÇ, Alfons
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Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de què s'està organitzant un
congrés del "CIEMEN" (Centre Internacional Escarré per a les Minories
Ètniques i Nacionals) a València, pel que li demana la seua subscripció al
mateix.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de la seua alegria per no
estar Fuster entre el passatge d'un avió accidentat.

[

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Llorenç sobre el bilingüisme al País
Valencià, pel que li adjunta una carta enviada pel Patronat de la "Junta dels
Reis Mags" de La Cañada de Biar (Alacant), comunicant-li l'enviament del
cartell anunciant la festa de representació de l'"Auto Sacramental dels Reis
Mags" per a l'any 1985.

1985

Llorencalfons

10174

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de l'enviament d'una
estampa de la Verge del Lledó de Castelló desitjant-li que es millore del seu
mal estat de salut.
Adjunta estampa de la "Solemnidad religiosa en Honor a Ntra. Sra. Del Lledó.
El Clavario, Juan José Celades Torla. Castellón, 4 Mayo 1980".

1985

Llorencalfons

10175

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de l'enviament de certa
documentació per al cobrament dels seues honoraris per la col·laboració al
catàleg de l'exposició "Món i Misteri de la Festa d'Elx".
Adjunta minuta d'honoraris i declaració jurada.

1986

Llorencalfons

10176

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de l'enviament del catàleg de
l'exposició "Món i Misteri de la Festa d'Elx" en el que ha col·laborat Fuster.

1986

Llorencalfons

10177

1986

Llorencalfons

10178

1987

Llorencalfons

20365

LLORENÇ, Alfons

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Llorenç del seu permís per a reproduïr
uns articles de Fuster al catàleg de l'exposició "Món i Misteri de la Festa
d'Elx", pel que li'ls envia per a què els revise i li done el seu consentiment.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de la visita de Josep Francesc
Yvars a València, pel que li demana una data per poder reuir-se tots tres.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç de l'interés per part del
president de la "Generalitat de Catalunya" i l'alcalde de Barcelona d'una
reunió amb ell, pel que li proposa la data d'un dinar a València.

1988

Llorencalfons

10179

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfons Llorenç, assessor de presidència de la
"Generalitat Valenciana", de l'enviament de la fotocòpia d'un document del
seu interés.

1989

Llorencalfons

10181

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Llorenç de la data d'un dinar amb el
president de la "Generalitat Valenciana".

1989

Llorencalfons

10180

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Llorenç de la seua visita al seu poble on
faran algunes excursions per les comarques del Comtat i l'Alcoià.
Adjunta tarja de presentació d'Alfons Llorenç amb la seua adreça de
València.

Llorencalfons

10166
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[

LLORENS

Carta

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València i felicitació
per l'aparició del primer volum de les seues "Obres completes".

1968

Llorens

10182

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rodolf Llorens i Jordana per la seua crítica
literària apareguda a la revista "Destino" sobre la seua obra "Com han estat i
com son els catalans". També li comunica l'enviament d'un exemplar dels
seus altres llibres "La Ben Nascuda" i "Servidumbre y Grandeza de la
Filosofía", i li fa alguns comentaris sobre la seua vida d'editor a Veneçuela.

1969

Llorensijordanarodolf

10185

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a la plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat, per part de Josefina Llorens de Martínez
de Foix.

1981

Llorensjosefina

10183

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Llorens del'enviament d'un
exemplar del seu poemari "Simfonia en sol major del Mar Menor" com a
mostra de la seua amistat.

1984

Llorensmanuel

10184

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gaspar Lloret de Rossinyol de l'enviament
d'unes dades del seu interés sobre la biografia d'un arquebisbe tarragoní, i
d'altres comentaris sobre el paper pastoral de l'església de Tarragona i sobre
el primer "Congrés Litúrgic" celebrat a Espanya.

1964

Lloretrossinyolgaspar

10238

1964

Lloretrossinyolgaspar

10239

1964

Lloretrossinyolgaspar

10240

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Gaspar Lloret i Rossinyol d'un article de
premsa de Juan Potau titulat "Sobre la supuesta petición de un obispo
auxiliar catalán para la archidiócesis de Tarragona", aparegut al diari "La
Vanguardia Española, 27 de abril de 1966. Pàg 23", amb alguns comentaris
sobre al contingut de l'article.

1966

Lloretrossinyolgaspar

10241

Telegrama

Mostra de condol a Fuster per part de Gaspar Lloret Rossinyol, per la mort
del seu pare.

1966

Lloretrossinyolgaspar

10243

Comentaris a Fuster per part de Gaspar Lloret Rossinyol sobre nacionalisme
català i la necessitat del nomenament d'un arquebisbe català a Tarragona
per a promoure el nacionalisme.

1966

Lloretrossinyolgaspar

10242

Carta

Enviament a Fuster per part de Gaspar Lloret Rossinyol d'una participació
per valor de 100 pessetes al número 36.377 per al sorteig especial de "El
Niño" de la "Loteria Nacional".

1967

Lloretrossinyolgaspar

10244

Estampa

Estampa necrològica per la mort de Pere Lloret Ordeix, pare de Gaspar Lloret
Rossinyol, enviada a Fuster.

1967

Lloretrossinyolgaspar

10246

LLORENS I JORDANA, Rodolf

LLORENS, Josefina

LLORENS, Manuel

LLORET ROSSINYOL, Gaspar

Ressenya
Tarja de
presentació
LLORET ROSSINYOL, Gaspar
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Ressenyes biogràfiques del dr. Antolí López Pelaez, arquebisbe de Tarragona,
enviades a Fuster.
Mostra de condol a Fuster per part de Gaspar Lloret Rossinyol, possiblement
per la mort de la seua mare.

[

LLORET ROSSINYOL, Gaspar
Carta

Comunicació a Fuster per part de Gaspar Lloret Rossinyol de l'enviament
d'un exemplar de la "Cartelera Bayarri" i d'altres comentaris sobre el
contingut iinformatiu de la mateixa.

1971

Lloretrossinyolgaspar

10248

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Gaspar Lloret i Rossinyol, i
comunicació d'un viatge a Sueca per a parlar amb ell, de part de Ninet i Pla,
qui no podrà anar.
Al revers del full apareix la reproducció d'un gravat que mostra el tràfeg de
gent i de mercaderies als voltants del "Mercat Central de València".

1971

Lloretrossinyolgaspar

10247

Agraïment i mostra d'amistat a Fuster per part de Gaspar Lloret Rossinyol
per referenciar-lo a la bibliografia d'"En Tasis".

Lloretrossinyolgaspar

10245

Enviament a Fuster per part de Gaspar Lloret i Rossinyol d'una tarja de visita
comunicant-li la seua adreça i la dels seus familiars a València.

Lloretrossinyolgaspar

10249

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
LLORET SOLVES, Jaume

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del metge Jaume Lloret Solves per a què vaja a la
clínica per fer-li una revisió mèdica.

1978

Lloretsolvesjaume

10250

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jaume Lloret Solves de l'enviament d'un
text de caire polític per a publicar-lo a "El Suecà".

1979

Lloretsolvesjaume

10251

1984

Lloretsolvesjaume

10252

1981

Lloretantoni

10191

1970

Lloretteresa

10194

1971

Lloretteresa

10192

1972

Lloretteresa

10196

Carta
LLORET, Antoni
LLORET, Teresa

Telegrama
Carta
Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Jaume Lloret Solves de la data d'una
conferència de Vicent Ventura a Sueca sobre "País Valencià: OTAN no", i
convidant-lo a un sopar per a després de la xarrada.
Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de
València amb motiu de l'atemptat, per part d'Antoni Lloret.
Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Teresa Lloret d'un article de
premsa per a què li done la seua opinió abans de publicar-lo.
Felicitació a Fuster per part de Teresa Lloret pel seu article aparegut a "Serra
d'Or" sobre la crònica d'un concert al "Col·legi del Corpus Christi" de
València.
Comentaris literaris a Fuster per part de Teresa Lloret arran de la lectura de
les obres d'Avelí Artís Gener "Prohibida l'evasió", "Les dues funcions del circ"
i "Paraules d'Opoton el Vell", i de les obres de Vicenç Riera i Llorca "Amb
permís de l'enterramorts", "Joc de xocs" i "Roda de malcontents". També li
fa alguns comentaris sobre Max Cahner i la crisi d'"Edicions 62", i li parla de
l'edició d'un disc del "Cançoner del duc de Calàbria".

[

LLORET, Teresa

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Lloret sobre l'edició i
correcció de textos que porten entre mans. En nota a peu de carta apareix
una nota de Max Cahner demanant-li a Fuster que li envie revisades les
galerades d'una obra.

1972

Lloretteresa

10197

1972

Lloretteresa

10198

1972

Lloretteresa

10199

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret d'unes afirmacions de
Francisco de Zamora aparegudes a la seua obra "Diario de los vajes por
Cataluña" que està transcribint per a que la publique Max Cahner, i demés
comentaris sobre la visita de Josep Pla Narbona a Sueca.

1972

Lloretteresa

20366

Carta

Comentaris familiars a Fuster per part de Teresa Lloret sobre la seua vida a
Sant Vicenç de Montalt amb Max Cahner i els seus fills, i d'altres comentaris
editorials sobre com van les seues publicacions i sobre l'edició d'altres obres
que porten entre mans.

1973

Lloretteresa

10201

Felicitació

Salutacions a Fuster per part de Teresa Lloret de viatge a Florència, on
estranya la seua companyia i la de Cahner.
Al revers del full apareix la foto a color d'un detall de l'obra "Cenacolo di
Ognissanti", del pintor Domenico Ghirlandaio.

1973

Lloretteresa

10200

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Llorent sobre l'equip intel·lectual de
la "Gran encilopèdia catalana", i d'altres comentaris editorials al respecte.
També li comunica l'enviament d'un text anònim editat per Cahner i li diu
que encara no s'ha publicat en llibre de Pla i Narbona.

1974

Lloretteresa

10202

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre la seua estada de
vacances a Biarritz, i d'altres comentaris sobre alguns llibres francesos que
ha trobat a les llibreries titulats "Les mystères du confessional", "La clé d'or"
"Traité de charteté...".

1974

Lloretteresa

10204

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Lloret sobre algunes
publicacions editades per Max Cahner i sobre els seus treballls a la "Gran
Enciclopèdia Catalana", i d'altres comentaris sobre un viatge que va fer amb
l'Eulàlia per Itàlia i Saint Tropez.

1974

Lloretteresa

10205

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part de Teresa Lloret d'una còpia d'una carta que
envià al director i a la redacció del diari "La Vanguardia" mostrant la seua
opinió respecte a certa polèmica entre els seus col·laboradors José Luis
Aranguren i Joan Fuster, i en la què el diari no ha estat imparcial.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre els seus articles
publicats al diari "La Vanguardia" dels que està força contenta, i d'altres
comentaris a l'obra de Fuster "Judicis finals" que li facilità Josep Pla i
Narbona.

[

LLORET, Teresa

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret sobre l'enviament d'un article
de premsa i uns llibres de Pla i Narbona. També li fa alguns comentaris sobre
un dietari seu que ha publicat i sobre l'enviament d'un disc del seu interés.

1974

Lloretteresa

10206

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua estada de viatge
amb Eulàlia Durán a Itàlia. També li da alguns comentaris sobre un dinar amb
Aramon a qui li proposaren que'l faça membre del Institut d 'Estudis
Catalans, i demés comentaris sobre la seua vida amb Max.

1974

Lloretteresa

20367

Carta

Enviament a Fuster per part de Teresa Lloret d'una fotocòpia del capitol d'un
llibre en italià de Francesco Guicciardini, Storia Fiorentine" on fa regerència
al Papa Alexandre VI, i demés comentaris sobre un viatge a Grècia

1974

Lloretteresa

20368

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre una foto en la que
apareix Fuster, i d'altres comentaris editorials sobre un exemplar d'un llibre
d'Eimeric de l'editorial "Monton" i sobre un article de Fuster a la premsa.

1975

Lloretteresa

10203

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret sobre l'enviament d'unes
fotos que va fer durant la seua visita a Barcelona, i d'altres comentaris sobre
els amics que apareixen a les fotos.

1975

Lloretteresa

10207

Postal

Salutacions a Fuster per part de Teresa Lloret durant un viatge a l'illa
d'Eïvissa on va coincidir amb l'Eulàlia Duran qui li envia un retall de premsa
de caire feminista. (Al revers del full apareix la foto a color d'un mapa antic
d'Eïvissa).
Adjunta retall de premsa titolat "El Padre Llimona y sus ideas" aparegut al
diari "Solidaridad Nacional, 12-X-75".

1975

Lloretteresa

10208

Carta

Comentaris per part de Fuster a Teresa Lloret sobre la seua visita a Barcelona
a casa de Max Cahner, i d'altres comentaris sobre el nacionalisme català.

1976

Lloretteresa

10210

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre lingüística catalana i
sobre el treball d'Aramon a la "Gran Enciclopèdia Catalana". També li fa
alguns comentaris sobre uns polèmics articles de Fuster a la premsa, i li
demana que li faça una visita a casa seua de Barcelona.

1976

Lloretteresa

10211

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre el seu viatge a Bristol a
visitar al seu fill, i sobre les classes d'anglès que ha fet.

1976

Lloretteresa

10212

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Lloret de què, o bè ella o l'Eulàlia
vegen, una entrevista a la televisió que li va fer Montserrat Roig, ja què ell no
la pot veure per a què li expliquen com quedà al proper viatge a Barcelona.

1976

Lloretteresa

10215
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LLORET, Teresa

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una tarja de presentació enviada per
Joaquim Sempere i Montserrat Roig a Max Cahner oferint-li el seu nou
domicili, i d'altres comentaris sobre una ponència preparada per Cahner.
També li comunica la visita a València als "Premis Octubre".
Adjunta tarja de presentació de Joaquim Sempere i Montserrat Roig amb la
seua nova adreça.

1976

Lloretteresa

10216

Postal

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre els membres del grup
musical "Els Pavesos", i sobre una excursió que tenen programada per les
terres del Midi-Pyrénées (França).
Al revers del full apareix la reproducció a color d'un quadre de J.M.W. Turner
"The Ponte delle Torri, C. 1840. Tate Gallery. London".

1976

Lloretteresa

10209

Postal

Salutacions a Fuster per part de Teresa Lloret i el seu marit Josep Múñoz,
durant el seu viatge a Oxford, i d'altres comentaris sobre el puritanisme
anglès.
Al revers de full apareix una foto a color d'una gàrgola del "New College,
Oxford. Carvings on Bell Tower".

1976

Lloretteresa

10213

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre un article sobre "Sueca"
de Fermí Cortés per a què se'n facen les corresponents correccions abans de
publicar-lo.

1977

Lloretteresa

10217

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Lloret de què li conteste una carta a
l'Anna Muñoz, ja què ell no sap què contestar-li, i d'altres comentaris sobre
la seua propera visita a Barcelona.

1977

Lloretteresa

10218

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Lloret de la seua participació en un
acte pel "X Aniversari de la Llibreria Rambla" de Tarragona, al qual aniran
Josep Maria Llompart i Maria Aurèlia Capmany.

1978

Lloretteresa

10219

Carta

Contestació per part de Fuster a Teresa Lloret diguent-li que si pot anirà a
l'acte conmemoratiu del "X Aniversari de la Llibreria Rambla" de Tarragona
aprofitant el seu viatge a Barcelona.

1978

Lloretteresa

10220

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat, rebudes de part
de Teresa Lloret i d'altres amics de Barcelona.

1978

Lloretteresa

10221

Carta

Presentació a Fuster per part de Teresa Lloret d'un treball fet per un grup
d'alumnes de l'"Universitat de Barcelona" a la revista "Delta" amb un
número d'homenatge al poeta Marià Manent, pel que li demana la seua
participació a una conferència sobre l'obra d'aquest autor a l'universitat.

1979

Lloretteresa

10222
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LLORET, Teresa

Carta

Contestació per part de Fuster a Teresa Lloret de què no farà la conferència
que li demanà a l'"Universitat de Barcelona" sobre l'obra de Marià Manent.

1979

Lloretteresa

10223

Carta

Còpia de la contestació de Fuster a Teresa Lloret diguent-li que no farà la
conferència que li demana sobre l'obra de Marià Manent a l'"Universitat de
Barcelona".

1979

Lloretteresa

10224

1979

Lloretteresa

10225

1979

Lloretteresa

10226

1980

Lloretteresa

10227

Carta

Carta

Carta

Agraïment per part de Fuster a un tal Josep Maria Múñoz, marit de Teresa
Lloret, per l'enviament d'un retall de premsa del diari "El País", i d'altres
comentaris sobre el mateix article que parla de catedràtics universitaris.
Enviament a Fuster per part de Teresa Lloret d'una referència bibliogràfica
de l'obra d'en Pla "Notes disperses. Obra completa. Vol. XII, 1969. Pp. 52628".
Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret de què han rebut el taló pel
pagament dels honoraris editorials per la col·laboració en la "Gran
Enciclopèdia Catalana", i d'altres comentaris sobre la gestió editorial feta per
Max Cahner al front de "Curial, Edicions Catalanes".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret de l'enviament del volum VIII
de la "Gran Enciclopèdia Catalana", que li falta per a completar la col·lecció, i
d'altres comentaris sobre el pagament de la mateixa obra.

1980

Lloretteresa

10228

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret de l'enviament de la
col·lecció completa de la "Gran Enciclopèdia Catalana", i d'altres comentaris
sobre el preu per al pagament de la mateixa obra.

1980

Lloretteresa

10229

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret arran de la lectura d'un article
seu a la revista "Que y dónde?", i a d'altres article apareguts a "Las
Provincias". També li parla del seu viatge a Londres per tal d'oblidar-se dels
problemes que li comporta la direcció de l'editorial "Curial".

1980

Lloretteresa

10230

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret de l'editorial "Curial" de
l'enviament d'una agenda com a obsequi i d'altres comentaris sobre
l'enviament d'un llibre. També li comunica el pagament dels seus honoraris
editorials pels seues drets d'autor al publicar-li una obra.

1981

Lloretteresa

10231

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Teresa Lloret de què intente concretar-li una
reunió amb Max Cahner durant el seu viatge a Barcelona, pel que li detalla
quin serà el seu itinerari d'activitats a l'esmentada ciutat.

1981

Lloretteresa

10232

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Lloret de l'enviament de l'obra
"Quaderns de l'exili" comprada a una llibreria a Barcelona, i de què està
buscant-li l'altra obra del seu interés "Les mil millors poesies" que també li
adjuntarà.

1982

Lloretteresa

10233
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LLORET, Teresa

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret mostrant-li el seu goig a
l'assabentar-se per la premsa de què els papers de la seua biblioteca no han
patit cap inundació.
Agraïment per part de Fuster a Teresa Lloret i Dolors Lamarca per
l'enviament d'una roba acadèmica per al seu nomenament com a "Doctor
Honoris Causa", i demés comentaris sobre les darreres investigacions de
Fuster.

1982

Lloretteresa

10234

1984

Lloretteresa

10235

1985

Lloretteresa

10236

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Teresa Lloret sobre la seua
situació personal i laboral a Barcelona.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre les errades en l'edició
d'una obra de "El Virgo de Visanteta". També li demana la seua visita
Menorca i li proposa anar a passar junt al seu marit, i els matimonis Cahner i
Climent, uns dies a Morella.

Lloretteresa

10193

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Lloret sobre l'obra de Maria Aurèlia
Capmany.
Adjunta nota de treball de Fuster, com a recordatori per a fer una
introducció a un llibre, i retalls de premsa d'uns articles de Maurici
Serrahima, Tomàs Garcès i Joan Triadú apareguts a "Serra d'Or". Es tracta
d'unes crítiques literàries a l'obra de Maria Aurèlia Capmany.

Lloretteresa

10195

Lloretteresa

10214

Lloretteresa

10237

1955

Lloriamatildegde

10253

1955

Lloriamatildegde

10254

Nota

Postal

LLÓRIA, Matilde G. de
Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Lloret sobre el significat d'una
expressió valenciana "beure a morrull, beure a morroll o beure a morro".
Felicitació a Fuster pel seu sant per part de Teresa Lloret i Elisabeth
Maluquer, companyes de treball al "Servei de Publicacions del Departament
de Turisme de la Generalitat de Catalunya". També li demanen que faça una
visita a Barcelona per a poder parlar amb ell.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una noia d'esquenes
pujant al metro de Barcelona.
Sol·licitud per part de Fuster a la poetessa Matilde G. de Llória de les seues
dades biogràfiques i d'alguns poemes seus per a incloure'ls a una "Antologia
de poetes valencians contemporanis" que està preparant.
Contestació a Fuster per part de Matilde G. de Llória comunicant-li
l'enviament de les seues dades biogràfiques i ficant-se a la seua disposició
per a tot el què necessite. També li mostra el seu sentiment de nostàlgia per
la seua terra.
djunta full amb les seues dades biogràfiques.

[

LLÓRIA, Matilde G. de
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Matilde G. Llória de l'enviament d'un
exemplar de la seua "Antologia de la poesia valenciana", i d'altres
comentaris sobre l'encàrrec que ha rebut de fer un comentari sobre la
poesia de Carles Salvador. També li parla de la seua activitat com a
escriptora i li demana l'enviament d'un exemplar de l'obra "Escrit per al
silenci".

1956

Lloriamatildegde

10255

Carta

Comunicació per part de Fuster a Matilde G. de Llória de l'enviament d'un
exemplar de la seua "Antologia de la poesia valenciana", i d'altres
comentaris sobre el seu viatge a València per a parlar de l'edició de les seues
poesies inèdites escrites en valencià.

1956

Lloriamatildegde

10256

Carta

Enviament a Fuster per part de Matilde G. de Llória d'uns poemes en
valencià seus per a la seua publicació, titulats: "Ànima, paraula, horitzó de
Sant Vicent Ferrer", "Caixeta de Música", "La Mare de Déu llava al riu",
"Brodat", "La manqueta", "Amor", "Paratges de l'amor", "Record del meu
pare", "Arbre i neu", "Germà perdut", "No us oblideu de mi", "Pregunta sens
resposta", "Veig on anem", "Cante per un", "Férem un pont" i "Solitud".
(Alguns dels poemes amb anotacions manuscrites).

1956

Lloriamatildegde

10257

Carta

Comunicació a Fuster per part de Matilde G. Llória de la seua visita a
València, pel que li facilita el seu telèfon i adreça a València, per a concretar
la data d'una reunió.

1958

Lloriamatildegde

10258

Carta

Comunicació a Fuster per part de Matilde G. de Llórca de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre de poemes editat per la "Diputació de València", per
a què li faça una crítica literària, i li ofereix el seu domicili d'Orense per si la
vol visitar.

1965

Lloriamatildegde

10259

Carta

Comentaris a Fuster i Ventura per part de Manuel Lloris sobre la visita a
l'"Universitat de Búfalo" per part de José Luis Aranguren per a donar una
conferència, la qual va ser molt dolenta pel seu nefast nivell d'anglès, i
demés comentaris sobre com és la seua vida als Estats Units.

1969

Llorismanuel

10261

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Lloris de la seua propera visita a
Espanya on vol agafar material per a fer un llibre sobre Blasco, del què li
demana la seua opinió i també que li faça l'introducció a la mateixa obra.
Finalment li parla de com és la vida a Nova York i de la inseguretat
quotidiana, per la desmesurada violència als seus carrers.

1969

Llorismanuel

10262

Carta

Comentaris a Fuster per part de de Manuel Lloris de com serà "L'antologia
de Blasco Ibáñez" que vol fer, amb la seua introducció, i d'altres comentaris
sobre com és la seua vida de professor universitari als Estats Units.

1969

Llorismanuel

10263

LLORIS, Manuel
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LLORIS, Manuel
Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel Lloris sobre com és la seua vida de
professor als Estats Units, i d'altres comentaris sobre literatura i a la creació
d'uns cursos literaris a la seua Universitat. També li dóna notícies d'altres
amics valencians residents als Estats Units.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimond Llort Gaset sobre l'amistat, i sobre
les seues lectures. També li fa alguns comentaris sobre la seua obra pictòrica
i li comunica l'enviament d'un cartell de l'obra teatral "Mort i resurrecció del
Senyor Esteve".

Carta

Llorismanuel

10260

1971

Llortgasetraimond

10264

Enviament a Fuster per part de Raimond Llort Gaset d'un poema i un dibuix
seus dedicats, el poema titulat "Bell repòs i solitud" i dibuix a carbó d'un
paisatge de Santa Perpétua de Moguda (Barcelona).

1971

Llortgasetraimond

10266

Cartell

Cartell de l'obra teatral "Mort i resurrecció del Senyor Esteve" que
representarà el grup de teatre "El Corn" al "Patronat Cultura Recreatiu" de
Cornellà, on es fà una adaptació de l'obra de Santiago Russinyol
Al revers del full apareixen les dades sobre el programa i continguts de
l'obra.

1971

Llortgasetraimond

10267

Dibuix

Enviament a Fuster d'un dibuix a carbó amb l'autorretrat de l'artista Raimon
Llort Gaset. Amb l'anotació manuscrita "Poc més, poc menys, aquest sóc jo".

1971

Llortgasetraimond

10265

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Llosas de Bosch de l'enviament d'un
fullet de l'I.E.C., i mostra d'admiració pels sues articles a "El Correo Catalán"
i per la seua obra literària en general.
Adjunta fullet amb les noves incorporacions de paraules al "Diccionari
General" de Pompeu Fabra per part de la "Secció Filológica de l'Institut
d'Estudis Catalans".

1963

Llosasdeboschjoan

10268

Carta

Carta de presentació a Fuster per part de Cristòfor Veny, director de la
"Revista Mensual Lluc", de la mateixa revista per a la seua subscripció i
col·laboració amb els seus articles.
Adjunta rebuts del "Banc Exterior d'Espanya" i de la "Revista Lluc" pel
pagament de la subscripció del mes d'agost a l'esmentada publicació.

1968

Lluc

10269

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de dos estudiants de formació professional de
Montcada d'una entrevista per a fer un treball de l'assignatura de literatura,
sobre l'obra "Nosaltres, els valencians", pel que li demanen data per a fer-li
una visita.

1978

Lluchlorenterafael

10305

Carta

Confirmació a Fuster per part d'uns estudiants de formació professional de
Montcada de la data d'una entrevista per a un treball de l'assignatura de
literatura.

1978

Lluchlorenterafael

10306

LLORT GASET, Raimond

LLOSAS DE BOSCH, Joan

LLUC

LLUCH LORENTE, Rafael
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LLUCH, Carme

Tarja de
presentació

1971

Lluchcarme

10271

Lluchcarme

10270

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la cantant lírica Carme Lluch de què
intercedeisca front a Armando Moreno qui ha obtingut els drets de
representació al "Teatre Principal" de València per a fer alguna actuació
d'opera a l'esmentat teatre.

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Lluch del seu interès de fer un estudi
sobre "L'economia del Principat" pel que li proposa unes dates per a reunirse amb ell i parlar del tema.

1966

Lluchernest

10272

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Ernest Lluch d'una reunió per a parlar amb ell
i que l'aconselle sobre el contingut d'un llibre que li han demanat que faça
sobre "L'economia valenciana i el Banc de València".

1966

Lluchernest

10273

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Ernest Lluch de l'enviament de les seues
correccions per a la publicació d'un llibre col·lectiu sobre "L'economia
valenciana i el Banc de València".

1969

Lluchernest

10274

Carta

Comunicació a Vicent Ventura per part d'Ernest Lluch que no va poder anar a
una reunió degut a estar malalt, pel que li diu que es disculpe també davant
Fuster, i d'altres comentaris sobre la publicació d'uns articles per a una
revista, i sobre la marxa de la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1969

Lluchernest

10275

Carta

Comentaris per part de Vicent Ventura a Ernest Lluch sobre l'edició i sobre la
necessitat de reunir-se per a parlar de la publicació del llibre col·lectiu sobre
"L'economia valenciana i el Banc de València".

1969

Lluchernest

10276

1969

Lluchernest

10278

1969

Lluchernest

10277

LLUCH, Ernest

Telegrama
LLUCH, Ernest

Tarjes de presentació enviades a Fuster per part de Carme Lluch comunicantli l'adreça on pot ficar-se en contacte amb ella.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch de la seua data d'arribada a
Sueca per a reunir-se amb ell.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch de la seua data d'arribada a
València per a assistir a una reunió.

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch d'un text col·lectiu de caire
nacionalista per a què intente veure on es podrà publicar.

1970

Lluchernest

10279

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Lluch d'un article sobre història social de
la llengua o història literària per a publicar-lo a la revista "Recerques", i
d'altres comentaris sobre la càtedra d'història de l'economia a l'"Universitat
de València" a la que s'ha presentat el professor Fontana.

1971

Lluchernest

10280

Fullet

Fullet del programa de Festes de la Mare de Déu del Tura d'Olot enviat a
Fuster per part d'Ernest Lluch per al seu arxiu personal.

1971

Lluchernest

10281
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LLUCH, Ernest

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Lluch sobre els continguts i els
col·laboradors per a un número de la revista "Arguments", pel qual vol
reunir-se amb ell per a discutir-ho.
Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Lluch de l'enviament d'un exemplar del
"Diari de Barcelona" i per a què li faça unes observacions a un article sobre
poesies aparegut al mateix diari.
Comentaris a Fuster per part d'Ernest Lluch sobre la redacció d'alguns
articles sobre literatura per a una "Enciclopèdia valenciana".

1972

Lluchernest

10282

1972

Lluchernest

10283

1973

Lluchernest

10284

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch d'algunes referències
bibliogràfiques sobre la història social del valencià al segle XIX, que ha tret de
diferents publicacions.

1973

Lluchernest

10300

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Lluch sobre l'edició d'una obra, que
compta amb la col·laboració de Francesc Ferrer Pastor, pel que li demana
veures a la llibreria "Dàvila" per a parlar del tema.

1974

Lluchernest

10285

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Lluch sobre les professions dels
darrers procuradors a les Corts electes, fetes pel catedràtic de Dret
Administratiu Mariano Baena.

1974

Lluchernest

10286

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Ernest Lluch sobre la publicació de
l'obra "El Molinell", i sobre l'enviament per part de l'editor d'alguns
exemplars. També li demana que li porte al seu despatx un article sobre
Amando per a llegir-lo.
djunta full amb la contabilitat dels exemplars venuts i els ingressos per les
obres "Arguments 1" i "El Molinell".

1975

Lluchernest

10288

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Ernest Lluch sobre la col·lecció
"Lletra menuda", la revista "Arguments" i el llibre "El Molinell". També li fa
alguns comentaris sobre la seua estada a Gandia a una reunió literària amb
amics comuns.

1975

Lluchernest

10289

1981

Lluchernest

10292

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch de l'enviament d'un article
sobre la fisiocràcia al País Valencià per a què li'l publique a la revista
"L'Espill", que ha preparat per a un congrès sobre Mayans a València. També
li fa alguns comentaris sobre altre article que li ha enviat a Eliseu Climent per
a què li'l publique sobre l'antic rector de l'"Universitat de València", Juan del
Castillo.

[

LLUCH, Ernest
Carta

Carta

Carta

Telegrama

Carta

Carta
Carta

Carta

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València i
condemna de l'atemptat patit per aquest, per part d'Ernest Lluch i del "Grup
Parlamentari dels Socialistes de Catalunya".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part d'Ernest Lluch,
com a professor de la "Facultat de Lletres" de l'"Universitat Autònoma de
Barcelona".
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch de l'enviament d'una ressenya
literària del seu interés.
Adjunta retall de premsa d'una crítica literària de Mario Picchi apareguda a
la revista "L'espresso, 31 ottobre 1982. Pàg. 143", sobre l'obra de Marion
Johnson titulada "Casa Borgia".
Felicitació a Fuster per part d'Ernest Lluch, com a ministre de Sanitat, per la
concessió de la Medalla d'Or de la "Generalitat de Catalunya".
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Lluch d'una referència bibliogràfica a
un article de Francesc Artal aparegut a la revista "L'Avenç, núm. 67. Gener
1984" que parla de la figura de Pere Estasen, titulat "Nació i poder en el
pensament econòmic català, (1840-1939)".
Felicitació a Fuster per part d'Ernest Lluch, com a ministre de Sanitat i
Consum.
Comentaris a Fuster per part d'Ernest Lluch sobre un article que ha fet de
l'obra i figura de Mossèn Cinto Verdaguer, publicat a la "Revista de
Catalunya".
Sol·licitud per part d'Ernest Lluch a Ricard Pérez Casado, alcalde de València,
de què li done un nom a algún carrer de la ciutat a Santiago Ninet, nomenant
els mèrits d'aquest català que dedicà part de la seua vida treballant en
diferents institucions valencianes.

1981

Lluchernest

10298

1981

Lluchernest

10299

1982

Lluchernest

10293

1982

Lluchernest

10294

1984

Lluchernest

10295

1986

Lluchernest

10301

1987

Lluchernest

10296

1987

Lluchernest

10297

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Dolors Bramon de la seua opinió sobre el seu
article per a l'"Enciclopèdia Valenciana" de la veu "Judeïtzants".

Lluchernest

10287

Nota

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Ernest Lluch d'uns articles
sobre l'anticatalanisme a Castella, del seu interés.

Lluchernest

10290

Lluchernest

10291

Nota
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Comunicació a Fuster per part de Dolors Bramon, Ernest Lluch i Màrius
García Bonafé de què estan a Sueca de visita, pel que li demanen si vol dinar
amb ells.

[

LLUCH, Josep Ramon
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Ramon Lluch de l'enviament d'una
gravació d'un programa de "Canal 9" on es parlà de la seua obra "Nosaltres,
els valencians". També li demana fer-li una entrevista per a "Ràdio 9".

Lluchjosepramon

10304

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Ramon Lluch d'un qüestionari
demanant-li quin serà el tema de la seua intervenció a unes conferéncies als
"Premis Octubre".
djunta respostes de Fuster a les esmentades qüestions.

Lluchjosepramon

10302

Carta

Respostes de Fuster a unes qüestions plantejades per Josep Ramon Lluch
sobre la seua intervenció a unes conferències dels "Premis Octubre".

Lluchjosepramon

10303

Carta

Felicitació a Fuster per part de l'advocat Agustín Llucià Roig per la publicació
de les seues "Obres completes", i d'altres comentaris d'elogi les seues obres
"Nosaltres, els valencians" i "Qüestió de noms". També li fa alguns
comentaris sobre el sentiment lingüístic català a Tarragona i Mallorca.

Lluciaroigagustin

10307

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament del darrer número de la revista "Lluita",
junt amb un rebut per al pagament de la seua subscripció anual a la mateixa
publicació.

Lluitaedicions

10308

Telegrama

Mostra d'adhesió per part de Miquel Llull i Amolar a l'homenatge a Fuster
que es farà a la plaça de bous de València, amb motiu de l'atemptat.

1981

Llullialomarmiquel

10309

Carta

Contestació per part de Fuster a Honori Estornell i Canet, batlle de Llutxent,
diguent-li que no podrà estar als actes d'homenatge a Alfons Roig, però que
s'adhereix als mateixos per la importància de la figura d'aquest.

1980

Lluxentajuntament

10311

Saluda

Invitació a Fuster per part d'Honori Estornell i Canet, batlle de Llutxent, al
nomenament d'Alfons Roig com a fill adoptiu de Llutxent, i al dinar i concert
de Raimon que es farà amb motiu de l'esmentat acte.

1980

Lluxentajuntament

10310

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Luis Mariano López Gil col·laborador de
"Ràdio Requena" d'una entrevista per a l'esmentat mitjà de comunicació, i
d'altres comentaris a l'obra fusteriana.
Adjunta la seua adreça per a què es fique en contacte amb ell.

1984

Lopezgilluismariano

10326

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Amelia López Gradolí sobre la seua
obra, i sol·licitud de la seua intercessió per a buscar-li treball com a
professora a l'"Institut de Formació Professional" de Sueca.

1981

Lopezgradoliamelia

10327

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Amelia López Gradolí.
Al revers del full apareix una imatge a color de l'interior del camping "El
Palmar".

1982

Lopezgradoliamelia

10328

LLUCIÁ ROIG, Agustín

LLUITA, Edicions

LLULL I ALOMAR, Miquel
LLUXENT, Ajuntament

LÓPEZ GIL, Luis Mariano

LÓPEZ GRADOLÍ, Amelia

LÓPEZ GRADOLÍ, Amelia
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1992

1968

[

LÓPEZ GRESPÍ, Miquel
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel López Crespí de la seua participació en
un llibre d'entrevistes per a la "Col·lecció Raixa" de l'"Editorial Moll", pel que
li demana contestes a unes preguntes que li adjunta.
Adjunta fotocòpies d'articles de premsa del diari "Última hora" amb
entrevistes amb diferents escriptors en llengua catalana.

1985

Lopezgrespimiquel

10325

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb
motiu de l'atemptat, enviat per part d'Inmaculada López i Pavia.
Al revers del full apareix altra mostra d'adhesió del mateix caire de Josep
Climent i Gallego, que viu a Torrella.

1981

Lopezipaviainmaculada

10329

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb
motiu de l'atemptat, enviat per part de M. Carme López i Pavia.

1981

Lopezipaviamariacarmen

10330

Comunicació a Fuster per part de Toni Cova de la data d'una visita a casa
seua de Sueca.

1980

Lopeziquilesantoni(tonicova)

10334

Carta

Inviatació a Fuster a un dinar a Catarroja per part de Toni Cova, junt a
Sebastià Garcia Martinez i Eliseu Climent, per tal de parlar d'alguns aspectes
sobre el "Primer Simpòsium d'Història de l'Horta-Albufera". També li fa
alguns comentaris sobre un article d'ell que va llegir al "Diario de Valencia"
on parlava del mateix Sebastià Garcia Martínez.

1981

Lopeziquilesantoni(tonicova)

10331

Carta

Resposta de Fuster a Toni Cova proposant-li una data per a dinar un bon "all
i pebre" a Catarroja.

1981

Lopeziquilesantoni(tonicova)

10332

Carta

Felicitació a Fuster per part de Toni Cova per l'obtenció d'un premi literari, i
d'altres comentaris sobre la figura de Fuster com al patrici de les lletres al
País Valencià.

1981

Lopeziquilesantoni(tonicova)

10333

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part del metge José Antonio López Navarro de que
acaba d'aplegar a València pel que no ha pogut estar a un acte d'homenatge
a la llibreria Davila, i felicitació nadalenca a Fuster,

1973

Lopeznavarrojoseantonio

20369

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús López Pacheco de l'enviament de la
seua adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb
motiu de l'atemptat, i enviament d'unes fotos en les quals apareixen tots dos
amb la seua dona Marisol quan el visitaren a casa seua de Sueca.

1968

Lopezpachecojesus

10335

LÓPEZ I PAVIA, Inmaculada

LÓPEZ I PAVIA, Maria
Carmen

LÓPEZ I QUILES, Antoni (Toni
Telegrama
Cova)

LÓPEZ NAVARRO, José
Antonio
LÓPEZ PACHECO, Jesús
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[

LÓPEZ PENALBA, José
Carta

Comunicació a Fuster per part de José López Penalba de l'enviament d'un
poema que va fer amb motiu de l'aparició d'un article a la premsa sobre el
documental "Esta es mi tierra".
Adjunta poema de José López Penalba dedicat "A Raimon, Fuster, Alfaro,
Oleza y Climent: Defensor de nuestra lengua y promotores de "Esta es mi
tierra"".

1987

Lopezpenalbajose

10336

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de José López Penalba d'uns
poemes seus del poemari "España, mi pueblo, y el pueblo donde vivo".
Adjunta còpia dels esmentats poemes titulats "La España Mía", "Soneto a mi
pueblo" i "A ti Xàtiva".

1987

Lopezpenalbajose

10337

1954

Lopezpicojmaria

10338

1969

Lopezpinerojmaria

10340

Lopezpinerojmaria

10339

Lopezsellesjose

10341

LÓPEZ-PICÓ, J. Maria
Carta
LÓPEZ PIÑERO, J. Maria
Carta

Postal
LÓPEZ SELLÉS, José
Carta
LÓPEZ SURROCA, Pilar
LÓPEZ, Francesc

Agraïment a Fuster per part de Josep M. López-Picó per l'enviament d'un
exemplar dedicat del seu llibre "Escrit per al silenci", i d'altres comentaris
sobre la seua lectura.
Sol·licitud a Fuster per part de José M. López Piñero de la seua assitència al
"III Congreso Español de Historia de la Medicina", que es va fer a València a
la "Facultat de Medicina".
Comunicació a Fuster per part de José M. López Piñero de l'enviament per
mitjà de l'amic comú Jaume Lloret, d'uns treballs sobre la història de la
medicina en València, i d'altres comentaris sobre la creació d'una "Escola de
Cirurgia" en València al segle XV.
Sol·licitud a Fuster per part de José López Sellés de què li conteste a unes
preguntes sobre poesia per a un treball que està fent sobre "Poetas
valencianos, hoy".

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Pilar López Surroca amb motiu de
l'atemptat.

1981

Lopezsurrocapilar

10342

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Lòpez de la data d'una visita a casa
seua de Sueca, per a un dia laborable.

1978

Lopezfrancesc

10313

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Lòpez de la data d'una visita a casa
seua de Sueca.

1981

Lopezfrancesc

10312
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LÓPEZ, J.
Carta

Comunicació a Fuster per part de José López Cortés de què deu fer efectiu el
pagament de 1.810 pessetes enregistrament de la marca "Punxa" propietat
d'ell.

1977

Lopezj

10314

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'"Oficina Tècnica de Patents" i Marques de
Josep Lòpez, de l'enviament d'una carta demanant-li el pagament de 1810
pessetes en qualitat d'honoraris per l'enregistrament de la marca "Punxa"
per tal d'expedir-li el certificat del títol del registre.

1978

Lopezj

10315

Expedient

Sol·licitud a Fuster per part de l"'Oficina Tècnica de Patents" i Marques de
José Lòpez, del pagament de 6320 pessetes corresponents als honoraris del
2n quinquenni per l'enregistrament de la marca "Punxa".
Adjunta factura de pagament, carta de pagament, comprovant de pagament
i rebuts de taxes fiscals abonades al "Registre de la Propietat Industrial".

1982

Lopezj

10316

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'"Oficina Tècnica de Patents" i Marques de
Josep Lòpez, de l'enregistrament d'una nova marca "Pusa" que pot donar
lloc a confusió respecte al nom de la seua marca "Punxa", per si vol
presentar un recurs d'oposició contra la mateixa.

1984

Lopezj

10317

Carta

Fotocòpia d'un poder d'autorització per part de Fuster a José López Cortés,
agent de la "Propietat Industrial", donant-li el poder per a què el represente
en un litigi contra la marca "Pusa" per la similitud amb la seua marca
"Punxa".

1984

Lopezj

10318

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'"Oficina Tècnica de Patents" i Marques de
José López, del pagament de 13.796 pessetes corresponents als honoraris
del 3r quinquenni per l'enregistrament de la marca "Punxa".
Adjunta altra carta demanant-li l'esmentat pagament, amb el segell "Ultimo
Aviso".

1987

Lopezj

10319

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'"Oficina Tècnica de Patents" i Marques de
José López, del pagament de 13796 pessetes corresponents als honoraris del
3r quinquenni per l'enregistrament de la marca "Punxa".
mb segell imprés "2º Aviso".
Adjunta fullet comunicant als clients l'empresa la nova forma de pagament
per les seues gestions administratives.

1987

Lopezj

10320
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LÓPEZ, Pilar

LÓPEZ-ARANGUREN, José
Luis

Carta

Comentaris per part de Fuster a Pilar López sobre els articles que li envia per
a que li'ls publique i què si algú no li pareix correcte li'l torne. També li diu
que li envia uns articles sobre Sanchis Guarner i d'altre sobre el Nadal per a
la seua publicació.

1981

Lopezpilar

10322

Carta

Comunicació per part de Fuster a Pilar López de l'enviament d'uns articles
per a la seua publicació, entre els que destaca "Madureu, germans".

1982

Lopezpilar

10323

Carta

Comunicació per part de Fuster a Pilar López de l'enviament d'uns articles
per a la seua publicació. També li demana si pot fer que li pugen el sou pels
seus treballs.

1982

Lopezpilar

10324

Carta

Invitació a Fuster perquè participe en una conferència al "Seminario
Internacional: Realismo y Realidad en la Literatura Contemporánea", Madrid
13 al 20 d'octubre de 1973, i altres comentaris sobre les condicions per a la
participació en el seminari.

1963

Lopez-arangurenjoseluis

1097

1965

Lopez-arangurenjoseluis

1098

1968

Lopez-arangurenjoseluis

1099

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Felipe M. Lorda Alaiz i de Manuel L. Abellán
de la contestació a un qüestionari per a un treball científic que estàn fent per
a l'Universitat d'Àmsterdam, amb el títol "La literatura española en relación
con la censura en el periodo 1950-1970", no contestat per Fuster.

1974

Lordaalaizfelipem

20370

Carta

Enviament a Fuster per part de Felipe M. Lorda Alaiz i de Manuel L. Abellán
de la contestació a un qüestionari per a un treball científic que estàn fent per
a l'Universitat d'Àmsterdam, amb el títol "La literatura española en relación
con la censura en el periodo 1950-1970", no contestat per Fuster.
En nota li diuen quant passaran per sa casa de recollir l'enquesta.

1974

Lordaalaizfelipem

20371

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ignacio Lorente Tallada de l'enviament
d'una separata seua, amb l'article per a la revista "Archivo de Arte
Valenciano, 1988" titulat "Las nuevas técnicas pictóricas que conoció el
primer renacimiento, se propagaron a Europa desde Valencia".

1988

Lorentetalladaignacio

10343

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Basilio Losada Castro de la seua visita a casa
seua de Barcelona per a mostrar-li la seua biblioteca d'autors gallecs, arran
de la lectura d'un article seu publicat a "El Correo Catalán" sobre la cultura
gallega.

1965

Losadacastrobasilio

10344

Carta
Adhesió
LORDA ALAIZ, Felipe M

LORENTE TALLADA, Ignacio

LOSADA CASTRO, Basilio
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Contestació a l'agraïment de Fuster per la seua intervenció en la publicació
d'un llibre seu, no especificat.
Adhesió a un homenatge a Fuster.

[

LOSADA I GARAU, Eugeni
Carta

Presentació per part de Fuster a Eugeni Losada i Garau del projecte del nou
setmanari "El Temps", a qui també li demana la seua col·laboració en la
mateixa publicació.
Segell imprés de correus al sobre postal amb l'anotació "Devuelto a su
procedencia".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Lozano de l'enviament dels textos
d'una exposició sobre les Germanies, amb quadres de Manolo Boix, per a la
seua revisió.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Lozano de l'enviament d'uns llibres
que li deixà: "La Mort de Josep París" i del catàleg d'exposició "Deu imatges
sobre la Germania".

LOZANO LERMA, Josep

LOZANO, Francisco

Telegrama
Telegrama

LOZOYA CUÉ, Pedro
Carta

LUJÁN VERDEGUER,
Salvador
LUJAN, Enric
LUJÁN, Nestor

Carta

Telegrama
Invitació

LUMEN, editorial
Carta
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Mostra de suport a Fuster per part de Francisco Lozano per la mort del seu
pare.
Mostra de suport i d'amistat a Fuster per part de Francisco Lozano, amb
motiu de l'atemptat.
Enviament a Fuster per part del sindicalista Pedro Lozoya Cué d'un article de
premsa original mecanografiat amb el títol "La crítica o el oportunismo de
unos pocos" on fa alguns comentaris crítics a una conferència de Mateo
Blanco a la Generalitat Valenciana on parla de la Gestió Cooperativa. També
li dona records per a Escrivà, Raimon i la seua dona.
Comentaris a Fuster per part de Salvador Luján Verdaguer arran de la lectura
de la seua obra poètica "Criatura dolcísima", i d'altres comentaris sobre el
valencià i sobre com es la vida d'aquest valencià afincat a Barcelona.
Mostra de condol a la familia de Fuster per part d'Enric Luján, alcalde
d'Aldaia, per la mort d'aquest.
Invitació a Fuster al matrimoni de Néstor Lujàn amb la Tin Cabau, que serà a
Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part de l'"Editorial Lumen" de la seua col·laboració
fent el text per a un llibre sobre els artistes espanyols més representatius
"Picasso, Tàpies, Miró, Llorens Artigas...", per a la col·lecció "Palabra e
Imagen" de la mateixa editorial i amb fotografies de Leopold Pomés.

Losadaigaraueugeni

10345

1977

Lozanolermajosep

10348

1978

Lozanolermajosep

10349

1966

Lozanofrancisco

10346

1981

Lozanofrancisco

10347

1976

Lozoyacuepedro

20372

1954

Lujanverdeguersalvador

10352

1992

Lujanenric

10350

1973

Lujannestor

10351

1966

Lumeneditorial

10353

[

LUQUE I AIGÜES, Oto
Saluda

Sol·licitud a Fuster per part d'Oto Luque i Aigües, director tècnic de la
"Coordinadora dels Serveis Educatius" de la "Diputació de Castelló", d'una
reunió amb ell i el filòleg Ignasi Mascaró.
Adjunta tarja de presentació amb l'adreça d'Oto Luque per tal de què es
fique en contacte amb ell.

1953

Luqueiaiguesoto

10354

M ↑
MACIÀ I ALEGRET, Ramon

MACIÀ, Concepció
MACIÀ, Joan

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Ramon Macià i Alegret.

1981

Maciaialegretramon

10359

Carta

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Ramon Macià i Alegret.

1981

Maciaialegretramon

10358

Carta

Mostra d'admiració i suport a Fuster per part de Concepció Macià per la
seua tasca en defensa de la llengua i cultura catalana.

1981

Maciaconcepcio

10356

Carta

Mostra suport a Fuster per part de Joan Macià per la seua tasca en defensa
dels Països Catalans i de la llibertat d'expressió.

1981

Maciajoan

10357

1979

Mactasmario

10360

Madramanyvicent

10361

Maduellalvar

10363

Maduellalvar

10362

MACTAS, Mario
Carta

MALADRANY, Vicent
Carta
MADUELL, Alvar

Comentaris a Fuster per part de Mario Mactas, escriptor argentí radicat a
Sitges, arran de la lectura del seu assaig "La ciudad y el campo" on empra
un aforisme seu com a tema central de l'obra. També li fa alguns comentaris
sobre la seua vida i sobre la seua darrera obra "Tratado de imperfecciones y
contradicciones".
Comunicació a Fuster per part de Vicent Madramany de l'enviament d'una
carpeta amb documents per a què li faça una ullada, i invitació a la
presentació d'una exposició a la "Galeria Punto".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Àlvar Madurell de l'enviament d'una obra seua
per a publicar-lo a la col·lecció "Criterion".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Àlvar Madurell de l'enviament d'una obra seua
per a publicar-la a la col·lecció "Criterion".
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1967

[

MAGRANA, Edicions de La
Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Fuster, d'edicions "La Magrana",
de l'enviament de les proves d'impremta per a la publicació d'un llibre seu, i
d'altres comentaris sobre les correccions a les mateixes proves, i sobre les
altres obres a publicar-se a la mateixa editorial.

1976

Magranaedicionsdela

10364

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jaume Fuster de l'enviament de les seues
seues proves d'impremta corregides per a la publicació d'una obra a
edicions "La Magrana", i d'altres comentaris sobre les correccions fetes al
contingut de la mateixa obra.

1976

Magranaedicionsdela

10365

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Fuster d'edicions "La Magrana"
sobre les correccions fetes a l'obra "Dolça Catalunya" per a la seua
publicació a l'esmentada editorial.

1976

Magranaedicionsdela

10366

Carta

Contracte editorial signat entre Joan Fuster i l'editor Ignasi Ponti, en
representació d'edicions "La Magrana" per a la publicació de l'obra "Un país
sense política".

1976

Magranaedicionsdela

10367

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'un xec per import de 17085 pessetes en
concepte del pagament dels drets d'autor per la publicació de l'obra "Un
país sense política".

1977

Magranaedicionsdela

10368

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana", de la seua col·laboració donant-los a conèixer les campanyes per
la recuperació de la llengua al País Valencià per a publicar-les al llibre que
estan preparant "Per la llengua: la lluita pel català sota el franquisme".
Adjunta índex de l'esmentada obra i text identificant els propòsits
d'aquesta.

1977

Magranaedicionsdela

10369

1977

Magranaedicionsdela

20208

1977

Magranaedicionsdela

20198

Carta

Retall de premsa

Comunicació a Fuster per part d'Edicions de La Magrana del pagament
editorial dels drets d'autor per les vendes de la seua obra "Un País sense
política".
Enviament a Fuster per part d'Edicions de La Magrana d'unes fotocòpies
d'aticles de premsa amb la crítica literària a l'obra "Un País sense política"
que li han editat.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gemma Armengol d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per a l'any 1977.

1978

Magranaedicionsdela

10370

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" del seu permís per a publicar el seu apèndix al llibre de Josep
Armengou "Justificació de Catalunya", i d'altres comentaris sobre la
possiblilitat de fer algunes correccions al mateix text.

1979

Magranaedicionsdela

10371
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[

MAGRANA, Edicions de La
Carta

Comentaris a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana", sobre la publicació del seu apèndix al llibre de Josep Armengou
"Justificació de Catalunya", i proposant-li fer un text nou que publicarien
amb el títol "Justificació dels Països Catalans".

1979

Magranaedicionsdela

10372

1979

Magranaedicionsdela

10373

1979

Magranaedicionsdela

10374

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", de què faça el pròleg per a l'obra de Lluís Vicent Aracil "Papers
de Sociolingüística", que publicarà la mateixa editorial.
Adjunta índex de l'esmentada obra per a què li servisca a Fuster de guia per
a la redacció del pròleg.

1979

Magranaedicionsdela

10375

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'edicions "La Magrana" d'un
xec del "Banc Sabadell" pel pagament dels seus honoraris en concepte de
drets d'autor per la publicació d'obres seues publicades a l'esmentada
editorial.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1979

Magranaedicionsdela

10376

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per a l'any 1979.

1980

Magranaedicionsdela

10377

1981

Magranaedicionsdela

10378

1981

Magranaedicionsdela

10408

1982

Magranaedicionsdela

10379

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Carta
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Contestació per part de Fuster a Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana", diguent-li que autoritza que publiquen el seu apèndix al llibre de
Josep Armengou "Justificació de Catalunya", però sense ninguna correcció
al text original.
Comunicació a Fuster per part de Gemma Armengol d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per als anys 19771978.

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per a l'any 1980.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de Carles-Jordi
Guardiola, d'edicions "La Magrana".
Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per a l'any 1981.

[

MAGRANA, Edicions de La

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per a l'any 1983.

1983

Magranaedicionsdela

10380

Carta

Comunicació a Fuster per part de Gemma Armengol d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'uns catàlegs i fullets editorials per a què faça
algun comentari sobre l'editorial a la premsa.
Adjunta catàleg d'edicions "La Magrana" per a l'any 1984, i fullet publicitàri
de la col·lecció "Les Ales Esteses".

1984

Magranaedicionsdela

10381

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana" de la seua col·laboració fent algunes traduccions d'obres per a la
seua publicació a la nova col·lecció "Llibres a la mà".

1984

Magranaedicionsdela

10382

Carta

Comentaris crítics a Xavier Folch per part de Carles-Jordi Guardiola,
d'edicions "La Magrana", per la publicació per part de l'editorial "Empúries"
d'un article de Fuster titulat "De cara als plantejaments clars" a l'obra
"Pamflets polítics" que perteneix a d'altra obra d'edicions "La Magrana",
"Un país sense política", que han publicat sense permís d'aquests.

1985

Magranaedicionsdela

10383

Carta

Comunicació per part de Xavier Floch a Carles-Jordi Guardiola ja que la
publicació de l'article de Fuster "De cara als plantejaments clars" a l'obra
"Pamflets polítics" va rebre autorització del mateix Fuster per a la seua
publicació.

1985

Magranaedicionsdela

10384

Carta

Enviament a Fuster per part d'edicions "La Magrana" d'uns diners pel
pagament dels seus drets d'autor per la venda d'exemplars de l'obra "Un
país sense política", a l'any 1984.

1985

Magranaedicionsdela

10409

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", de l'enviament d'un llistat editorial amb els llibres editats per
l'editorial per a què demane aquells sobre els que vaja a fer una crítica
literària.
djunta llistat amb les novetats editorials dels llibres editats per edicions "La
Magrana", "Novetats març-abril 1986".

1986

Magranaedicionsdela

10385

Carta

Enviament a Fuster per part d'edicions "La Magrana" d'un resum de l'obra
d'Eliana Thibaut Comelade "La cuina medieval a l'abast", publicada per la
mateixa editorial.

1986

Magranaedicionsdela

10386
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[

MAGRANA, Edicions de La
Carta

Comunicació a Fuster per part d'edicions "La Magrana", de l'enviament d'un
llistat editorial amb les seues novetats editorials.
Adjunta l'esmentat llistat de "Novetats novembre-desembre", resum de les
obres "El somni del mirall" de Josep Enric Gonga, "Sonets a Gofredina" de
Joan Brossa i "Els Miralls" de Joan Perucho, i fullet de la col·lecció
"Venècies".

1986

Magranaedicionsdela

10387

Carta

Comunicació a Fuster per part d'edicions "La Magrana" de l'enviament
d'uns diners pel pagament dels drets d'autor per les vendes d'exemplars de
l'obra "Un país sense política".

1987

Magranaedicionsdela

10388

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" de l'enviament d'una factura pel pagament dels drets d'autor per
les vendes d'exemplars de l'obra "Un país sense política", per a l'any 1986.
Adjunta la factura de l'editorial.

1987

Magranaedicionsdela

10389

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions
"La Magrana" sobre la publicació d'un text seu sobre Raimon a la col·lecció
"Cotlliure" de la mateixa editorial, i d'altres comentaris sobre els honoraris
editorials que rebrà per la mateixa.

1987

Magranaedicionsdela

10390

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions
"La Magrana", i d'altres comentaris crítics al servei de correus per extraviar
altra carta a Fuster.

1987

Magranaedicionsdela

10391

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions
"La Magrana" sobre la publicació d'un text seu sobre Raimon a la col·lecció
"Cotlliure" de la mateixa editorial, i d'altres comentaris sobre l'enviament
del contracte editorial per a la publicació de l'obra.

1987

Magranaedicionsdela

10392

Carta

Comunicació per part de Fuster a Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana", de l'enviament d'una còpia de la seua bibliografia sobre Raimon
per a la seua publicació, i d'altres comentaris sobre l'enviament dels
contractes editorials signats per a la publicació de l'esmentada obra.

1987

Magranaedicionsdela

10393

Carta

Enviament a Fuster per part d'edicions "La Magrana" d'una fotocòpia d'un
sobre postal comunicant el retornament d'una carta pel servei de correus al
desconèixer el destinatari.

1987

Magranaedicionsdela

10394

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", del títol i continguts del seu llibre sobre Raimon, que publicarà la
mateixa editorial amb pròleg de Josep M. Castellet.

1987

Magranaedicionsdela

10395
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions
"La Magrana" sobre la publicació, pròximament, de la seua biografia sobre
Raimon, pel que li demana l'enviament d'una foto amb Raimon per a la
portada i demés comentaris sobre les correccions de les proves d'impremta.
També li demana la seua col·laboració amb la nova col·lecció de literatura
eròtica "La Marrana", i li demana que faça un text per a la presentació
d'altra col·lecció de la mateixa editorial anomenada "Venècies".

1988

Magranaedicionsdela

10396

Carta

Comunicació per part de Fuster a Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", de l'enviament d'un text i unes fotos per a publicar-les a la seua
biografia sobre Raimon, i agraïment per pensar en ell per a fer la
presentació de la nova col·lecció de literatura eròtica "La Marrana".

1988

Magranaedicionsdela

10397

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Catanys, d'edicions "La Magrana", de
l'enviament de les galerades de la seua obra sobre Raimon per a què les
revise abans de publicar-les.

1988

Magranaedicionsdela

10398

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", de la seua participació en la festa de Sant Jordi a Barcelona per a
promocionar el seu llibre de Raimon.
Adjunta tarja de presentació de l'esmentada editorial amb el seu nou
domicili a Barcelona.

1988

Magranaedicionsdela

10399

Carta

Contestació per part de Fuster a Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", de què no podrà anar per Sant Jordi a Barcelona a promocionar
el seu llibre de Raimon, pel que li demana que li envie alguns exemplars de
l'obra.

1988

Magranaedicionsdela

10400

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", del seu permís per a reproduïr uns fragments d'uns textos de la
seua obra "Literatura catalana contemporània" per a un llibre que van a
publicar titulat "Lectures de Cou".

1988

Magranaedicionsdela

10402

Carta

Enviament a Fuster per part d'Edicions de La Magrana d'unes fotos seues
quel's deixà per il·lustar un llibre, i que ja no necessiten.

1988

Magranaedicionsdela

20373

1989

Magranaedicionsdela

10403

1991

Magranaedicionsdela

10404

MAGRANA, Edicions de La

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part d'edicions "La Magrana" d'uns diners pel
pagament dels seus drets d'autor per les vendes d'exemplars de les obres
"Un país sense política" i "Raimon", a l'any 1988.
Comentaris a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" sobre l'enviament de llibres, entre els quals està "Literatura
catalana i assaig" i d'alguns catàlegs editorials per a què trie les publicacions
del seu interès.

[

MAGRANA, Edicions de La
Carta

Carta

Carta

MAICAS RODILLAS,
Francesc
MAINAR i Pons, J.

Tarja de
presentación

Tarja de presentación de “Curial Edicions Catalanes”, demanant-li a Josep
Palacios que li faça alguns comentaris editorials.

Adhesió

Mostra d'adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Francesc Maicas Rodilla.

Carta

Tarja de
presentació
MALDONADO ALMENAR,
Joaquim

Agraïment per part de Fuster a Carles-Jordi Guardiola d'edicions "La
Magrana" per l'enviament d'alguns exemplars de llibres editats per aquests,
entre els quals li ha agradat força un, "Epistolari de Carles Riba", al que li fa
alguns comentaris.
Comentaris a Fuster per part de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions "La
Magrana", sobre el contingut de les cartes de Riba publicades a un
"Epistolari" per la mateixa editorial, i d'altres comentaris sobre un
audiovisual del mateix Riba. També li demana a Fuster fer-li una entrevista
per a un audiovisual.
Fotocòpia d'un text de Fuster on es parla de l'obra de Carles Riba.

Carta
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Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Mainar i Pons, president de
l'"Obra del Ballet Popular", pel seu article aparegut al diari "El Correo
Catalán" en el qual parla de "La Sardana", i d'altres comentaris sobre els
orígens de l'esmentat ball popular català.
Enviament a Fuster per part de Josep Mainar i Pons d'una tarja de
presentació com a president de l'"Obra del Ballet Popular".
Comunicació a Fuster per part de l'advocat Joaquim Maldonado Almenar de
l'enviament d'un exemplar del catàleg de la "Biblioteca de la Reial Societat
Econòmica d'Amics del País", elaborat per Francesca Aleixandre Tena.

1992

Magranaedicionsdela

10405

1992

Magranaedicionsdela

10406

1992

Magranaedicionsdela

10407

Magranaedicionsdela

10401

1981

Maicasrodillafrancesc

10410

1962

Mainariponsj

10412

1962

Mainariponsj

10411

1973

Maldonadoalmenarjoaquim

10413

[

MALL, Edicions del
Carta

Comentaris a Fuster per part Ramon Pinyol, d'"Edicions del Mall", de les
obres publicades i d'altres pendents de publicar per part de la mateixa
editorial. També li demanen a Fuster la seua ajuda editorial.

1975

Malledicionsdel

10414

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Edicions del Mall" de l'enviament d'uns
llibres de la col·lecció "Llibres del Mall", titulats "Els jardins de Kronenburg"
de Santi Pau i "L'ou de la gallina fosca" de Joan Navarro. També li demanen
el pagament dels esmentats llibres per gir postal a un compte de "Banca
Catalana".

1975

Malledicionsdel

10415

1975

Malledicionsdel

10416

1976

Malledicionsdel

10417

1981

Malledicionsdel

10418

Carta

Carta

Carta

MALLAFRÉ, Montserrat

Carta

Contestació per part de Fuster a Gemma Gimeno, del departament de
promoció d'"Edicions del Mall", diguent-li que no li envie més llibres de la
col·lecció "Llibres del Mall", ja que vol donar de baixa la seua subscripció.

1981

Malledicionsdel

10419

Carta

Salutacions a Fuster per part de Montserrat Mallafré, secretaria de La
Vanguardia, qui també li demana per la seua salut.

1977

Mallafremontserrat

20374

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús Malló en nom d'un grup de joves
catalans del seu viatge de deu dies per terres valencianes, pel que li
demanen si pot rebre'ls i donar-los una xarrada, i d'altres comentaris sobre
l'itinerari del viatge.

1964

Mallojesus

10420

Postal

Felicitació a Fuster pel seu sant de part del Mallorquinet Torrecollons.
Al revers del full apareix una foto a color d'un arbre amb una dona sentada
cosint sobre la seua branca, amb el lema [Mallorca, Palma. Olivo Centenario
y mallorquina].

1962

Mallorquinettorrecullons

20377

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un tal Es Mallorquinet Torrecollons desde
Brasil, qui li demana per com van les coses a Sueca.
Al revers del full apareix una foto a color del Monument a la Independència
a un parc de Sao Paulo amb el lema [Brasil Turístico].

1972

Mallorquinettorrecullons

20375

MALLÓ, Jesús

MALLORQUINET
TORRECULLONS

Comunicació per part de Fuster a "Edicions del Mall" de l'enviament d'un
xec pel valor de 1.000 pessetes per la seua subscripció a la col·lecció "Llibres
del Mall".
Comunicació a Fuster per part d'"Edicions del Mall" de l'enviament d'uns
exemplars dels llibres de la col·lecció "Llibres del Mall" titulats "Signe
d'Aire" d'Albert Ràfols Casamada i "Les quimeres i altres poemes" de Gérard
de Nerval.
Adjunta sol·licitud de domiciliació bancària per al pagament de la
subscripció editorial a la col·lecció.
Sol·licitud a Fuster per part de Gemma Gimeno d'"Edicions del Mall", del
pagament per gir postal de la seua subscripció a la col·lecció "Llibres del
Mall".
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MALLORQUINET
TORRECULLONS
Postal

Salutacions a Fuster per part d'un tal Mallorquinet Torrecullons des de
Barcelona.
Al revers del full apareix una reproducció fotogràfica d'un plànol de
Barcelona, on s'assenyala una adreça.

1975

Mallorquinettorrecullons

20376

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eugenio Malm, professor a l'"Acadèmia de
Música Ticià Riera", de l'enviament de la programació d'un curset que va a
fer sobre "Historia y Evolución de la Música Coral Sacra Rusa", arran de la
lectura d'un article de Fuster aparegut a "La Vanguardia" titolat "Moros y
cristianos".
Adjunta fotocòpia del cartell anunciant l'esmentat curs i "Temari" amb un
resum del que tractarà el curs.

1981

Malmeugenio

10421

Carta

Comunicació a Joaquim Maluquer per part del seu cosí, Luis Maluquer
March, de l'enviament de certa documentació d'una finca al Huércal que vol
posar a la venda, per si li interessa comprar-la, i comentaris de la venda
d'altra finca a les Illes Canàries també en venta.

1963

Maluquermarchluis

11352

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les seues
vacances a Folquer i d'altres sobre la festa de comiat de Boixareu qui se'n va
a treballar a Nova York. També li fa alguns comentaris sobre l'administració
d'"Òmnium Cultural", i sobre Eliseu i Perelló.

974

Maluquerjoaquim

11253

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
llibre de versos i d'unes fitxes de treball sobre ocells que ha anat fent de les
seues lectures als textos de Sant Vicent Ferrer i de Jaume Roig.

1956

Maluquerjoaquim

10435

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
llibre seu de versos i d'unes fitxes de treball sobre ocells que ha anat fent de
les seues lectures, i que són de gran interès per al llibre "Els ocells de les
terres catalanes". També li fa alguns comentaris sobre la seua estada a
Barcelona a casa seua, i li proposa treballar per a l'asseguradora catalana
"Lepanto S.A" fent d'agent a Sueca.

1956

Maluquerjoaquim

10436

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer per a què busque
subscriptors per a una nova col·lecció editorial que vol extendre a València,
i altres comentaris sobre la seua visita al País Valencià amb l'editor.

1957

Maluquerjoaquim

10438

Carta

Contestació per part de Fuster a Joaquim Maluquer de què li prepararà uns
llistats amb les adreces dels possibles subscriptors a València, i d'altres
comentaris sobre la seua visita a València.

1957

Maluquerjoaquim

10439

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què li ha comprat
un llibre d'Albert Camus, del seu interès a una llibreria de Barcelona.

1957

Maluquerjoaquim

10440

MALM, Eugenio

MALUQUER MARCH, Luis

MALUQUER, Joaquim
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MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
llibre d'Albert Camus que li va demanar, i d'altres comentaris sobre les
dades i l'itinerari del seu viatge pel País Valencià buscant subscripcions
editorials a una nova publicació.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'itinerari definitiu
del seu viatge per terres del País Valencià.

1957

Maluquerjoaquim

10441

1957

Maluquerjoaquim

10442

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
model d'estatuts per a la creació d'una fundació.

1957

Maluquerjoaquim

10444

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'intercanvi de
llibres i treballs literaris entre ells. També li diu que li envia l'índex d'algunes
publicacions del seu interès per si li les pot aconseguir, i d'altres comentaris
sobre el funcionament del seu despatx d'advocat.

1957

Maluquerjoaquim

10445

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'un
llibre, i d'altres comentaris sobre la seua marxa a Ginebra on estudiarà
"Sciences économiques et sociales, a l'Université de Genève". També li diu
que no ha rebut l'exemplar del seu llibre "Figures de temps", i li demana si
passarà el Nadal amb ell a Barcelona.

1957

Maluquerjoaquim

10446

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què va rebre
l'exemplar dedicat del seu llibre "Figures de temps", i d'altres comentaris
sobre la riuada a València de la qual s'ha assabentat per la premsa süisa.
També li envia la seua adreça a Ginebra i li fa alguns comentaris sobre com
és la seua vida qüotidiana i universitària allà.

1957

Maluquerjoaquim

10447

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre sobre uns articles de
premsa que li adjunta, i sobre uns programes de televisió on es parla de
Falles, de València i de Barcelona, i notes editorials sobre la publicació d'un
llibre de Reglà per part de l'editorial "AC".
Adjunta retall de premsa "Núria Feliu ha descubierto el gallego: sitúa este
idioma en lugar predilecto de sus preferencias..." aparegut a "La Prensa. 92-67", i d'altre retall a un article de José M. Pemán "Atocha: unidad
nacional" aparegut al diari "ABC, I-II-67".

1957

Maluquerjoaquim

10935

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des d'Estrasburg
(França) on està de viatge per assitir a un congrés.
Al revers del full apareixen unes imatges en blanc i negre de l'ubicació a un
mapa d'Europa d'Estrasburg i altres fotos d'edificis públics.

1957

Maluquerjoaquim

10437
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MALUQUER, Joaquim
Postal

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què no podrà parar
en València de camí a Alcoi en el seu viatge per terres valencianes, pel que
no podran veure's.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'Alcoi "Vista parcial del
Tosal y viaducto de Canalejas".

1957

Maluquerjoaquim

10443

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Ginebra (Suïssa)
on passarà el Nadal, a l'estar estudiant allà.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'un baixell navegant pel
llac Léman, amb l'anotació "Genève. Le Mont-Blanc, vu depuis Chambésy".

1957

Maluquerjoaquim

10448

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Barcelona per vacances de setmana santa des de Suïssa, on està estudiant, i
agraïment per l'enviament d'un estudi seu sobre l'obra de Sant Vicent
Ferrer. També li fa alguns comentaris editorials sobre "Edicions Destino", i
la seua col·laboració amb aquesta editorial.

1958

Maluquerjoaquim

10451

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la lectura de la
seua obra "Indagacions possibles", i d'altres comentaris sobre la seua
tornada de Ginebra. També li demana col·laboració i ajut en la seua tesi
doctoral sobre "L'assimilació dels emigrants a Catalunya", i li demana la
seua col·laboració amb la difusió editorial d'obres catalanes pel País
Valencià, treball pel que rebrà una assignació de 25.000 pessetes.

1958

Maluquerjoaquim

10453

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
pagament d'uns diners per a la difusió de publicacions catalanes al País
Valencià, i sobre la seua col·laboració en un projecte d'edició d'uns fascicles
en català, projectats pels amics comuns Oriol i Pere.

1958

Maluquerjoaquim

10454

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del pagament d'uns
diners per la seua col·laboració editorial en la difusió de publicacions
catalanes al País Valencià, i d'altres comentaris sobre un nou projecte per a
la difusió d'una nova col·lecció editorial al País Valencià.

1958

Maluquerjoaquim

10455

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
publicació d'una col·lecció de fascicles que començarà en una obra de
Sanchis Guarner, i d'altres comentaris sobre la seua difusió al País Valencià.

1958

Maluquerjoaquim

10457

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una oferta de treball
a València fent d'agent col·laborador i advocat de l'asseguradora "Lepando
S.A". També li demana informació sobre un fascicle de Sanchis Guarner, que
forma part del projecte editorial conjunt, i li comunica l'enviament d'uns
llibres i un exemplar de la revista "Europe".

1958

Maluquerjoaquim

10458
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MALUQUER, Joaquim
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua contestació
sobre l'acceptació d'una oferta de treball a València fent d'agent de
l'asseguradora "Lepando S.A".

1958

Maluquerjoaquim

10459

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que s'alegra de què
haja acceptat el seu treball com a agent col·laborador de l'asseguradora
"Lepanto S.A", i d'altres comentaris sobre les gestions a fer a l'esmentat
treball.

1958

Maluquerjoaquim

10460

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua tornada a
Barcelona després de fer els exàmens de doctorat a Ginebra (Suïssa), i
d'altres comentaris sobre el seu treball d'assesor de l'asseguradora
"Lepanto S.A" a València.

1958

Maluquerjoaquim

10462

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joaquim Maluquer, i d'altres
comentaris editorials sobre la seua col·laboració en la publicació d'una obra
de Vicens Vives.

1958

Maluquerjoaquim

10463

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Ginebra (Suïssa)
on està estudiant.
Al revers del full aparex la imatge a color de dos ocells a les branques d'un
arbre.

1958

Maluquerjoaquim

10449

1958

Maluquerjoaquim

10450

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Ginebra (Suïssa)
on està estudiant.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre amb l'anotació "Le jet
d'eau et le Mont-Blanc".

1958

Maluquerjoaquim

10452

Postal

Records a Fuster per part de Joaquim Maluquer des d'Artesa del Segre
(Lleida) on ha anat a passar uns dies.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'unes noies passejant
per un camí rural a la vora del "Canal de Urgel a su paso por Vilves".

1958

Maluquerjoaquim

10456

Postal
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Salutacions a Fuster des de Ginebra, per part de Joaquim Maluquer i d'"El
Pilós", d'altre amic comú que està visitant Maluquer a Suïssa.

[

MALUQUER, Joaquim

Postal

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu viatge a
Ginebra (Suïssa) per a fer els exàmens de doctorat a l'Universitat, i d'altres
comentaris sobre la data de la seua tornada a Barcelona on espera veure
publicat el fascicle de Sanchis Guarner.
Al revers del full apareix una foto en blan i negre d'una vista aèrea "Genève.
Quai Gustave Ador".

1958

Maluquerjoaquim

10461

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data d'una reunió
editorial, i de què volen conèixer-lo la gent de l'asseguradora "Lepanto S.A".
També el felicita per la publicació d'una "Guía".

1959

Maluquerjoaquim

10464

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'una
declaració judicial per a una vista al jutjat de Sueca relacionat amb el seu
treball com a gent d'assegurances de "Lepanto S.A". També li comunica
l'enviament d'uns exemplars d'una "Histoire..." de Pierre Vilar, i li demana
l'enviament de l'adreça del seu company a València, encarregat dels temes
judicials
de
l'asseguradora.
Adjunta declaració judicial d'una querella presentada per Xavier Manglano
Baldoví al jutjat de Sueca, contra les operacions de l'empresa "Arfel S.A".

1959

Maluquerjoaquim

10465

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de que va parlar amb
l'editor de Proa i li demanà perquè no feia ressenyes literàries dels llibres
publicats per "Proa", i d'altres comentaris sobre l'enviament de l'adreça
dels seus col·laboradors a València en temes judicials de l'asseguradora
"Lepanto S.A".

1959

Maluquerjoaquim

10466

1959

Maluquerjoaquim

10467

1959

Maluquerjoaquim

10469

1959

Maluquerjoaquim

10470

1959

Maluquerjoaquim

10471

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris literaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les seues
publicacions a "Destino" i d'altres comentaris de felicitació per la concessió
d'alguns premis literaris.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament de
l'adreça de Palàcios, a qui l'amic comú, Oriol, vol agrair-li l'enviament d'un
llibre.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la data de la seua
visita a Barcelona on ell i altres amics comuns que poden rebre'l estaran de
viatge. També el felicita pels seus articles i comentaris literaris a "Destino".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el lloc on
s'allotjarà durant la seua visita a Barcelona i altres comentaris sobre la seua
crítica literària a "Destino", a una obra poètica de Vergés Calduch. També li
demana l'enviament d'un exemplar de la seua obra "Un món per a infants".

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de que s'alegra per
què haja pogut cobrar el premi dels "Jocs Florals" de París que li adeutaben,
i d'altres comentaris sobre la "Fundació Comte Güell", de Barcelona.

1959

Maluquerjoaquim

10472

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona, on li demana que s'allotge a casa de l'Oriol, ja que ell no estarà a
la ciutat eixes dates.

1959

Maluquerjoaquim

10473

Postal

Felicitació a Fuster pel seu sant per part de Joaquim Maluquer i enviament
de salutacions des de Barcelona.
Al revers del full apareix una imatge a color del port i de la ciutat de
Barcelona, amb l'anotació "Vista de la ciudad desde el mar".

1959

Maluquerjoaquim

10468

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona Mª Rosa,
des de Ginebra on estàn de viatge de noces.
Al revers del full una foto a color d'un quadre [Albrecht Dürer (1471-1528) Kaiser Maximilian (Wien)].

1959

Maluquerjoaquim

20378

1960

Maluquerjoaquim

10474

1960

Maluquerjoaquim

10475

1960

Maluquerjoaquim

10476

1960

Maluquerjoaquim

10477

1960

Maluquerjoaquim

10478

1960

Maluquerjoaquim

10479

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la visita d'Oriol a
València per a veure els projectes i les subscripcions editorials fetes per
Fuster a València, i d'altres comentaris sobre l'enviament de llibres i el
pagament dels honoraris editorials a Sanchis Guarner per la publicació d'un
treball seu. Adjunta rebut d'un gir postal pel pagament de 1.000 pessetes a
Manuel Sanchis Guarner.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer fent-li un pla de viatge a
Tortosa on donaran una conferència i per a visitar després terres
alacantines i finalment tornar cap a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer fent-li un nou pla de
viatge per a anar a Tortosa on donaran una conferència, i tornar després
cap a València o viatjar a Barcelona segons li convinga.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de les dates de la seua
conferència a Riells del Montseny, i d'altres comentaris sobre els
participants al cicle de conferències i sobre l'organització dels esmentats
actes.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua
conferència i sobre els participants en un cicle de conferéncies a Riells del
Montseny.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
programa d'un cicle de conferències en el que participen tots dos, i altres
comentaris sobre el viatge d'anada a la localitat on es farà l'acte i dels
participants del mateix acte.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què degut a la
malaltia de mort de la mare d'Oriol el cicle de conferències que tenien
programat queda suspès.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort de la mare
d'Oriol, per al seu coneixement.

1960

Maluquerjoaquim

10480

1960

Maluquerjoaquim

10481

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què tornen a
reprendre les gestions per a la realització d'un cicle de conferències, i
d'altres comentaris sobre el programa i sobre el seu viatge a Barcelona per
al mateix acte.

1960

Maluquerjoaquim

10482

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què s'allotjaran a
casa de la família d'Oriol Folch durant el seu viatge a Barcelona, i altres
comentaris sobre l'ajornament de la seua visita a València. També li fa
alguns comentaris sobre la publicació de llibres i sobre un viatge del mateix
Oriol Folch per Ginebra i País, amb cotxe.

1960

Maluquerjoaquim

10483

1960

Maluquerjoaquim

10484

1960

Maluquerjoaquim

10485

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
finançament d'una obra per part d'Oriol Folch i sobre la distribució editorial
i venda de la mateixa obra, i sobre la publicació d'altra obra titulada
"Manual d'història de la poesia catalana moderna". També li fa alguns
comentaris sobre la seua participació en un cicle de conferències a
Catalunya i sobre certa polèmica entre Fuster i Raimon.

1960

Maluquerjoaquim

10486

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de què vol fer un aplec
per la llengua al País Valencià donat l'èxit que va tenir el celebrat a Riells del
Montseny, i d'altres comentaris sobre la visita a València d'Oriol Folch i de
Pere per a parlar amb ell. També li demana per alguns assumptes editorials
sobre la publicació de l'obra "La llengia dels valencians" i d'altra obra sobre
economia per a la "Col·lecció Popular" de Casacuberta.

1960

Maluquerjoaquim

10487

Carta

Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
treball sobre economia valenciana i una separata de "Pont Blau". També li
fa alguns comentaris sobre el seu viatge a Barcelona per a un cicle de
conferències, i d'altres comentaris sobre els seus projectes editorials.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'allotjament d'ell
i de Palàcios a casa de la família d'Oriol Folch a Barcelona, i altres
comentaris sobre el viatge d'aquests a l'esmentada ciutat per a donar unes
xarrades.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la celebració d'un
aplec per la llengua a terres valencianes, diguent-li que li pareix magnífica la
seua idea de celebrar-lo a Cullera, i altres comentaris editorials a Fuster.
També li agraeix l'enviament d'uns exemplars de l'obra "La llengua dels
valencians".

1960

Maluquerjoaquim

10488

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les gestions per a
fer un aplec en defensa de la llengua al País Valencià, i d'altres comentaris
sobre la visita a casa seua de Sueca d'uns amics per a tractar l'esmentat
tema. També li demana per com van els seus projectes editorials i la venda
de llibres publicats.

1960

Maluquerjoaquim

10489

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament
d'alguns exemplars de "La Revista" falicitats per Genovart, i d'altres
comentaris sobre una sol·licitud d'ajuda econòmica per a activitats culturals
a la "Fundació March". També li comunica com van les vendes del llibre de
Sanchis Guarner que van editar i li envia records per a Josep Palàcios.

1960

Maluquerjoaquim

10490

1960

Maluquerjoaquim

10491

1960

Maluquerjoaquim

10492

1960

Maluquerjoaquim

10493

1960

Maluquerjoaquim

10494

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'uns
exemplars de "La Revista" facilitats per Josep Genovart, i d'altres
comentaris sobre el seu viatge a Madrid i el felicita per la seua obra sobre
"L'Albufera".
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a casa
seua de Sueca per a parlar amb ell sobre la realització d'un aplec en defensa
de la llengua al País Valencià.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
València i altres comentaris sobre els participants en un aplec en defensa de
la llengua al País Valencià. També li fa altres comentaris literaris i li demana
que faça algun article a "Destino" sobre la col·lecció "Els Nostres Clàssics", i
li demana l'enviament d'un exemplar de l'obra "Notícies finals".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge per
terres valencianes i altres comentaris sobre l'enviament d'uns llibres a
Fuster.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Barcelona i altres comentaris literaris i editorials sobre la publicació de
llibres.

1960

Maluquerjoaquim

10495

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer demanant-li que
anticipe el seu viatge a Barcelona, felicitació pel seu article a "Destino"
sobre Casacuberta i l'"Editorial Barcino", i altres comentaris editorials.

1960

Maluquerjoaquim

10496
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'èxit d'una
excursió per terres valencianes i altres comentaris sobre la seua visita a
Barcelona on es quedarà a casa d'Oriol Folch. També li diu que Casacuberta
està molt satisfet per la seua acceptació de publicar alguna cosa per a la
col·lecció "Els Nostres Clàssics".

1960

Maluquerjoaquim

10497

1960

Maluquerjoaquim

10498

1960

Maluquerjoaquim

10499

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut els
exemplars dels llibres que li va enviar i altres comentaris sobre la seua visita
a terres alacantines on està fent un treball sobre Esplà. També li felicita
l'any nou i li comunica l'enviament d'uns dècims de loteria del "Niño".

1961

Maluquerjoaquim

10500

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del matrimoni d'Oriol
Folch amb M. Remei Permanyer i alguns comentaris sobre el projecte de
publicació de "Història del País Valencià". També li fa alguns comentaris
sobre el seu article d'homenatge a Vicens Vives aparegut a la premsa i
sobre la publicació del seu article a "Destino" titulat "Herejes y cruzados".

1961

Maluquerjoaquim

10501

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'aparició de la
revista "Diàleg" i altres comentaris sobre el contingut d'aquesta.

1961

Maluquerjoaquim

10502

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el programa d'una
excursió a Santa Maria de Queralt on es farà un aplec en defensa de la
llengua i alguns comentaris sobre els participants de l'acte.

1961

Maluquerjoaquim

10504

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'ajornament d'una
excursió a Santa Maria de Queralt i altres comentaris sobre la programació
per a fer un viatge a l'illa de Mallorca.

1961

Maluquerjoaquim

10505

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'unes
separates sobre Jaume Roig i Sor Isabel de Villena, i altres comentaris sobre
el seu viatge a l'illa de Mallorca. També li desitja que es millore la seua mare
de la malaltia i li diu que li buscarà a Barcelona l'exemplar d'un llibre
d'Amadeu Pagès del seu interès.

1961

Maluquerjoaquim

10506

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del naixement de la
seua darrera filla, i per l'arribada d'una propaganda apareguda a la premsa
sobre la llengua que li va enviar.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer demanant-li que es
planteje estar fadrí i altres comentaris sobre l'enviament d'uns dècims de
loteria i uns paquets amb llibres. També li fa alguns comentaris sobre
l'edició d'un llibre a la col·lecció "Popular" i observacions sobre l'enviament
d'uns poemes francesos traduïts per Marià Villangòmez, per a la seua
publicació.

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu desig perquè la
seua mare es restablisca de la malaltia i comunicació de l'enviament d'una
focotòpia de "Romans" de Joan Serrallonga que ha tret d'una biblioteca.

1961

Maluquerjoaquim

10508

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seus darrers
articles apareguts a "Jornada" i "Destino" on fa una crítica literària sobre
l'"Editorial Barcino" i sobre Josep Maria Casacuberta, i altres comentaris
sobre l'ajornament d'una excursió a l'illa de Mallorca.

1961

Maluquerjoaquim

10509

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu desig pel
millorament de la malaltia de la seua mare i altres comentaris d'elogi als
seus articles de premsa apareguts a "Jornada". També li proposa fer una
excursió a Mallorca si la malaltia de la mare no li ho impedix.

1961

Maluquerjoaquim

10510

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua participació en
un aplec per la llengua si l'estat de salut de la seua mare li ho permet i altres
comentaris sobre un viatge al Delta de l'Ebre per veure ocells.

1961

Maluquerjoaquim

10511

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el contingut del
número 3 de la revista "Diàleg" i comunicació de la visita de Casacuberta a
València per a parlar amb ell. També li fa alguns comentaris sobre una
publicació d'una obra sobre la llegenda de Serrallonga.

1961

Maluquerjoaquim

10512

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la visita de
Casacuberta a València i altres comentaris sobre un viatge per terres
valencianes que ha projectat fer amb alguns amics mallorquins.

1961

Maluquerjoaquim

10513

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut els
retalls dels diaris que li va enviar i altres comentaris sobre la data i els
participants d'una excursió al Penyagolosa. També li comenta si ha rebut
l'exemplar del butlletí de la "Cambra de Comerç de Mallorca" que li va
enviar, i altres comentaris sobre publicacions de caire religiós.

1961

Maluquerjoaquim

10514

1961

Maluquerjoaquim

10515

1961

Maluquerjoaquim

10516

1961

Maluquerjoaquim

10518

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data de l'excursió
al Penyagolosa que han programat i de l'enviament d'uns diners per al
finançament d'aquesta. També li proposa fer un viatge a París amb Oriol
Folch.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la visita a Barcelona
de Bartomeu Barceló qui també anirà a l'excursió al Penyagolosa, i d'altres
comentaris sobre la publicació del llibre "Esperanses i resents".
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que finalment
Bartomeu Barceló no anirà a l'excursió al Penyagolosa que tenen
programada per motius familiars i d'altres comentaris sobre una tarja postal
que li va enviar del seu darrer viatge a Ginebra (Suïssa).

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data del viatge
des de Barcelona a Castelló amb el "Taf" per a visitar el Penyagolosa i altres
comentaris sobre l'enviament a Fuster d'uns llibres que li ha donat per a ell
Casacuberta.

1961

Maluquerjoaquim

10519

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'interès per part
d'Oriol Folch per a què vaja a Barcelona per parlar amb ell sobre possibles
nous viatges per terres catalanes. També li comunica les dates en les quals
estarà fora de Barcelona per un viatge a Lleida.

1961

Maluquerjoaquim

10520

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
retall de premsa publicitant un llibre i altres comentaris sobre aquesta
obra.
djunta un retall de premsa anunciant la ficada a la venda del llibre "Història
dels catalans" dirigida per Ferran Soldevila, apareguda a "El Correo Catalán,
8-X-61".

1961

Maluquerjoaquim

10521

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua
col·laboració amb articles per al diari "El Correo Catalán", i d'altres
comentaris sobre un viatge a València d'Oriol Folch i sobre l'enviament
d'uns llibres. També li fa altres comentaris editorials sobre l'enviament
d'unes proves d'impremta per part de Casacuberta i sobre la publicació de
l'obra de Muntaner.

1961

Maluquerjoaquim

10522

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'article que li ha
enviat per a publicar-lo al diari "El Correo Catalán" ja que li agradat. També
li diu que Ibáñez Escofet li ha proposat publicar els seus articles a la secció
del diari anomenada "Examen de consciència".

1961

Maluquerjoaquim

10523

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que ha rebut el seu
article de premsa per a publicar-lo a "El Correo Catalán" i altres comentaris
sobre la planificació d'un viatge. També li diu que li ha enviat un original a
Casacuerta per a què li'l publique i que li ha demanat que Fuster li faça altre
text històric i cultural per a publicar-li'l, i alguns comentaris sobre la
publicació de l'obra de Muntaner per part de Max Cahner.

1961

Maluquerjoaquim

10525

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu darrer
article que li va enviar per a publicar-lo a la premsa catalana i altres
comentaris sobre un nou diari que van a traure els germans Carlos i Agustí
Sentís. També li demana l'adreça de Cahner i li fa alguns comentaris sobre la
censura d'un article seu. Finalment, li pregunta per la seua propera visita a
Barcelona.

1961

Maluquerjoaquim

10526

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que el seu darrer
article de premsa per a "El Correo Catalán" va tenir problemes amb la
censura i altres comentaris sobre l'enviament d'un treball per a què li'l
publique Casacuberta.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que el seu darrer
article per al diari "El Correo Catalàn" tampoc s'ha publicat per problemes
amb la censura i altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona per a
tractar el tema. També li fa alguns comentaris sobre l'anada de Fuster a
Perpinyà i observacions sobre l'edició de llibres en català i alguns projectes
editorials.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
retall del seu darrer article publicat a "El Correo catalán" i altres comentaris
sobre l'enviament d'un llibre i dels seus honoraris editorials pels seus
articles. També li fa alguns comentaris sobre els seus problemes amb la
censura i algunes observacions sobre un nou projecte editorial a València
per a publicar obres de caire històric, social, cultural i econòmic sobre el
País Valencià.

1961

Maluquerjoaquim

10527

1961

Maluquerjoaquim

10528

1961

Maluquerjoaquim

10529

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer a Fuster perquè els
membres de "El Correo Catalán" estan molt contents amb ell, considerantlo la figura intel·lectual més important que hi ha a València. Així, li
augmenten els seus honoraris editorials i les seues col·laboracions al diari.

1961

Maluquerjoaquim

10530

Fullet

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua intervenció
en un curset de sociologia a Barcelona i de la data del seu viatge a València.
Carta escrita com a nota manuscrita al revers del fullet del curset.

1961

Maluquerjoaquim

10524

Fullet

Enviament a Fuster d'una separata didàctica sobre la vida i obra de Pompeu
Fabra, amb textos d'Alexandre Galí, editada per "Cavall Fort", separata del
n. 119/120.

1961

Maluquerjoaquim

11007

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i de la seua dona M.
Rosa del viatge a Ginebra (Suïssa).
Al revers del full apareix una foto d'una vista de Ginebra amb l'anotació
"Géneve. Le Rhône à travers la ville".

1961

Maluquerjoaquim

10517

1961

Maluquerjoaquim

10503

1961

Maluquerjoaquim

10507

1962

Maluquerjoaquim

10531

Carta

MALUQUER, Joaquim
Carta

Telegrama
Telegrama
Carta
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Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer.
Comunicació a Fuster per part de Maluquer per suspendre el seu viatge a
Barcelona fins que es millore la seua mare.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seus articles
publicats a "El Correo Catalán" i altres comentaris sobre la seua
col·laboració amb la premsa i a alguns articles de "Criterión".

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seus articles
publicats a "El Correo Catalán" i altres comentaris sobre l'elaboració d'un
article de la figura de l'historiador Jordi Nadal. També li fa alguns
comentaris sobre la publicació d'articles a "Criterion" i sobre la publicació
d'uns llibres per part de Josep M. Espinàs.

1962

Maluquerjoaquim

10532

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
article seu de crítica literària a l'obra "Industrials i polítics (segle XIX)" de
Jaume Vicens i Vives, publicada per l'editorial "Teide" l'any 1958.
Adjunta còpia de l'esmentat article de premsa.

1962

Maluquerjoaquim

10533

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un article seu per
a publicar-lo a "El Correo Catalán" ja que li ha agradat molt. També li
demana si ha cobrat els seus honoraris editorials per la col·laboració al diari.

1962

Maluquerjoaquim

10534

1962

Maluquerjoaquim

10535

1962

Maluquerjoaquim

10537

1962

Maluquerjoaquim

10538

1962

Maluquerjoaquim

10539

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seus honoraris
editorials pels seus articles i altres comentaris sobre el seu viatge a
Tarragona. També li comunica el projecte d'una nova revista femenina per
part de Manuel Ibáñez Escofet financiat per Lluís Carulla.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que parlarà amb
Ibáñez Escofet perquè li paguen els seus honoraris editorials pels articles a
"El Correo Catalán" i altres comentaris sobre l'enviament d'un article titulat
"El Señor de Puerto Rico" i d'altre article seu que parla d'Alcover. També el
felicita pel seu article a "Destino" en el qual fa referència a algunes
publicacions de l'"Editorial Barcino", i li demana que faça l'article sobre
Jordi Nadal. Finalment li diu que li envie alguns exemplars de la seua obra
sobre "Serrallonga".
Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'uns
llibres i comunicació de l'interés per part del diari "El Correo Catalán" per
fer dos articles setmanals, per la qual cosa li demanen que vaja més a
sovint a Barcelona. També li fa alguns comentaris sobre la participació de
Maluquer en un article per a la publicació "Información Comercial
Española".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu article
dedicat a mossèn Alcover i altres comentaris crítics a la seua obra sobre
"Joan Serrallonga" que ha fet junt a Joan Reglà. També li comunica
l'enviament d'un article de Pla titulat "Un señor de Puerto Rico" i algunes
observacions sobre la seua visita a Barcelona per a parlar amb Josep Pla.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre uns articles de
caire lingüístic apareguts a la premsa i d'altres articles apareguts a les
revistes "Diàleg" i "La Ribera". També li comunica l'enviament de dos
articles sobre "El Mercat Comú" de Maluquer i de Carabén.

1962

Maluquerjoaquim

10540

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que ha rebut el seu
article per a publicar-lo a "Diàleg" i altres comentaris sobre com li agraden
els seus articles. També li fa alguns comentaris sobre la rivalitat entre els
seguidors de l'Espanyol i del Barça, i altres comentaris sobre una visita amb
Ballarín a Castelló-Sogorb.

1962

Maluquerjoaquim

10541

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joaquim Maluquer pel seu article de premsa
titulat "Compromís" que ha agradat molt i altres comentaris sobre un article
d'Ibàñez Escofet aparegut a "Cataluña Exprés" publicitant la seua obra
"Nosaltres, els valencians".

1962

Maluquerjoaquim

10542

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer ja que li han autoritzat
la publicació d'una obra seua.

1962

Maluquerjoaquim

10543

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'uns
exemplars del diari "Cataluña Exprés" i altres comentaris sobre alguns
articles apareguts a "El Noticiero" i "La Ribera". També li comunica l'interès
per part d'Ortínez i Josep Pla per viatjar a València i parlar amb ell sobre la
publicació d'un llibre, "Els Països Catalans", i observacions editorials sobre
"Raixa" i "Selecta". Finalment li comenta si ha signat cap contracte editorial
per a la publicació de "Nosaltres, els valencians".

1962

Maluquerjoaquim

10544

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'èxit del seu darrer
llibre i altres comentaris sobre l'aparició d'un exemplar dedicat a Barcelona
de la publicació "Información Comercial". També li comunica la visita a
València de Casacuberta per a parlar de temes editorials i comentaris de la
visita de Pla i de Manuel Ortínez per a proposar-li participar en la publicació
d'un llibre sobre "Els Països Catalans".

1962

Maluquerjoaquim

10545

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la visita de
Casacuberta a València i del seu interès per reunir-se amb ell, i altres
comentaris d'articles apareguts a "Diàleg" i de la lectura de Jordi Nadal del
seu llibre sobre "Joan Serrallonga". També li diu que Nadal vol convidar-lo a
un cicle de conferències que es farà a València i el felicita pel seu darrer
article a la premsa i per la publicació de l'obra "Poetes, moriscos i
capellans".

1962

Maluquerjoaquim

10546

Correspondència de Joan Fuster
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un article d'ell
sobre Bernat i Baldovi aparegut a "La Ribera" i altres comentaris sobre el
viatge de Casacuberta a València i sobre el futur viatge de Josep Pla i de
Manuel Ortínez a València. També li fa algunes observacions editorials
sobre la publicació d'un llibre i li anuncia que Ibáñez Escofet vol publicitar a
la premsa el seu llibre "Nosaltres els valencians", i alguns comentaris
literaris i de l'enviament de publicacions.

1962

Maluquerjoaquim

10547

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer al respecte de certs
problemes editorials amb Ramón Bastardas i comentaris dels enemics de
Fuster. També li comunica l'enviament d'un exemplar del "Boletín de
Información Comercial Española" dedicat a Catalunya al que li fa alguns
comentaris sobre el seu contingut i li diu que ha rebut els números que li va
enviar de "Diàleg".

1962

Maluquerjoaquim

10548

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el viatge de
Manel Ortínez a València un cop torne de Londres i altres comentaris sobre
l'estat de salut de Josep Pla després de patir una petita trombosi. També li
fa alguns comentaris sobre els seus darrers articles a "La Ribera", i sobre
una entrevista a Jordi Nadal, i altres observacions editorials.

1962

Maluquerjoaquim

10549

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
diners pel pagament dels seus honoraris editorials. També el felicita per les
seues darreres publicacions i li demana que faça un viatge a Barcelona per a
parlar amb ell, i altres comentaris sobre la publicació per part de Josep Pla
d'"Homenot", dedicat a Fuster.

1962

Maluquerjoaquim

10550

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'aparició del seu
llibre "Nosaltres, els valencians" que ha tingut bona acollida. També li
demana que li dedique un exemplar de la mateixa obra a Manel Ortínez i li
comunica l'enviament d'uns retalls de premsa.
Adjunta un retall de premsa de Vicente Giner Boira aparegut a la secció de
cartes al director de "Destino" titolat "Las fallas de Valencia" i d'altre article
aparegut a "El Correo Catalán" sobre l'obra de Fuster "Nosaltres, els
valencians".

1962

Maluquerjoaquim

10551

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la publicació del
seu darrer llibre i altres comentaris sobre l"Homenot" que li dedica Josep
Pla a Fuster. També li comunica l'augment d'honoraris editorials proposats
per Manel Ortínez per les seues col·laboracions amb articles de premsa a "El
Correo Catalán" i li diu la data d'una conferència al "Centre valencià".

1962

Maluquerjoaquim

10552

MALUQUER, Joaquim
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer diguent-li que el seu
darrer article no es va publicar a "El Correo Catalán" per no deteriorar la
seua imatge amb la censura i altres comentaris sobre la mort de la filla de
Patxot. També li fa alguns comentaris sobre com els van les coses a alguns
amics comuns de Barcelona i altres comentaris editorials sobre la publicació
dels llibres.

1962

Maluquerjoaquim

10553

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un manifest
carlista que li va enviar i comunicació a Fuster de què no s'ha publicat a "El
Correo Catalán". També li fa alguns comentaris sobre la seua anada a
Girona a una conferència de Fabià Estapé i altres comentaris sobre com ha
agradat a Catalunya la seua obra "Nosaltres, els valencians".

1962

Maluquerjoaquim

10554

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
París i altres comentaris editorials sobre el contracte de publicació de
"Nostaltres, els valencians" a "Edicions 62" i de la publicació d'articles de
Fuster a "El Correo Catalán".

1962

Maluquerjoaquim

10556

1962

Maluquerjoaquim

10557

1962

Maluquerjoaquim

10558

1962

Maluquerjoaquim

10559

1962

Maluquerjoaquim

10560

1962

Maluquerjoaquim

10561

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la data d'una
visita a Palafrugell amb altres amics comuns per visitar a Josep Pla.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
terres de la Costa Brava per visitar a Josep Pla i a un notari de Figueres
natural de Sueca. També li diu que ha estat parlant amb "Edicions 62"
d'una millora de les seues condicions editorials per les vendes de
"Nosaltres, els valencians" i que Antoni Comas ha fet una crítica a
l'esmentada obra.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'un
exemplar de la revista "Pont Blau" on es fa una crítica al número del butlletí
de "Información Comercial" dedicat a Catalunya i altres comentaris
editorials sobre la publicació de llibres i sobre un projecte de viatge de
Fuster per terres de Mallorca.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un nou projecte
editorial que encetaran tots dos amb la col·laboració d'Ortínes, Ibáñez
Escofet, Gaziel, Josep Pla i Armand Carabén. També l'aconsella sobre com
ha de fer els contractes editorials i li comunica que ha rebut el seu llibre
"Qüestió de noms" i altres observacions sobre un viatge per terres de
Mallorca.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre unes inundacions
a la ciutat de València i altres comentaris sobre l'augment dels honoraris
editorials pels seus articles de premsa, pagant-li 500 pessetes per article.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre unes inundacions
a València i a Barcelona, i altres comentaris sobre els honoraris pels seus
articles a "El Correo Catalán". També li demana notícies del seu viatge a
París i li comunica el naixement del primer fill baró d'Oriol Folch, i altres
comentaris editorials.

1962

Maluquerjoaquim

10562

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
diners pel pagament de les seues col·laboracions editorials amb articles per
a "El Correo Catalán" i altres comentaris sobre l'aparició d'una nova revista
projectada per part d'Ibáñez Escofet.

1962

Maluquerjoaquim

10563

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'aparició d'una
nova revista i li demana suggeriments sobre com anonenar-la, proposant-li
alguns noms. També li demana la seua col·laboració amb articles per a la
mateixa publicació i li transmet l'agraïment de Carabén per l'enviament del
seu llibre "Qüestió de noms".

1962

Maluquerjoaquim

10564

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
projecte d'edició de la nova revista "Seny" i altres comentaris sobre la
recomanació perquè estudie econòmiques a Barcelona el jove Joan Huertas.

1962

Maluquerjoaquim

10565

Carta

Projecte editorial enviat a Fuster per Joaquim Maluquer per a la publicació
d'una nova revista amb l'anotació: "Ideas esenciales de la revista editada en
catalán, Seny".

1962

Maluquerjoaquim

10566

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut els
llibres que li va enviar i altres comentaris sobre el projecte editorial per a la
nova revista "Seny". També li comunica la lectura de la seua obra "Poetes,
moriscos i capellans" i altres comentaris sobre l'enviament d'articles seus
per a publicar-los, i del pagament dels seus honoraris editorials pels articles.

1962

Maluquerjoaquim

10567

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament a
Manel Ortínez d'un original per a la seua publicació. També li demana que li
envie al Carabén un exemplar de "Poetes, moriscos i capellans" i altres
comentaris sobre l'allotjament a Barcelona del jove Joan Huertas, qui
cursarà estudis universitaris a la ciutat.

1962

Maluquerjoaquim

10568

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el permís editorial
en la censura per a la publicació de la nova revista "Seny" i altres
comentaris editorials per a la publicació d'un llibre d'assaig de Fuster.
També li diu que Josep Pla li va fer una crítica literària òptima sobre la seua
obra "Poetes, moriscos i capellans".

1962

Maluquerjoaquim

10569
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seus
projectes d'edició de llibres. També li dona notícies de Joan Huertas, jove
estudiant a Barcelona, i altres comentaris sobre els seues darrers articles de
premsa i de la seua relació amb la censura.

1962

Maluquerjoaquim

10570

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seus articles
per a "El Correo Catalán" i dels seus problemes amb la censura. També li
comunica que han obtingut el permís editorial per a la publicació de la nova
revista "Seny" i li comunica la col·laboració de Moll en un article per a "El
Correo Catalán". Finalment, dóna notícies de com li van els estudis
universitaris al jove Joan Huertas.

1962

Maluquerjoaquim

10571

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Barcelona per a parlar alguns assumptes sobre el funcionament del diari "El
Correo Catalán" i altres comentaris sobre les col·laboracions de Moll i
d'Antoni Comas al mateix diari. També li comunica l'enviament d'uns diners
com a bossa de viatge per a la seua visita a Mallorca. I alguns comentaris
professionals sobre amics comuns.

1962

Maluquerjoaquim

10572

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Barcelona pel premi "Concepció Rabell" i altres comentaris sobre la
publicació de l'"Homenot" que li ha dedicat Josep Pla a Fuster. Nomena la
defensa de Rosselló a Fuster davant de la censura pels seus articles.

1962

Maluquerjoaquim

10573

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la lectura de la
seua obra "El Pais Valenciano" i del projecte d'edició d'una obra de Sauvy
traduïda per Josep Palàcios. També li parla del darrer article d'Ibáñez
Escofet publicat a "El Correo Catalán" i de l'enviament d'uns llibres.

1962

Maluquerjoaquim

10574

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Tarragona, on
està de viatge.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre del passeig marítim de
Tarragona anomenat "Balcón del Mediterráneo".

1962

Maluquerjoaquim

10536

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Ginebra (Suïssa)
on ha estat de viatge amb la seua familia.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana de l'edifici de
l'"ONU" a Ginebra (Suïssa).

1962

Maluquerjoaquim

10555

Carta

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'uns pressupostos de
les impremtes "Tipografía Catalana" i "Eduardo Chimenos" per a la
impressió de les obres "Vida i miracles de Josep Pijoan", "El Quadern Gris" i
"El Campaneret".

1963

Maluquerjoaquim

10422
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[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Enviament per part de Fuster a Joaquim Maluquer d'un pressupost editorial
de la impremta "Vives Mora" per a la impressió de llibres.

1963

Maluquerjoaquim

10423

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'uns
llibres, comentaris editorials sobre una nova edició de "Nosaltres, els
valencians" i alguns projectes editorials per a la publicació d'obres. També li
fa alguns comentaris sobre les darreres notícies aparegudes a la premsa.

1963

Maluquerjoaquim

10575

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un article de
premsa publicat Diego Sevilla al qual prepara una contestació per al "El
Correo Catalán". També el felicita pel seu article al mateix diari sobre
Raimon i li demana una traducció de Palàcios a un treball sobre demografia
valenciana per a una publicació. Finalment li comunica que ha acabat de
llegir el seu llibre "El Pais Valenciano" i que per molts es considerat com el
millor assagista d'Espanya.

1963

Maluquerjoaquim

10576

1963

Maluquerjoaquim

10577

1963

Maluquerjoaquim

10578

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer a l'edició d'un treball de
Burguera de demografia valenciana i altres comentaris sobre la reedició de
"Nosaltres, els valencians". També li demana l'enviament dels retalls dels
articles apareguts a "Jornada" fent crítica literària de l'obra "El País
Valenciano" i alguns comentaris sobre la realització d'una conferència de
Fuster a Barcelona.

1963

Maluquerjoaquim

10579

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Carbonell respecte a l'enviament
d'uns retalls de premsa i uns treballs del seu interès i a la polèmica amb
Diego Sevilla. També li fa alguns comentaris crítics d'uns articles de premsa
apareguts l' "ABC" i observacions sobre la seua conferència d'economia al
Vendrell.

1963

Maluquerjoaquim

10580

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer que ha rebut la
traducció d'un text de Palàcios per a la seua publicació i altres comentaris
editorials per a la publicació d'una demografia valenciana i altres obres.
També li fa alguns comentaris sobre una polèmica apareguda a la premsa
per uns articles periodístics entre Fuster i Diego Sevilla, i li comunica la
possible reedició per part d'"Edicions 62" de la seua obra "Nosaltres, els
valencians".
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut les
traduccions per a un llibre de Sauvy que li va enviar i altres comentaris
editorials respecte de l'obra. També li fa alguns comentaris sobre la seua
polèmica a la premsa de Diego Sevilla i li comunica el seu ajut i el de
Carabén en la gestió d'unes conferències a València sobre economia
valenciana.

[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la publicació d'un
llibre de Sauvy i altres comentaris sobre la crítica literària a l'obra "El Pais
Valenciano". També li fa algunes observacions editorials sobre la publicació
d'una obra sobre els Països Catalans, fent referències a la participació de
Bartomeu Barceló i Francesc de Borja Moll en la part referent a Mallorca.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la data d'una conferència de Fuster i
sobre els pagaments dels seus honoraris editorials pels seus articles a "El
Correo Catalán".

1963

Maluquerjoaquim

10581

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut els
retalls de premsa que li va enviar i altres comentaris sobre com està de mal
considerat Fuster a la premsa valenciana. També li fa alguns comentaris
sobre les dificultats en la creació d'un setmanari valencià i algunes
observacions sobre la crítica a la seua obra "El Pais valenciano".

1963

Maluquerjoaquim

10582

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut un
suplement on hi ha un comentari a l'obra "El Pais Valenciano" i altres
comentaris sobre la data d'una conferència de Fuster a Barcelona on
aprofitaran el viatge a la ciutat per parlar amb amics comuns.

1963

Maluquerjoaquim

10583

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre una polèmica
contra ell apareguda a la premsa. També li fa alguns comentaris d'un text de
Fuster titulat "La quarta Vigília" i altres comentaris sobre el tema de la
conferència de Fuster a Barcelona que tractarà sobre el País Valencià.
Finalment Maluquer li comunica l'enviament d'una obra seua publicada per
Casacuberta.

1963

Maluquerjoaquim

10584

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la "cremà" d'un
ninot de Fuster a la falla de l'Ajuntament de València i altres comentaris
sobre la creació d'un nou projecte editorial per a la publicació d'obres de
Pla. També li demana l'enviament d'uns exemplars de l'obra "Estructura
económica" i li parla de la importància del descobriment de Raimon per a
"Edigsa".

1963

Maluquerjoaquim

10585

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona. Li diu que el seu pla per a la nova editorial que volen fundar li
sembla bé i li fa altres comentaris sobre l'enviament, per part de
Casacuberta, d'uns exemplars del darrer llibre de Maluquer. Finalment li
demana notícies sobre la "cremà" de la seua imatge a la falla de
l'Ajuntament de València, li comunica el viatge de Bartomeu Barció a
Barcelona i li fa alguns comentaris sobre la fama assolida per Raimon.

1963

Maluquerjoaquim

10586
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
articles de premsa on apareix d'un sobre el tema de la "cremà" de la seua
imatge com a ninot de falla. També li comunica l'enviament d'uns llibres
entre els que destaca "Catalogne dans l'Epoque Moderne" de Pierre Vilar i
altres comentaris sobre el viatge de Fuster a Barcelona.

1963

Maluquerjoaquim

10587

1963

Maluquerjoaquim

10588

1963

Maluquerjoaquim

10589

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament de les
correccions de l'original de l'obra "Notes disperses" abans de la seua
publicació. També li comunica que ja han llogat un local per a posar en
marxa la nova editorial i li parla de la publicació de les obres de Pla.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la lectura d'una crítica literària a
"Serra d'Or" de la seua obra "El País Valenciano".

1963

Maluquerjoaquim

10590

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer per posar en marxa la
nova editorial sota la gerència d'Abelard Vilardell i altres comentaris sobre
la publicació de les obres de Josep Pla començant a publicar "Quadern gris".

1963

Maluquerjoaquim

10591

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Barcelona per assitir a un acte on parlaran del funcionament de la nova
editorial.

1963

Maluquerjoaquim

10592

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Joaquim Maluquer d'un
programa editorial i altres comentaris sobre la publicació de "Quadern gris"
i d'altres obres de la col·lecció "Cara i Creu". També li diu que li envia un
pressupost de la impremta "La Vanguardia" per al tiratge de revistes.

1963

Maluquerjoaquim

10593

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer i comunicació
què el senyor Quintà vol acompanyar-lo al viatge per terres del Rosselló.
També li envia l'adreça del senyor Domènech i li demana l'enviament d'un
text sobre demografia valenciana.

1963

Maluquerjoaquim

10596

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de M. Rosa Margalef de l'enviament, a
petició de Joaquim Maluquer, d'un article de premsa d'Octorio i altres
comentaris sobre la lectura del llibre "El darrer just". També li comunica
l'enviament d'una foto en la que apareix junt a la Bet durant el seu darrer
viatge a Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'original de l'obra
"Notes disperses" per a la seua publicació i altres comentaris sobre la
manca d'un local per a ficar en marxa la nova editorial. També li fa alguns
comentaris editorials sobre l'edició d'obres de Pla i sobre la publicació de
l'obra "Quadern gris". Finalment li demana l'enviament d'un projecte per a
una nova revista.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'edició
d'una obra de Josep Pla sobre Pijoan per part de l'editorial "AC" i sobre els
drets d'autor. També li fa alguns comentaris sobre com li van els estudis a
Barcelona al jove Joan Huertas.

1963

Maluquerjoaquim

10597

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre les
possibles obres a publicar per l'editorial "AC", entre les quals proposa obres
de Josep Carner, Carles Riba i altres proposades per Gaziel. També li
demana que el senyor Vilardell es pose en contacte amb els agents literaris
de Barcelona per tal de veure què s'ha de fer per publicar traduccions
catalanes d'autors extrangers i altres comentaris sobre la publicació de
l'obra de Josep Pla a la mateixa editorial.

1963

Maluquerjoaquim

10598

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut
l'exemplar de la revista "Saitabi" on hi ha un article sobre demografia
valenciana del seu interès i altres comentaris editorials sobre el
funcionament de l'editorial "AC". També li fa alguns comentaris sobre la
publicació per part d'"Edicions 62" d'una traducció de l'obra de Sauvy.
Adjunta cares de Josep Pla a Maluquer diguent-li que ha rebut el pagament
de 21.000 pessetes per part de Manuel Ortínez en concepte de drets
d'autor per la publicació a l'editorial "Caraven" de les seues obres "El
quadern gris" i "Tres figures: Maragall, Pijoan i Pujols".

1963

Maluquerjoaquim

10599

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
funcionament de l'editorial "AC" i de les gestions per publicar "El quadern
gris" de Josep Pla. També li comunica l'enviament d'una còpia de la crítica
literària a un llibre seu que apareixerà al butlletí de "Información Comercial
Española".
Adjunta còpia de l'esmentada crítica literària a la seua obra "Manual sobre
la economia catalana" publicat per l'editorial "Barcino".

1963

Maluquerjoaquim

10600

1963

Maluquerjoaquim

10601

1963

Maluquerjoaquim

10602

Carta

Carta
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Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
funcionament de l'editorial "AC" i altres comentaris sobre un article
aparegut al diari "El Correo Catalán" titulat "El precio del pan".
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
proposta de l'editorial "Ariel" a Manel Ortínez de fussionar-se amb
l'editorial "AC" per tal de publicar l'obra de Josep Pla. També li comunica la
nova aparició de la col·lecció "Traducido del catalán" que començarà
publicant en castellà la seua obra "Nosaltres, els valencians" i altres
comentaris editorials.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el pagament
d'uns diners pel seu article a "El Correo Catalán" i altres comentaris sobre
les amistats de Raimon. També li envia l'adreça de Fabià Estapé i li agraix el
seu article per a "Destino". Altres comentaris editorials sobre la publicació
de la seua obra "Agenda pública" i sobre el funcionament de l'editorial
"AC".

1963

Maluquerjoaquim

10603

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua tornada de
Folguer (Lleida) on ha estat de viatge i altres comentaris sobre la necessitat
d'un corresponsal a l'extranger per al diari "El Correo Catalán". També li
comunica l'enviament d'un projecte editorial de col·laboració entre
l'editorial "Ariel" i l'editorial "AC". Finalment li proposa fer un viatge a
Palafrugell junt a altres amics comuns per a parlar amb Josep Pla.

1963

Maluquerjoaquim

10604

1963

Maluquerjoaquim

10605

1963

Maluquerjoaquim

10606

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Barcelona que al final no va realitzar i altres comentaris sobre la visita de
Raimon a Barcelona. També li comunica que finalment el jove Huertas ha
sigut acceptat per a treballar a l'asseguradora "La Catalana".

1963

Maluquerjoaquim

10607

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre
l'enviament dels originals d'una obra de Pijoan per a la seua publicació i
també la d'un llibre sobre economia. També li parla del nou moviment
anomenat "Nova Cançò" i algunes observacions dels honoraris que rebrà
pels seus articles a "El Correo Catalán".

1963

Maluquerjoaquim

10608

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer explicant-li a què es deu
el canvi d'honoraris editorials per la publicació d'articles a "El Correo
Catalán" i altres comentaris demanant-li que viatge a Madrid per a reunir-se
amb un ministre junt a altres intel·lectuals i industrials catalans i explicar-li
el perquè del nacionalisme català. També li comunica que ha rebut l'original
de Pijoan per a la seua edició.

1963

Maluquerjoaquim

10609

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el jove Joan
Huertas qui vol deixar els estudis i no li ho poden permetre, i altres
comentaris sobre la publicació per part de l'editorial "AC" de les obres
"Diccionari per a ociosos", "El Campaneret", i d'altres obres de Pla. També li
fa alguns comentaris sobre la publicació d'un número especial del butlletí
"Información Comercial Española", i alguns comentaris sobre els quefers
d'amics comuns.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la possibilitat de
treballar, a la companyia d'assegurances "La Catalana", el jove suecà Joan
Huertas, i altres comentaris editorials.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament a instància
de Joaquim Maluquer d'un gir portal per valor de 1.479 pessetes en
concepte de pagament a Palàcios per la traducció d'una obra de Pijoan, a
publicar.

1963

Maluquerjoaquim

10610

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joaquim Maluquer pel seu article aparegut a
"El Correo Catalán" sota el títol d'"Els indiferents" i altres comentaris sobre
els problemes de Fuster amb la censura. També li fa alguns comentaris
sobre un viatge seu a Barcelona i del pagament dels honoraris editorials a
Palàcios per la traducció d'una obra.

1963

Maluquerjoaquim

10611

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer diguent-li com
van les obres a publicar per part de l'editorial "AC". També li demana si vol
corregir les proves d'impremta d'"El Quadern Gris" abans de publicar-lo.
Adjunta una còpia del text d'un article de premsa aparegut al diari "La
Prensa, 21 d'octubre [1963]", sobre un cartell publicitari anunciant "Orxata
de Xufa".

1963

Maluquerjoaquim

10612

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre uns
esdeveniments a Bocairent no especificats. També li comunica que les
còpies de les obres "Diccionari per a ociosos", "El Campaneret" i l'obra de
Pijoan estan retingudes per la censura, i altres comentaris sobre com li va el
treball al jove Huertas a l'asseguradora "La Catalana", i li diu les dates en les
quals estarà de viatge a Suïssa.

1963

Maluquerjoaquim

10613

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre nacionalisme i
altres comentaris sobre l'èxit artístic de Raimon. També li demana si vol que
li envie l'original de "El Quadern Gris" de Pla per a revisar-lo abans de la
seua publicació.

1963

Maluquerjoaquim

10614

1963

Maluquerjoaquim

10615

1963

Maluquerjoaquim

10616

1963

Maluquerjoaquim

10617

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus perquè li envie l'extensió de les
obres de Pijoan i del seu "Diccionari per a ociosos" per a demanar
pressupost a l'impremta. També li demana que faça algun article per a "El
Correo Catalán" i altres comentaris sobre l'enviament d'unes quartilles de
"El Quadern Gris".
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament de les
proves d'impremta de l'obra "El Quadern Gris" per a la seua correcció.
També li demana la seua visita a Barcelona per a parlar amb ell.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
centralització a València de l'editorial "AC" i altres comentaris sobre uns
aconteciments a Bocairent. També li comunica les dades del seu viatge a
Ginebra (Suïssa).

[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort del pare
d'aquest. També li demana que tot i això no canvie la data del seu viatge a
Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament a instància
de Manuel Ibàñez Escofet d'unes proves d'impremta amb els diferents tipus
de lletra en que es pot imprimir la seua obra "Diccionari per a ociosos" i
l'obra de Pijoan. També li comunica l'enviament d'uns proves d'impremta
de l'obra "El Quadern Gris" per a la seua correcció
Adjunta fulls amb les proves d'impressió d'un text en francès.

1963

Maluquerjoaquim

10619

1963

Maluquerjoaquim

10620

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
publicació d'uns llibres per part de l'editorial "AC". També li demana
l'enviament a la censura de l'obra "Agenda Pública" per a la seua publicació
i sobre un projecte d'edició d'altres llibre sobre la "Població dels Països
Catalans".

1963

Maluquerjoaquim

10621

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el paper de
l'església i el nacionalisme a Catalunya, i comunicació de que la censura ha
aprovat l'edició del seu llibre "Diccionari per a ociosos". També li comunica
que altre llibre seu titulat "Agenda pública" està en mans de la censura, i
demés comentaris editorials.

1963

Maluquerjoaquim

10622

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament per mitjà de
l'agència "Biguer S.L." d'unes quartilles manuscrites de l'obra "El Quadern
Gris" per a la seua correcció.

1963

Maluquerjoaquim

10623

Esborrany

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un pla per l'editorial
"AC" sobre les obres a publicar.

1963

Maluquerjoaquim

10595

1963

Maluquerjoaquim

10594

1963

Maluquerjoaquim

10618

1964

Maluquerjoaquim

10431

1964

Maluquerjoaquim

10432

Carta

Nota

Postal

Article de premsa

Article de premsa
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Comunicació a Fuster del títol i del possible contingut editorial d'una obra
titulada "Els mons del "Tercer Món"".
Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Ginebra (Suïssa) on ha anat a defensar la seua tesi doctoral a l'Universitat.
l revers del full apareix una foto a color d'una vista general de la ciutat de
Ginebra.
Enviament a Fuster d'una còpia d'un article de premsa de Jaume Miravitlles
titulat "Cataluña infelix".
Enviament a Fuster de la còpia d'uns articles de premsa de Jaume
Miravitlles titulats: "Significado del triunfo de Goldwater", "Goldwater y el
capitalismo americano", "Triunfo de la nostalgia", "Cataluña, [Trait
d'Union]", "Elecciones en México (1)", "Elecciones en México (2),
"Elecciones en México (3)".

[

MALUQUER, Joaquim
Article de premsa

Enviament a Fuster de la còpia d'un article de premsa de Jaume Miravitlles
titulat "Signos esperanzadores" sobre la problemàtica de l'ús del català a
Espanya.

1964

Maluquerjoaquim

10690

1964

Maluquerjoaquim

10717

1964

Maluquerjoaquim

10430

1964

Maluquerjoaquim

10433

1964

Maluquerjoaquim

10624

1964

Maluquerjoaquim

10625

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'edició
de les obres "Diccionari per a ociosos", "El Campaneret" i "El Quadern Gris".
També li comunica l'ordre de censura per suspendre la publicació de "Serra
d'Or", i altres comentaris sobre la publicació d'un article de Maluquer
dedicat a la poesia.

1964

Maluquerjoaquim

10626

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre els resultats
econòmics de la publicació de les primeres obres de l'editorial "AC". També
li comunica la negativa de Pla a què es publiquen obres seues en
l'esmentada editorial i més comentaris sobre el funcionament de la
col·lecció "Cara i Creu". També li fa alguns comentaris sobre la publicació
del llibre de Maluquer "Població i societat".

1964

Maluquerjoaquim

10627

Article de premsa

Carta

Carta

Carta

Carta
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Enviament per part de Fuster a Joaquim Maluquer d'un article de premsa
titulat "Xafarderies per a la història de la premsa catalana".
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa sobre l'obra de Fuster.
Adjunta retall de premsa publicat per Josep Faulí amb el títol "Fuster y
Raimon" aparegut al "Diario de Barcelona, 20-6-64" on es fa una petita
crítica literària a la biografia de Raimon publicada per Fuster a l'editorial
"Alcides".
Enviament a Fuster de les proves d'impremta per a les cobertes dels llibres
a publicar per part de l'editorial "AC", a les seues col·leccions "Obres
completes" i "Cara i creu". També apareixen les cobertes per a la publicació
dels llibres de Josep Pla "Vida i miracles de Josep Pijoan" i "Quadern gris:
memòries", de la mateixa editorial.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre on
s'imprimiran els llibres editats per l'editorial "AC".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les correccions
per fer de l'original de l'obra de Josep Pla "El Quadern Gris", i altres
comentaris sobre l'aprovació per part de la censura de la seua obra
"Diccionari per a ociosos" i de l'enviament al mateix organisme de la seua
obra "Agenda pública".

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre com van
les gestions per a l'edició de les obres "Diccionari per a ociosos", "El
Campaneret", "La vida i miracles de Josep Pijoan" i "L'Agenda pública" per
part d'"Edicions AC". També li comunica que la censura no tancarà la
publicació de "Serra d'Or", i li diu que farà un viatge a Madrid.

1964

Maluquerjoaquim

10628

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament de
les proves d'impremta de la seua obra "Diccionari per a ociosos" per a què
les revise abans de la seua publicació i altres comentaris sobre la
desautorització per part de la censura de la publicació d'"Agenda pública" i
de les correccions de l'obra de Pijoan. També li comunica les possibles dates
de visita a casa seua de Sueca per part d'ell i de Carabén.

1964

Maluquerjoaquim

10629

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus a instància de Joaquim
Maluquer ja que vol que es faça càrrec de les correccions de les obres
"Diccionari per a ociosos" i "El Campaneret" abans de publicar-les, i altres
comentaris sobre la censura per part del "Ministeri d'Informació i Turisme"
a la seua obra "Agenda pública".

1964

Maluquerjoaquim

10631

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament per
mitjà de Teresa Creus de les proves d'impremta de les obres "Diccionari per
a ociosos" i "El Campaneret", i altres comentaris editorials sobre la
distribució de les obres publicades per l'editorial "AC". També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament de l'original de la seua obra "Agenda pública"
quant li'l torne la censura i comentaris sobre un viatge a Cartagena
d'Ibáñez Escofet i Armand Carabén, passant per Sueca.

1964

Maluquerjoaquim

10632

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de les
galerades de les obres "El Campaneret" i "Diccionari per a ociosos". També
li comunica l'enviament de l'original de la seua obra "Agenda pública" un
cop li'l torne la censura.

1964

Maluquerjoaquim

10633

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de les
galerades de "Diccionari per a ociosos" i "El Campaneret", i altres
comentaris sobre la correcció editorial de les proves d'impremta de "El
Quadern Gris". També li fa alguns comentaris editorials sobre el diari "El
Correo Catalán" on tenen al senyor Pi, considerat un bon corrector de
proves d'impremta.

1964

Maluquerjoaquim

10634
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut
dels seus pares, i comunicació per haver rebut les proves d'impremta
corregides per Fuster de "El Campaneret" i "Diccionari per a ociosos" per a
la seua publicació. També li diu que durant el viatge a Cartagena d'Ibáñez
Escofet i Carabén de pasada per Sueca li duran l'original rebutjat per la
censura de la seua obra "Agenda pública".

1964

Maluquerjoaquim

10635

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament dels originals
de les obres "Vida i miracles de Josep Pijoan", "El Quadern Gris" i "Agenda
pública" per a la seua revisió abans de publicar-los, i altres comentaris
editorials sobre les correccions proposades per la censura a les esmentades
obres.
djunta una còpia mecanografiada d'un poema de Josep Carner titolat "El
més vell del poble", de febrer de 1964.

1964

Maluquerjoaquim

10636

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
funcinament de l'editorial "AC" i sobre la negativa de Josep Pla de publicar
obres seues a la mateixa editorial. També li fa alguns comentaris sobre la
dificultat d'obtenir permisos per editar revistes en català.

1964

Maluquerjoaquim

10637

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Miravitlles d'un projecte editorial
per assolir la col·lecció "Cara i Creu", "Editors Units".
Adjunta llistat amb la proposta de col·leccions d'"Editors Units".

1964

Maluquerjoaquim

10638

1964

Maluquerjoaquim

10639

1964

Maluquerjoaquim

10640

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
funcionament de l'editorial "AC". També li comunica l'aprovació per part de
la censura de la publicació de l'obra "El Campaneret", i que Julio Segre torna
a escriure articles per a "El Correo Catalán".

1964

Maluquerjoaquim

10641

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre algunes
de les gestions de l'editorial "AC". També li comunica que ha rebut un
exemplar de "Pensat i fet" i de l'obra de Tomeu Barceló "El segle XIX a
Mallorca" publicat per l'"Obra Cultural Balear", i altres comentaris editorials
sobre la publicació d'una obra sobre "Catalans, valencians i mallorquins".

1964

Maluquerjoaquim

10642

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta
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Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
nomenament de Jaume Miravitlles com a director executiu de l'editorial
"AC" i a Fuster com a director literari de la mateixa, i alguns comentaris
editorials.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre les correccions
editorials a l'obra "Vida i Miracles del Joan Pijoan" i a "El Quadern Gris", i
altres comentaris editorials sobre la publicació per part de l'editorial "AC"
de "Diccionari per a ociosos".

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les
seues retribucions pels treballs d'editor a l'editorial "AC" i comunicació de la
data d'una entrevista amb Jaume Miravitlles per a parlar dels seus treballs
editorials.

1964

Maluquerjoaquim

10643

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre les
correccions a l'obra de "Vida i miracles de Josep Pijoan". També li fa alguns
comentaris sobre la marxa de l'editorial "AC", i sobre l'enviament de les
seues galerades per a l'edició de l'esmentada obra de Pijoan.

1964

Maluquerjoaquim

10644

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el triomf en la
"Nova Cançó" de figures com Raimon i Maria del Carme Girau, i altres
comentaris sobre la publicació d'una obra de Ballarín a "Edicions 62" i sobre
la reedició en castellà de "Nosaltres, els valencians" per la mateixa editorial.
També li comunica que li ha autoritzat la censura a Ibáñez Escofet l'edició
d'una nova revista en català i alguns comentaris sobre la fundació d'un nou
banc català per part de Manuel Ortínez.

1964

Maluquerjoaquim

10645

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el paper de
l'església valenciana en matèria lingüística. També li comunica l'autorització
per part de la censura per a editar la revista "Vernacle", i li demana
l'enviament d'un original sobre la vida de Raimon per tal de publicar-lo.

1964

Maluquerjoaquim

10646

1964

Maluquerjoaquim

10647

1964

Maluquerjoaquim

10648

1964

Maluquerjoaquim

10649

1964

Maluquerjoaquim

10650

Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Barcelona per a uns actes programats per Ibáñez Escofet.
Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles sobre l'aparició
de la col·lecció "Cara i Creu" sota l'edició d'"Editors Units", on es publicarà
la seua obra "Diccionari per a ociosos" i comentaris editorials sobre
l'esmentada obra.
Comunicació per part de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet de l'enviament
d'un article per a publicar i altres comentaris editorials sobre les obres a
publicar a la col·lecció "Cara i creu" per part de Jaume Miravitlles.
Comentaris editorials per part de Fuster a Jaume Miravitlles contestant-li a
la seua proposta de publicació de llibres de la col·lecció "Cara i creu" on li
mostra les dificultats editorials per aconseguir originals, i alguns comentaris
sobre el tiratge i distribució de la seua obra "Diccionari per a ociosos" si
finalment es publica.

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament a instància
de Joaquim Maluquer d'un text de Joan Maragall i altres comentaris sobre
com li va anar en el viatge a Barcelona. També li demana que li explique el
significat a València de la paraula "coent".
Adjunta la còpia mecanografiada d'un text de Joan Maragall titulat
"Conversa Bilingüe". Es tracta d'un article de premsa publicat el "11-IX1904".

1964

Maluquerjoaquim

10651

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'edició
de les obres programades per a la col·lecció "Cara i Creu" pel que li envia,
per mitjà de Teresa Creus, un llistat de les obres enllestides per a publicar.
També li demana l'enviament d'un original de Diego Sevilla i comentaris
sobre el seu article de premsa "Un discurs fora de sèrie".

1964

Maluquerjoaquim

10653

Carta

Comentaris editorials a Jaume Miravitlles per part de Joaquim Maluquer
proposant-li la creació de les col·leccions "Cara i creu", "Traducido del
catalán" i "Biografies", i comentaris sobre els llibres a publicar. També li
demana la publicació en breu de l'obra de Fuster "Diccionari per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10656

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre la seua proposta
de col·leccions a publicar per la seua editorial on li diu que solament veu
factible "Cara i creu" i "Biografies". També li diu que descarta la publicació
de l'obra "Homenatge a Kennedy" i comentaris sobre la publicació en breu
del seu "Diccionari per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10657

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus on li explica el seu comentari
que li va fer al seu llibre "Agenda pública" i altres comentaris sobre la
negativa per part de la censura a la publicació de la mateixa, tal com també
ha passar amb la biografia de Raimon. També li agraeix l'explicació que li
envià sobre la paraula "coent" a València.

1964

Maluquerjoaquim

10658

1964

Maluquerjoaquim

10659

1964

Maluquerjoaquim

10660

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut
l'original d'una obra de Diego Sevilla i del seu "Bestiari". També li fa alguns
comentaris sobre la publicació del seu "Diccionari per a ociosos" que
s'imprimirà a Andorra i altres comentaris sobre la relació de Fuster amb
l'església valenciana arran de la lectura de la seua obra "Poetes, moriscos i
capellans".
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'edició
de l'obra de Sauvy "La Població..." a la col·lecció "Cara i creu" i altres
comentaris sobre la publicació d'un original de Diego Sevilla, que li pareix
molt dolent.

[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles sobre com va
l'edició de llibres de les col·leccions "Cara i Creu" i "Traducido del catalán",
amb els títols: "Diccionari per a ociosos", "El Campaneret", "Els pagesos",
"El Carrer estret", "Des de el meu racó...", "Novel·la del Besavi", "La
Població catalana" i "L'hora de Catalunya".

1964

Maluquerjoaquim

10661

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
posada en marxa definitiva de la col·lecció "Cara i Creu" amb l'edició del seu
llibre "Diccionari per a ociosos" i comentaris sobre la publicació de les
"Obres completes" de Josep Pla. També li fa alguns comentaris sobre obres
de possible publicació a l'editorial com ara: "La novel·la del meu avi",
d'August Pi i Sunyer, "Vint anys de l'Ajuntament de Barcelona", de Josep M.
Pi i Sunyer, "Des del meu racó", d'Ibáñez Escofet i "Agenda pública", de
Fuster, i altres comentaris sobre la publicació "Memòries polítiques
d'Andreu Abelló" a la col·lecció "Traducido del catalán".

1964

Maluquerjoaquim

10662

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Jaume Miravitlles sobre les seues
propostes d'edició de llibres a les col·leccions "Cara i Creu" i "Traducido del
catalán", amb els títols: "Des del meu racó", "Agenda pública", "Obres
completes de Josep Pla", "Biografia de Francesc Pujols", "Memòries de
Claudi Ametlla", "Primera història d'Ester", i una "Selecció d'assaigs de
Carles Riba".

1964

Maluquerjoaquim

10663

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
exemplar de l'obra de Josep Carner "Bestiari" i altres comentaris editorials
sobre les obres a publicar a la col·lecció "Traducido del catalán" on vol que
apareguen obres de joves escriptors valencians.

1964

Maluquerjoaquim

10665

Carta

Agraïment per part de Joaquim Maluquer a Jaume Miravitlles per posar en
marxa la col·lecció "Cara i creu" i altres comentaris sobre la publicació de les
seues obres "L'hora de Catalunya" i "La població catalana". També li
comunica que ha escrit a Fuster demanant-li que faça un projecte d'edició
per a la col·lecció "Traducido del catalán".

1964

Maluquerjoaquim

10666

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre el
funcionament de la seua editorial i de la col·lecció "Cara i Creu". També li
proposa a instància de Joaquim Maluquer la publicació de les obres
"Història de la cultura catalana", d'Alexandre Galí, "Les 33 famílies" o
"Història social de la llengua catalana", per part de Miquel Coll i Alentorn,
l'obra "Llengua i cultura", d'Antoni Badia i Margarit i un recull d'articles de
Josep Pla.

1964

Maluquerjoaquim

10667

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles sobre la
publicació d'una obra d'Armand Carabén sobre la relació entre Catalunya i
Àfrica, i comentaris d'algunes correccions a l'obra de Maluquer "La població
catalana" abans de publicar-la. També li fa alguns comentaris de les obres a
publicar a la col·lecció "Traducido del Catalán", i sobre la publicació d'una
biografia de Francesc Pujols.

1964

Maluquerjoaquim

10668

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Miravitlles d'un dinar a Figueres
amb Salvador Dalí, qui ha acceptat fer un llibre amb la col·laboració de
Josep Pla sobre història de l'art per a la seua editorial.

1964

Maluquerjoaquim

10669

Carta

Contestació per part de Fuster a Teresa Creus a la proposta editorial per a la
publicació d'unes obres a la col·lecció "Cara i Creu", entre les que digueren:
una obra de Vicens i Vives, "Història de la cultura catalana", d'Alexandre
Galí, una "Història social de la llengua", de Miquel Coll i Alentorn, i altres
obres d'autors com Ferran Soldevila, Antoni Badia i Margarit i Josep Pla, i
comentaris sobre l'obra "Sempre han tingut bec les oques".

1964

Maluquerjoaquim

10670

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les
obres a publicar a la col·lecció "Cara i Creu" i agraïment per l'enviament de
l'adreça de Jaume Miravitlles. També li diu que no li agrada la publicació de
"Primera història d'Ester" a la col·lecció "Traducido del catalàn", i li
comunica l'enviament d'una còpia de la seua obra "La població catalana".

1964

Maluquerjoaquim

10671

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre les obres
publicades per Antoni Badia i Margarit, i sobre la publicació de l'obra
"Sempre han tingut bec les oques". També li comunica que li han donat la
càtedra de llengua i cultura catalana a Manuel Sanchis Guarner.

1964

Maluquerjoaquim

10672

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus de què ha parlat
amb Antoni Badia i Margarit per a la publicació d'una obra sobre llengua i
societat que li ha semblat molt bè, i altres comentaris sobre l'acceptació de
Coll i Alentorn per a fer l'obra sobre "Les 33 famílies". També li comunica
que va parlar amb Roser Rahola viuda de Vicens i Vices per a la publicació
d'algun original inèdit del seu marit i comentaris per als projectes editorials
que porten entre mans.

1964

Maluquerjoaquim

10673

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles sobre la
publicació de l'obra d'August Pi i Sunyer "La novel·la del besavi", i d'altre
llibre de Nicolau M. Rubió en francès. També li fa alguns comentaris sobre
l'aparició de la col·lecció "Traducido del catalán" proposant-li algunes obres
per a l'esmentada col·lecció, i d'altres comentaris sobre la correcció per part
de Pi i Massana del seu "Diccionari per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10674
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles proposant-li
l'edició d'una autobiografia d'Eugeni Xammar i de la traducció al català de
l'obra "La Patrie Latine" de Nicolau M. Rubió. També li parla del permís per
a publicar l'obra d'August Pi i Sunyer "Na novel·la del Besabi". Li comunica la
reunió amb Jaume Sunyer-Pi, amb Pere Domingo i Jordi Maragall qui li han
proposat editar obres de familiars seus.

1964

Maluquerjoaquim

10675

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Joaquim Maluquer plantejant-li
quines obres poden editar-se a la col·lecció "Cara i creu" i altres comentaris
sobre la publicació de la seua obra "Diccionari per a ociosos". També li
proposa canviar el títol de la seua obra "Agenda pública" per "Causar-se
d'esperar" eludint així la censura, i comentaris sobre la publicació d'algunes
obres de la col·lecció "Traducido del catalán".

1964

Maluquerjoaquim

10676

1964

Maluquerjoaquim

10677

1964

Maluquerjoaquim

10678

1964

Maluquerjoaquim

10679

1964

Maluquerjoaquim

10680

1964

Maluquerjoaquim

10681

Carta
MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
creació de l'associació "Editors Units", i altres comentaris editorials diguentli que creu encertada la decisió de suprimir la col·lecció "Estudis Catalans"
integrant-la a "Cara i creu" i sobre la nova col·lecció "Traducido del
Catalán".
Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles presentant-li
un projecte editorial de les obres a publicar a les col·leccions "Cara i creu",
"Traducido del catalán" i "Biografies" d'"Editors Units".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre unes cartes de
Salvador Espriu i de Joan Triadú sobre qüestions editorials, i comentaris
sobre la fusió de l'editorial "Alcides" amb l'editorial "AC". També li demana
la seua visita a València per plantejar-li dites qüestions editorials i sobre la
seua participació en un homenatge a València, idea proposada per Jordi
Nadal.
Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
de la seua obra "Diccionari per a ociosos", i comentaris sobre la publicació
de l'obra "Sempre han tingut bec les oques". També li proposa publicar el
llibre de Carner "Les Bonhomies" a la col·lecció "Traducido del catalán", i
sobre la publicació de l'obra d'Alexandre Galí "Activitat cultural de
Catalunya". Finalment li demana la seua visita a Barcelona a l'estiu per a
parlar amb ell.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua visita a
Barcelona per tal de parlar amb Manuel Ortínez i Joaquim Maluquer de la
posada en marxa de l'editorial "AC". També li fa alguns comentaris
editorials sobre la publicació de la seua obra "Diccionari per a ociosos",
"Sempre han tingut bec les oques" i la traducció de l'obra d'Espriu "Primera
hora d'Ester".

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet per haver encetat
les gestions amb la censura per a obtindre el permís de publicació d'una
nova revista en català i que "Meridià" no agrada, pel que li demana la
proposta de possibles títols. També li fa el llistat d'alguns possibles i li diu
què li pareix el títol "La corda fluixa" per al seu llibre que s'editarà a la
col·lecció "Cara i creu".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la data de la seua
visita a Barcelona per a parlar de l'editorial "AC" amb Teresa Creus i Manuel
Ortínez, i comunicació de la publicació del seu llibre "Diccionari per a
ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10682

1964

Maluquerjoaquim

10683

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu viatge pel nord
d'Espanya amb el seu cosí, on s'ha espatllat el seu cotxe a La Almunia de
Doña Medina. També li pregunta per com li va anar la seua visita a
Barcelona i a Roses on va visitar als senyors Miravitlles i Pla, i comentaris
sobre la publicació de la seua obra "Diccionari per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10684

Carta

Comentaris per part de Jaume Miravitlles sobre la visita de Fuster a casa
seua de Roses acompanyat de Raimon i del senyor Quintà, i presentació de
la publicació per part de l'editorial "AC" a la seua col·lecció "Cara i creu" de
l'obra de Fuster "Diccionari per a ociosos". També fa alguns comentaris
sobre el preu de venda dels llibres de l'esmentada obra i sobre la distribució
editoria, i alguns comentaris editorials sobre les futures obres que han
projectat per editar.

1964

Maluquerjoaquim

10685

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jaume Miravitlles sobre la visita a casa
seua de Roses per part de Jordi Maragall per a parlar de la publicació de la
correspondència entre Joan Maragall i Josep Pijoan, i comentaris editorials
al respecte. També li fa alguns comentaris sobre el tiratge editorial de la
seua obra "Diccionari per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10686

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre com li han anat les
vacances i sobre el seu viatge pel nord d'Espanya, i comentaris editorials
sobre les obres a publicar per part de l'editorial "AC", i li envia records per a
Raimon.

1964

Maluquerjoaquim

10688

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Miravitlles sobre la publicació de
l'obra de Nicolau Rubió "La Patria Llatina", i altres comentaris editorials
sobre la publicació de la correspondència de Joan Maragall i Joan Pijoan, de
la qual deuria fer el pròleg Jordi Maragall.

1964

Maluquerjoaquim

10689

Carta
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[

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Roses per a parlar de l'editorial "AC" amb Jaume Miravitlles i les diferències
entre aquest i Ortínez, i comentaris sobre l'edició de la correspondència de
Joan Maragall i Josep Pijoan i sobre la reedició de "Les Bonhomies", de
Carner. També li fa observacions editorials sobre les obres que s'ha
projectat per a publicar en l'esmentada editorial a les col·leccions "Cara i
creu" i "Traducido del catalán".

1964

Maluquerjoaquim

10691

Carta

Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la seua visita amb
Raimon per terrres de Figueres, Roses i Cadaqués on van parlar de diferents
assumptes editorials. També li comunica com van les gestions per a la
publicació de la correspondència de Joan Maragall amb Josep Pijoan, i sobre
la reedició de l'obra "Les Bonhomies" de Josep Carner, i comentaris
editorials sobre les obres a publicar a la col·lecció "Traducido del catalán".

1964

Maluquerjoaquim

10692

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de quant sortirà el seu
llibre "Diccionari per a ociosos". També li diu que Jaume Miravitlles pot ser
apartat de l'editorial "AC" per a fer-se càrrec de la revista "Tothom", i
comentaris editorials sobre el contracte de reedició de "Les bonhomies" de
Carner, i d'altres obres que han projectat editar d'Alexandre Galí, Nicolau
M. Rubió, Carles Riba, Josep Pla i Joaquim Miret i Sans.

1964

Maluquerjoaquim

10693

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles diguent-li que
ha aconseguit l'autorització per a publicar l'obra de Jean Rostand
"L'homme", per a la col·lecció "Traducido del catalán" de l'editorial "AC", i
comentaris editorials sobre la publicació de les obres "Interpretaçao do
Brasil", "Les Bonhomies", de Carner i la correspondència Maragall-Pijoan.

1964

Maluquerjoaquim

10694

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre la reedició de
l'obra de Josep Carner "Les Bonhomies", i comentaris sobre el tiratge de
l'esmentada obra. També li fa comentaris editorials sobre la traducció de
l'obra de Nicolau M. Rubió i Tudurí "La Patria Llatina", i altres comentaris
editorials sobre les obres a publicar per l'editorial "AC" i sobre el seu
funcionament.

1964

Maluquerjoaquim

10695

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Malquer sobre les condicions
editorials de la reedició de l'obra de Josep Carner "Les Bonhomies", i
comentaris sobre la publicació de la correspondència Maragall-Pijoan.
També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'uns articles a la "Revista
de Catalunya" i a l'incorpotació de Joan Garrabou com a col·laborador de les
revistes "Tothom" i "Logos". Finalment li comunica l'interés per part
d'"Edicions 62" de publicar les "Obres completes" de Fuster.

1964

Maluquerjoaquim

10696
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[

Carta

Comentaris per part de Fuster a Jaume Miravitlles sobre la sol·licitud a
l'editorial "Gallimard" de la publicació per part d'"AC" d'una traducció d'una
obra de Jean Rostand, i comentaris sobre com funciona la censura respecte
a les sol·licituds d'autorització per a editar obres extrangeres. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la publicació d'una obra de Nicolau M.
Rubió, i l'interès de parlar amb Jordi Maragall per a publicar la
correspondència entre Maragall-Unamuno.

1964

Maluquerjoaquim

10697

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
necessitat de parlar amb el senyor Solé de la publicació d'una obra sobre la
"Divisió Comarcal del País Valencià", i comentaris sobre l'autorització per
part de la censura de la publicació de la revista en català "Tothom" i sobre
la marxa de la "Revista de Catalunya". També li fa alguns comentaris sobre
la data de la seua propera visita a Barcelona.

1964

Maluquerjoaquim

10698

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'una
carta a Pujol sobre el finançament editorial d'obres en català. També li
comunica la data de la seua visita a Perpinyà a donar una conferència al
"Grup d'Estudis Catalans" del Rosselló.

1964

Maluquerjoaquim

10699

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'edició
d'algunes obres per a la col·lecció "Traducido del catalán" i sobre les
dificultats que posen tant Josep Pla com Jaume Miravitlles per a l'edició
d'obres, i altres comentaris sobre la lectura de "Bearn" de Llorenç
Villalonga. També li fa alguns comentaris sobre el funcionament de
l'editorial "AC" i sobre la publicació de la seua obra "Causar-se d'esperar".

1964

Maluquerjoaquim

10700

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Miravitlles del seu viatge a
Barcelona per tal de programar alguns actes de presentació de la seua obra
"Diccionari per a ociosos" així com l'editorial "AC" i la col·lecció "Cara i
creu", proposant-li unes dates per als esmentats actes. També li fa alguns
comentaris sobre les obres que hi ha projectades per editar a la mateixa
col·lecció i sobre el permís de la censura per a la publicació de la revista en
català "Tothom". Finalment li comunica la data d'una reunió amb Jordi
Maragall per a que autoritze publicar la correspondència Maragall-Pijoan.

1964

Maluquerjoaquim

10701

1964

Maluquerjoaquim

10702
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Carta
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Enviament per part de Jaume Miravitlles d'unes còpies dels seues articles
de premsa "La Sociedad y el Estado" i "Sociedad y Estado en España".

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre com li han anat les
vacances i comentaris sobre la publicació del seu "Diccionari per a ociosos".
També li comunica que el senyor Miravitlles va un cop a la setmana a
Barcelona i altres assumptes editorials sobre la publicació de l'obra "Les
Bohomies" i "Agenda pública".

1964

Maluquerjoaquim

10703

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'expulsió de Max
Cahner d'"Edicions 62" i comentaris editorials sobre les obres a publicar a la
col·lecció "Traducido del catalán" per l'editorial "AC", i comunicació de
l'enviament d'uns informes editorials.

1964

Maluquerjoaquim

10704

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus a petició de Maluquer de les
dates en què Manel Ortínez serà fora de Barcelona. També li fa alguns
comentaris sobre la impressió del seu llibre "Diccionari per a ociosos", i
d'altres comentaris editorials sobre el pròleg a l'obra de Carner "Les
Bonhomies", i sobre les correccions fetes per la censura a la seua obra
"Agenda pública". Finalment li comunica l'enviament d'un sobre amb retalls
de premsa del seu interés, i observacions editorials sobre l'edició d'una obra
de Maragall.

1964

Maluquerjoaquim

10705

1964

Maluquerjoaquim

10707

1964

Maluquerjoaquim

10708

1964

Maluquerjoaquim

10709

Carta
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Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la publicació del
seu llibre "Diccionari per a ociosos", i comentaris sobre l'acte de
presentació de l'obra. També li demana l'enviament de l'esquema per a la
publicació d'un assaig de Riba, i comentaris sobre com va anar la seua
conferència a Perpinyà.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data de
presentació a Barcelona del seu llibre "Diccionari per a ociosos" i altres
comentaris editorials sobre la publicació a la col·lecció "Cara i creu" de
l'obra de Tielhard de Chardin "Le groupe zoologique humain ou la place de
l'homme dans la nature" i comunicació de l'acceptació per part de Josep
Carner del contracte editorial d'"AC" per a la reedició de l'obra "Les
Bonhomies".
Comunicació a Fuster per part de Jaume Miravitlles de que no es farà cap
acte de presentació del seu llibre "Diccionari per a ociosos" però li demana
un ressenya sobre l'obra i referències biogràfiques per a publicar-les a la
premsa, i comentaris editorials sobre la publicació de "Patria llatina" de
Nicolau M. Rubió i de la publicació de la correspondència de Maragall.
Al revers del full apareix la còpia d'una carta circular de Jaume Miravitlles
fent alguns comentaris sobre els llibres en projecte d'edició per part de
l'editorial "AC".

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de que ja ha sortit de
l'impremta el seu llibre "Diccionari per a ociosos", i que falta per a sortir
definitivament al carrer el vist i plau de la censura. També li fa alguns
comentaris sobre un concert de Riamon a Cardedeu i li agraeix allò que li va
dir de que escrivia molt bè, i comentaris editorials sobre les publicacions
projectades a editar per part de l'editorial "AC". Finalment li fa alguns
comentaris sobre l'esctura de la poesia d'Ausiàs March.

1964

Maluquerjoaquim

10710

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la detecció
d'algunes errades d'impremta en la seua obra "Diccionari per a ociosos", i
sobre la seua aparició i de l'acte de presentació. També li demana si ha
rebut l'exemplar del llibre de Chardin per a publicar-lo a l'editorial "AC".

1964

Maluquerjoaquim

10711

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus disculpant-se per les
errades d'impremta descobertes a la seua obra "Diccionari per a ociosos"
que estan fent que es retarde tant la seua aparició, i comentaris sobre
l'edició de les obres "Interpretaçao do Brasil" de Gilberto Freyre amb
traducció de Josep Pla, "Les Bonhomies", de Carner i "La Pàtria Llatina", de
Nicolau M. Rubió. També li comunica que Badia i Margarit vol parlar amb ell
aprofitant la seua visita a Barcelona.

1964

Maluquerjoaquim

10712

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de que serà pare per
segona vegada i comentaris sobre l'èxit d'una conferència del senyor
Villalonga a Barcelona. També li fa comentaris editorials sobre la publicació
del seu "Diccionari per a ociosos" i "Causar-se d'esperar", i sobre l'obra de
Maluquer "La població dels Països Catalans". Finalment li demana si va
rebre uns exemplars de les obres de Josep Carner i de Teilhard de Chardin, i
si coneix a algú a València que li interese una col·lecció de tesis propietat de
Maluquer.

1964

Maluquerjoaquim

10713

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les
obres ja enllestides per a la seua publicació per part de l'editorial "AC":
"Diccionari per a ociosos", "Causar-se d'esperar", "Les Bonhomies" i "La
població catalana". També li fa comentaris sobre la necessitat de posar en
marxa la col·lecció "Traducido del catalán" i sobre les obres que tenen
projectades editar.

1964

Maluquerjoaquim

10715
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'interès del
senyor Ivern de col·laborar en l'editorial "AC" degut a la publicació del seu
"Diccionari per a ociosos", i comunicació de la publicació de l'obra "Escola
de funcionaris" per part de Josep M. Pi i Sunyer, i d'una obra sobre "L'Orfeó
català" per part de R. Llates. També li comunica la publicació en breu de
"Les Bonhomies" i "Causar-se d'esperar" i comentaris sobre la seua visita a
Barcelona per a parlar de la marxa editorial d'"AC", i sobre els darrers
projectes editorials a la mateixa institució.

1964

Maluquerjoaquim

10716

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la publicació i
distribució de la seua obra "Diccionari per a ociosos". També li comunica
l'enviament a la censura de la seua obra "Causar-se d'esperar" per a la seua
aprovació, i comentaris sobre la publicació de l'obra de Maluquer "La
població dels Països Catalans" amb pròleg de Jordi Nadal. Finalment li fa
alguns comentaris editorials sobre la posada en maxa de la revista
"Tothom" i sobre un article de Fuster aparegut a la revista "Suma y sigue".

1964

Maluquerjoaquim

10718

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de que ha rebut uns
articles de premsa que li ha enviat. També li demana la seua visita a
Barcelona per a fer una conferència sobre Unamuno i per a parlar de la
distribució del seu "Diccionari per a ociosos". Finalment li fa alguns
comentaris editorials sobre la publicació per part de l'editorial "AC" de "Les
Bonhomies", "Població i societat als Països catalans", i sobre l'aparició de
l'obra "Nosaltres, els mallorquins".

1964

Maluquerjoaquim

10719

1964

Maluquerjoaquim

10720

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la "cremà" a València
d'un ninot amb la seua cara per Falles, i comentaris sobre la vida
intel·lectual a València. També li demana la seua visita a Barcelona per a
parlar de l'edició de l'obra de Josep Pla a l'editorial "AC" i algunes
observacions editorials.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre Teresa Creus i
sobre la marxa editorial d'"AC". Altres comentaris sobre la seua visita a
Barcelona per reunir-se amb Josep Pla i tractar alguns assumptes editorials.

1964

Maluquerjoaquim

10722

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre una carta que li
envià Teresa Creus, crítica amb l'intel·lectualitat del País Valencià, i
comentaris sobre la visita de Josep Pla a València acompanyat del senyor
Vilarragut. També li comunica que no anirà a la reunió a casa de Pla per a
tractar alguns temes editorials, i alguns comentaris sobre la visita a
Barcelona amb Vicent Ventura.

1964

Maluquerjoaquim

10723
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la data de la seua
visita a Barcelona i sobre l'ajornament d'una reunió editorial a casa de Josep
Pla. També li fa alguns comentaris editorials sobre la publicació de l'obra
"Les Bonhomies" i li comunica l'enviament de dos originals d'obres a
publicar per part de l'editorial "AC" a la censura. Finalment li fa algunes
observacions editorials sobre les obres que té projectades publicar
l'esmentada editorial i sobre les darreres publicacions d'"Edicions 62" sobre
"Història del País Valencià" i "La llengua catalana".

1964

Maluquerjoaquim

10724

Carta

Comentaris per part de Fuster a Teresa Creus sobre la seua relació editorial
amb la premsa valenciana considerada com "prensa del movimiento" i amb
la qual col·laborà. Alguns comentaris sobre la publicació d'un setmanari en
català al País Valencià per evitar la seua castellanització, que s'anomenarà
"Tothom".

1964

Maluquerjoaquim

10725

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu penediment per
les paraules acusadores contra ell per publicar a la "premsa del
movimiento", i comunicació en nom de Maluquer de la data d'una visita
seua a Barcelona.

1964

Maluquerjoaquim

10726

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la data de la seua visita
a Barcelona per a la presentació de la seua obra "Diccionari per a ociosos".
També li demana que porte la carta "injuriosa" que li va escriure per a què
la veja Maluquer.

1964

Maluquerjoaquim

10727

1964

Maluquerjoaquim

10729

1964

Maluquerjoaquim

10730

1964

Maluquerjoaquim

10731

Carta
MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
exemplars dedicats de la seua obra "Diccionari per a ociosos" per a Salvador
Espriu i per a Josep Riba i Ortínez, president del "SECEA".
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
signatura d'un contracte editorial per part de Josep Pla amb l'editorial "AC"
per a publicar les seues obres, i altres comentaris sobre el permís de la
censura per a reeditar l'obra de Carner "Les Bonhomies". També li demana
que pose en marxa la col·lecció "Traducido del catalán" el més aviat
possible.
Comentaris editorials a Fuster per part de de Teresa Creus sobre la reedició
per part de l'editorial "AC" de l'obra de Carner "Les Bonhomies", i sobre la
publicació de l'obra de Josep Pla a la nova col·lecció "Traducido del catalán".
També li fa alguns comentaris sobre la seua darrera visita a Barcelona.

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'autorització per part de
la censura de la publicació de l'obra de Jean Rostand "L'Homme", i
comentaris editorials sobre el lliurament a la censura d'una obra seua i
d'altra de Maluquer, i sobre l'interès per part de la "Casa del Llibre" per
ficar-se en contacte amb Fuster.
Adjunta còpia d'una carta de Josep Ferrater Mora a Jaume Miravitlles
diguent-li que l'obra d'ell, que volia publicar a l'editorial "AC" ja està
publicada, i d'altra carta de Gilberto Freyre a Jaume Pi i Sunyer autoritzantlo a publicar a la mateixa editorial la seua obra "Interpretaçao do Brasil".

1964

Maluquerjoaquim

10733

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la traducció i
correcció de l'obra "Esquinas" d'Ibáñez Escofet, i comentaris sobre
l'autorització per part de la censura a l'editorial "AC" de la publicació de la
reedició de "Les Bonhhomies" de Josep Carner i de l'obra "L'Homme" de
Jean Rostand. També li fa alguns comentaris sobre el seu pròleg a l'obra de
Carner i sobre l'enviament d'una crítica literària apareguda al "Diario de
Barcelona" de la seua obra "Indagacions possibles", i sobre l'enviament a la
censura de les obres "Causar-se d'esperar" i "Població i societat als Països
Catalans" per a la seua autorització.

1964

Maluquerjoaquim

10734

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu pròleg per
a la reedició de l'obra "Les Bohnomies" de Carner, i altres comentaris sobre
la seua col·laboració amb "El Correo Catalán". També li demana una data
per a reunir-se i planificar el proper any editorial d'"AC", sobre tot la
col·lecció "Traducido del catalán". Finalment li fa alguns comentaris sobre la
seua relació amb la censura i sobre la distribució de la seua obra "Diccionari
per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10735

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua visita a
Barcelona per a parlar de la marxa editorial d'"AC" i altres comentaris sobre
la publicació a la mateixa editorial d'una reedició de l'obra de Josep Carner,
amb pròleg de Fuster, "Les Bonhomies". També li fa alguns comentaris
editorials sobre les obres a publicar a la col·lecció "Traducido del catalán"
un cop publicada l'obra de Carner.

1964

Maluquerjoaquim

10736

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona per a donar unes conferències sobre les seues obres "Nosaltres,
els valencians" i "Diccionari per a ociosos", i altres comentaris sobre altra
conferència a Terrassa. També li comunica com van les vendes del seu
"Diccionari per a ociosos", i sobre les dificultats per part de la censura per
publicar el seu pròleg a l'obra "Les Bonhomies".

1964

Maluquerjoaquim

10737
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
de la reedició de "Les Bonhomies" de Josep Carner per part de l'editorial
"AC", a la seua col·lecció "Cara i Creu", i altres comentaris sobre les
correccions editorials fetes a la mateixa obra abans de publicar-la. També li
fa algunes observacions sobre les properes obres a publicar a la mateixa
editorial, i enviament de felicitacions per nadal.

1964

Maluquerjoaquim

10739

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del nom d'un
medicament per al parkingson i de l'enviament a Josep Carner d'uns
exemplars de "Les Bonhomies" i "Diccionari per a ociosos". També li fa
alguns comentaris sobre un pròleg de Jordi Nadal a una obra de l'editorial
"AC" i altres comentaris sobre la seua participació a un número de la revista
"Información Comercial Española" dedicat al País Valencià, i sobre una
conferència d'intel·lectuals catalans i castellans a Montserrat, i
observacions editorials sobre les properes obres a publicar.

1964

Maluquerjoaquim

10740

Carta

Esborrany d'una carta de Fuster enviada a l'editorial "AC" per a què la
passen a net i li l'envien a Josep Carner en la qual li comuniquen
l'enviament d'un exemplar del seu llibre "Les Bonhomies", a més del
contracte editorial per la publicació de l'esmentada obra i dels seus drets
d'autor. També li comuniquen l'enviament d'altre exemplar de l'obra de
Fuster "Diccionari per a ociosos".

1964

Maluquerjoaquim

10741

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de notícies seues ja que fa
temps que no en sap res d'ell, i sobre si li ha agradat com va quedar la
publicació a l'editorial "AC" de "Les Bonhomies". També li comunica el
permís per part de la censura per a publicar a la mateixa editorial "El
Quadern Gris", i altres comentaris editorials sobre la publicació de l'obra
"L'Homme", i felicitació d'any nou.

1964

Maluquerjoaquim

10742

1964

Maluquerjoaquim

10819

1964

Maluquerjoaquim

11055

1964

Maluquerjoaquim

11057

MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta

Carta
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Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Calatayud
(Saragossa) tornant d'un viatge de negocis.
Al revers del full apareix la imatge a color d'un salt d'aigua i un paisatge:
"Monasterio de piedra. Cascada Trinidad".
Autorització per part de Gilberto Freyre de la publicació a l'editorial "AC" de
la traducció al català de la seua obra "Interpretaçao do Brasil" enviada a
Jaume Sunyer-Pi, pel que li envia l'adreça del seu editor per a què parlen
amb ell.
Comunicació per part de Josep Ferrater Mora a Jaume Miravitlles, que
actualment no té cap inèdit que puga publicar en català l'editorial "AC",
però li proposa publicar en castellà l'obra "Formes de la vida catalana".

[

Contractes

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una còpia del
precontracte editorial entre Josep Pla i l'editorial "AC" per a la publicació de
les seues "Obres completes".

1964

Maluquerjoaquim

10732

1964

Maluquerjoaquim

10714

1964

Maluquerjoaquim

10721

1964

Maluquerjoaquim

10738

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Madrid on està
de viatge de negocis.
Al revers del full apareix una foto a color del monument a Cervantes de la
Plaça d'Espanya de Madrid.

1964

Maluquerjoaquim

10630

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Poblet, on estan de viatge turístic.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'un dels finestrals gòtics
del claustre del Monestir de Poblet.

1964

Maluquerjoaquim

10652

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Folquer, en la
localitat d'Artesa del Segre (Lleida), on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'una vista general
d'Artesa del Segre.

1964

Maluquerjoaquim

10687

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Perpinyà (Françà)
on ha estat a un congrés.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de la llotja gòtica de
Perpinyà.

1964

Maluquerjoaquim

10706

1964

Maluquerjoaquim

10728

1965

Maluquerjoaquim

10743

Llistat
Nota

Nota

MALUQUER, Joaquim
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Llistat amb anotacions bibliogràfiques sobre "L'Estatut de Catalunya"
enviades per Joaquim Maluquer a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus disculpant-se pel to amb el
qual li escrigué una carta anterior sobre la situació intel·lectual al País
Valencià.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua confirmació a
R. Pursals de l'"Ateneu Barcelonès" per a la seua assitència per donar una
conferència.

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ortínez de la data de la seua visita
a Barcelona per a la presentació del seu llibre "Diccionari per a ociosos".
Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de notícies seues i comentaris
sobre la publicació a "Destino" i "El Correo Catalán" d'unes crítiques
literàries. També li fa alguns comentaris editorials sobre la distribució dels
llibres publicats per l'editorial "AC", i sobre la publicació a la mateixa
editorial d'una obra de Josep Pla. Finalment li proposa a Fuster fer un llibre
sobre "L'Albufera" per a publicar-li'l.

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus d'una reunió amb Manuel
Ortínez sobre la marxa de l'editorial "AC", i altres comentaris editorials
sobre les properes obres per publicar a la mateixa editorial. També li
comunica la intenció per part de Josep Pla per què l'editorial "AC" no
publique obres seues, i de la nova col·laboració amb l'editorial del senyor
Cendrós.
Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la marxa de
l'editorial "AC" i el plantejament de dissolució de la mateixa. També li
comunica l'enviament per part de Josep Carner del seu contracte editorial
signat per a la publicació de "Les Bonhomies", i altres comentaris sobre les
vendes editorials d'aquesta obra i del "Diccionari per a ociosos", de Fuster.
Finalment li fa observacions editorials sobre les publicacions per part d'"AC"
de les obres de Jean Rostand "L'Homme" i "La Corde fluixa", d'Ibáñez
Escofet.

1965

Maluquerjoaquim

10744

1965

Maluquerjoaquim

10746

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre el tancament de
l'editorial "AC", ja que no té sentit continuar editant llibres sense la
publicació d'obres de Josep Pla, i altres comentaris editorials sobre les
properes obres a publicar a la mateixa editorial.

1965

Maluquerjoaquim

10747

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de la còpia
d'una carta de la censura i comentaris sobre com van les gestions per a la
publicació de la seua obra "Causar-se d'esperar", ja que si finalment no
s'autoritza intentaran publicar l'obra "El Bandolerisme català". També li fa
alguns comentaris editorials sobre la publicació d'una obra del senyor Galí
per part de l'editorial "AC". Adjunta còpia d'una carta del ministeri
d'"Informació i Turisme" comunicant les correccions a fer a l'obra de
Maluquer "Població i societat als Països Catalans" per obtenir autorització
de la censura per a publicar-la.

1965

Maluquerjoaquim

10748

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una reunió amb
Manuel Ortínez per tal de tractar la continuïtat de l'editorial "AC", cosa que
sembla viable per la bona marxa de vendes de la col·lecció "Cara i creu".
També li fa alguns comentaris demanant-li a Fuster que seguisca fent les
seues tasques d'assessor a la mateixa editorial.

1965

Maluquerjoaquim

10749

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'autorització
per part de Gallimard per a la publicació a l'editorial "AC" de l'obra de Jean
Rostand "L'homme", i altres comentaris sobre la publicació d'una obra de
Maluquer un cop siga autoritzada per la censura. Li fa alguns comentaris
editorials sobre les properes obres a publicar a la col·lecció "Cara i creu" i
sobre unes crítiques literàries aparegudes a "Destino", del seu "Diccionari
per a ociosos", altra crítica a "Les Bonhomies" de Josep Carner.

1965

Maluquerjoaquim

10751

Carta

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel Ortínez sobre els acords que s'han
pres amb Joaquim Maluquer i Teresa Creus sobre la continuïtat de
l'editorial "AC" amb la col·lecció "Cara i creu", i altres comentaris editorials
sobre els propers llibres per publicar a l'esmentada col·lecció.
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de que ha rebut les
traduccions d'uns llibres que li va enviar per a la seua publicació a l'editorial
"AC".

1965

Maluquerjoaquim

10752

1965

Maluquerjoaquim

10753

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
de l'obra "L'Home" per l'editorial "AC", sobre les correccions per fer a
l'esmentada obra. També li fa alguns comentaris sobre el comportament de
la censura amb l'editorial, i sobre el canvi de títol d'una obra de Maluquer
obligat per la censura: "Població i societat". Finalment li fa alguns
comentaris sobre una crítica literària a la seua obra "Diccionari per a
ociosos", i a la publicació de les seues obres "Discursos sobre la dignitat
humana", "Causar-se d'esperar" i "Obres completes".

1965

Maluquerjoaquim

10755

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'aprovació de la censura
de la publicació per part de l'editorial "AC" de la seua obra "Causar-se
d'esperar" amb certes correccions a les quals li fa alguns comentaris. També
li fa alguns comentaris sobre la publicació a la mateixa editorial de l'obra
"L'Home" amb pròleg de Josep Pla.

1965

Maluquerjoaquim

10756

1965

Maluquerjoaquim

10757

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre les
correccions per fer a l'obra "L'Home" abans de publicar-la a l'editorial "AC" i
dels honoraris editorials a pagar a Josep Palàcios per la traducció d'aquesta
obra. També li fa alguns comentaris sobre les correccions per fer degut a la
censura a la seua obra "Causar-se d'esperar" i li demana la seua opinió
sobre el recurs fet a la censura contra les correccions a una obra
deMaluquer.

1965

Maluquerjoaquim

10758

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus, de l'editorial "AC", de
l'enviament d'un xec amb els honoraris editorials de Josep Palàcios, i altres
comentaris a Fuster sobre les obres a publicar per l'esmentada editorial i de
la publicació de "L'Home" i "Causar-se d'esperar". També li parla de la
darrera obra d'Alexandre Galí "Una hipotètica revolta d'uns mestres
hipotètics".
Adjunta pròleg de Jordi Nadal i Oller al llibre de Joaquim Maluquer
"Població i societat" per a què Fuster el revise.

1965

Maluquerjoaquim

10760

Carta

MALUQUER, Joaquim

Carta
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Comuncació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data d'una visita
seua a Barcelona i sol·licitud d'unes referències bibliogràfiques.

[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
per part de l'editorial "AC" de les obres "L'Home" i "Causar-se d'esperar" i
sobre les correccions per fer a aquesta darrera obra per a la seua
publicació. També li demana si podrien publicar alguna obra de Llorenç
Villalonga a la mateixa editorial i les "Cartes dels Borgia" del P. Batllori, i
alguns comentaris sobre la possibilitat de publicar altres obres de Gabino
Alejandro Carriedo, Simone de Beauvoir i Martí de Riquer.

1965

Maluquerjoaquim

10761

1965

Maluquerjoaquim

10762

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Armand Carabén de l'enviament d'un
exemplar del llibre de I. Kolhr "El superdesarrollo" per a què faça una crítica
literària a "Destino".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Quim".

1965

Maluquerjoaquim

10763

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus demanant-li les
correccions per fer a la seua obra "Causar-se d'esperar" abans de publicar-la
l'editorial "AC", i altres comentaris sobre la publicació de l'obra "L'Home".
També li fa comentaris sobre les possibles obres a editar a la mateixa
editorial de Miquel Porter, Simone de Beauvoir, Alexandre Galí, el P.
Batllori, Josep Pla, George Gamow i Gilberto Freyre.

1965

Maluquerjoaquim

10764

Carta

Sol·licitud per part de Fuster al Pare Miquel Batllori de la seua col·laboració
amb l'editorial "AC" publicant-li a la col·lecció "Cara i creu" la seua obra
"Cartes dels Bòrgia", o d'altra obra seua sobre la cultura catalana.

1965

Maluquerjoaquim

10765

1965

Maluquerjoaquim

10766

1965

Maluquerjoaquim

10767

1965

Maluquerjoaquim

10769

Carta

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de la contestació a una carta
seua i comunicació de la data d'aparició del seu llibre "Causar-se d'esperar".

Sol·licitud per part de Fuster a Pere Calders de la seua col·laboració amb
l'editorial "AC" publicant a la col·lecció "Cara i creu" algun text inèdit seu
sobre assaig o conte.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer desitjant-li la milloria
dels seus pares ja que estan malalts, i altres comentaris sobre la situació
social a Barcelona amb protestes contra el règim franquista. També li
agraeix l'enviament d'unes referències bibliogràfiques sobre francolí, i
comentaris sobre la marxa de l'editorial "AC" i sobre les darreres
publicacions editades. Finalment li fa alguns comentaris sobre intel·lectuals
valencians.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la baixa per
malaltia de Teresa Creus i les gestions editorials d'"AC". També li fa alguns
comentaris sobre un article aparegut a "Jornada" sobre l'església
valenciana, i sobre l'enviament d'uns exemplars d'uns llibres de Simone de
Baeuvoir i Alexandre Galí, i de les galerades del seu llibre "Causar-se
d'esperar".

[

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rosa Tudoras a petició de Maluquer de
l'enviament de les galerades corregides de la seua obra "Causar-se
d'esperar" per a enviar-les a la impremta, i sobre l'enviament d'uns
exemplars d'uns llibres per a publicar-los a l'editorial "AC".

1965

Maluquerjoaquim

10770

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la burocracia
administrativa a l'estat espanyol, cada vegada més complexa, i altres
comentaris sobre la signatura d'un contracte amb l'editorial "AC" per a la
publicació de les seues "Obres completes". També li fa alguns comentaris
sobre la seua darrera conferència a Xàtiva i sobre els propers llibres a
publicar a l'editorial "AC".

1965

Maluquerjoaquim

10772

1965

Maluquerjoaquim

10773

1965

Maluquerjoaquim

10774

1965

Maluquerjoaquim

10775

Carta

Comentaris editorials per part de Teresa Creus a Fuster sobre la distribució
de la seua obra "Causar-se d'esperar", un cop publicada per part de
l'editorial "AC", i de la traducció de l'obra "L'Home". També li pregunta per
la publicació d'una obra de Galí a l'esmentada editorial.

1965

Maluquerjoaquim

10776

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament a
la censura d'uns exemplars de "L'Home", i referents a la publicació de l'obra
"Une mort très douce" per part de l'editorial "AC". També li comunica que
Carabén ha tornat del seu viatge a Sud-àfrica en el qual va estar malalt, i
altres comentaris editorials.

1965

Maluquerjoaquim

10778

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data d'una visita
a València aprofitant un viatge de negocis a Màlaga.

1965

Maluquerjoaquim

10780

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de que no li contestà la
darrera carta per estar malalta, i agraïment per l'enviament d'altra carta per
al senyor Galí que li farà arribar.

1965

Maluquerjoaquim

10781

Carta

Carta
MALUQUER, Joaquim
Carta
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Comentaris editorials a Fuster per part de Rosa Tudoras sobre la publicació
de la traducció d'una obra de Simone de Beauvoir per part de l'editorial
"AC".
Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una còpia del contracte
editorial amb "Edicions 62", signat entre Max Cahner i Salvador Espriu per a
la publicació de les "Obres completes" d'aquest darrer.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la publicació de les
obres "L'Home" i "Causar-se d'esperar" per part de l'editorial "AC", i altres
comentaris sobre la dificultat de trobar originals per a publicar a "Cara i
creu" per la forta competència que porta a terme "Edicions 62". També li fa
alguns comentaris editorials sobre els projectes d'obres a publicar per
l'editorial "AC".

[

Carta

Carta

Carta

Carta
MALUQUER, Joaquim

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua visita a
Barcelona per donar una conferència. També li comunica que l'obra de
Simone de Beauvoir per a publicar l'editorial "AC" encara està en mans de la
censura, esperant autorització, i comentaris sobre el senyor Pla.
Sol·licitud per part de Josep M. Miró Llull a Joaquim Maluquer de
l'enviament d'uns retalls de premsa on ha aparegut una crítica literària seua
a l'obra de Joan Fuster "Diccionari per a ociosos". També li demana que
l'informe sobre les novetats editorials d'"AC".
Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta de Joaquim Maluquer
comunicant--li l'enviament d'uns llibres, i comentaris sobre el retard de la
censura per donar el vist i plau per a la publicació a l'editorial" AC" d'una
obra de Simone de Beauvoir. També li fa comentaris a Fuster sobre la
lectura de l'obra "Desbarats", i li anuncia la publicació d'una obra
d'Alexandre Galí a la mateixa editorial, i algunes observacions editorials
sobre la publicació de les obres "L'Home" i "Causar-se d'esperar". Finalment
també li demana la publicació d'un llibre de Raimon i demés comentaris
literaris i editorials.
Mostra de condol a Fuster per part de Joaquim Maluquer per la mort de la
seua mare, per la qual cosa li mostra el seu suport.

1965

Maluquerjoaquim

10782

1965

Maluquerjoaquim

10783

1965

Maluquerjoaquim

10784

1965

Maluquerjoaquim

10785

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Teresa Creus per la mort de la seua
mare, i comunicació a Fuster de l'enviament d'un paquet amb llibres i
l'adreça on recollir-lo.

1965

Maluquerjoaquim

10787

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'aprovació de
la censura per a publicar a l'editorial "AC" una obra de Simone de Beauvoir,
i sobre la publicació en breu de l'obra "Població i societat", de Joaquim
Maluquer. També li comunica l'enviament d'uns llibres del seu interès entre
els quals està "Interpretaçao do Brasil" de G. Freyre i una crítica literària de
Joan Triadú al seu "Diccionari per a ociosos" apareguda a "Serra d'Or", i
alguns comentaris editorials d'"AC".

1965

Maluquerjoaquim

10789

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un paquet
amb vint exemplars del seu llibre "Causar-se d'esperar", publicat per
l'editorial "AC", i d'altres exemplars dels llibres de Simone de Beauvoir i
Gilberto Freyre, i d'uns retalls de premsa del seu interès. També li fa altres
comentaris editorials sobre projectes d'edició de llibres i sobre l'enviament
d'alguns llibres publicats per la mateixa editorial. Finalment li comunica la
negativa de Gallimard per a publicar a l'editorial "AC" l'obra de Simone de
Beauvoir "Una mort très douce".

1965

Maluquerjoaquim

10791
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre un viatge fet per
Joaquim Maluquer. També li demana una foto seua en la qual apareix amb
Josep Pla a Sueca per a publicar-la.

1965

Maluquerjoaquim

10792

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia del contracte editorial signat per Joan de
Sagarra i Devesa amb Armand Carabén Ribó, de l'editorial "AC" per a la
publicació de l'obra de Josep M. de Sagarra "Cafè, copa i puro".

1965

Maluquerjoaquim

10794

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de que Joan de Sagarra ha
signat el contracte per a l'edició d'un llibre del seu pare per part de
l'editorial "AC". També li comunica que Albert Manent ha publicat a "Serra
d'Or" una crítica literària a l'obra "Les Bonhomies", i li demana que faça un
text per a la faixa del llibre "L'Home".

1965

Maluquerjoaquim

10796

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de deu
exemplars de la seua obra "Causar-se d'esperar" i d'un exemplar d'una obra
de Gilberto Freyre. També li fa alguns comentaris editorials sobre la
distribució i vendes de les obres publicades per l'editorial "AC" a les
llibreries catalanes, i demés comentaris editorials sobre els projectes
editorials de la mateixa editoral.

1965

Maluquerjoaquim

10797

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la creació del
"Banc Industrial de Catalunya" amb certa rivalitat entre Jordi Pujol i Manuel
Ortínez per presidir el seu consell. També li fa alguns comentaris editorials
sobre la publicació a l'editorial "AC" de les obres "Població i societat",
"Diccionari per a ociosos" i "Viatge a Utopia", i demés projectes editorials
d'"AC".

1965

Maluquerjoaquim

10798

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'edat de la seua
parent Concepció G. Maluquer, comunicació de la seua visita a Montserrat
convidat per l'Abat Brasó, i altres comentaris sobre el relleu com a degà
universitari de Fabià Estapé pel jove Màrius Pifarré.

1965

Maluquerjoaquim

10799

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de la contestació a una carta
seua que li va enviar i altres comentaris editorials demanant-li si ha rebut
l'exemplar del seu llibre "Causar-se d'esperar" i li diu que ha aparegut una
crítica literària a "Destino" de la seua obra.

1965

Maluquerjoaquim

10800

MALUQUER, Joaquim

Correspondència de Joan Fuster
1170 ]

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la data de la seua
propera visita a Barcelona i altres comentaris sobre el funcionament de
l'editorial "AC". També li fa alguns comentaris sobre la distribució i venda
dels llibres editats fins ara per l'esmentada editorial, i sobre els projectes
d'edició de llibres per part de la mateixa editorial.
Adjunta informe editorial amb els llibres publicats per l'editorial "AC" a la
col·lecció "Cara i creu" i dels que hi ha projectats publicar.

1965

Maluquerjoaquim

10803

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Alquer on passarà uns dies de vacances, i altres comentaris sobre els "Jocs
Florals" de València i el paper dels intel·lectuals valencians. També li fa
alguns comentaris sobre la visita de Teresa Creus i el matrimoni Ortínez a
Sueca, i li anuncia la visita futura d'un jove professor català a Nantes que
està fent la seua tesi sobre el catalanisme.

1965

Maluquerjoaquim

10804

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus qui li proposa fer
una 2a edició del seu "Diccionari per a ociosos" a l'editorial "AC", i altres
comentaris sobre la dolenta distribució dels llibres de l'editorial per
problemes amb la distribuïdora "Ifac". També li fa alguns comentaris sobre
la publicació de les obres "Població i Societat" i "Café, copa i puro", i sobre
la visita de Fuster a Barcelona. Finalment li fa alguns comentaris sobre
l'allotjament de la seua visita a Sueca acompanyada del matrimoni Ortínez.

1965

Maluquerjoaquim

10806

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus fets a instància de
Maluquer sobre la publicació de l'obra "Café, copa i puro" per part de
l'editorial "AC", i altres comentaris sobre la publicació de l'obra "Població i
societat" i dels nombrosos problemes amb la censura. També li fa alguns
comentaris sobre certa polèmica amb "Creixells", i sobre la publicació d'un
llibre d'André Malraux.

1965

Maluquerjoaquim

10807

1965

Maluquerjoaquim

10808

1965

Maluquerjoaquim

10811
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Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus ja que finalment la censura
ha aprovat la publicació de l'obra "Població i societat a l'àrea catalana".
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus proposant-li una visita a
Barcelona per a desconnectar un poc de València. També li fa alguns
comentaris sobre la banca catalana i la relació amb el senyor Ortínez, i
sobre el seu text per a publicitar una obra publicada per l'editorial "AC" a
"Serra d'Or", i li comunica l'enviament d'uns retalls papers.
Adjunta còpia d'una carta de Ramon Sugranyes a Manuel Ibáñez Escofet
contestant-li a la seua sol·licitud d'un assaig per a publicar-lo a l'editorial
"AC".

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les activitats
d'amics comuns catalans: sobre l'activitat bancària de Manuel Ortínez,
l'accident de trànsit d'Oriol Folch i el nou treball de Joan Garrabou a la
"Cambra de la Indústria de Barcelona". També li demana la seua visita per a
tractar els nous projectes editorials d'"AC", i algunes observacions sobre les
publicacions de les obres: "Població i societat", "Cafè, copa i puro", "Causarse d'esperar" i "Gent".

1965

Maluquerjoaquim

10812

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la seua visita a casa de
Jaume Pla i altres comentaris sobre la visita de Fuster a Barcelona per a
parlar d'"AC". També li demana que faça uns textos per a les faixes de les
obres "L'Home", "Causar-se d'esperar" i "Cafè, copa i puro". Finalment li fa
algunes observacions sobre la publicació de "Quadern Gris" de Josep Pla,
amb un pròleg de Fuster, i sobre els problemes amb la censura per a la
publicació de l'obra "Cafè, copa i puro".

1965

Maluquerjoaquim

10813

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un llibre i
sol·licitud de l'original de l'obra "Cafè, copa i puro" per a enviar-lo a la
censura, i altres comentaris sobre les correccions per fer a l'esmentat llibre
abans de publicar-lo a l'editorial "AC". També li comunica què va aconseguir
a un llibre l'obra de Mossén Moscardó "Breu compendi de la Història del
Regne Valencià", i li demana la seua visita a Barcelona per a tractar alguns
assumptes editorials.

1965

Maluquerjoaquim

10814

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu pròleg a un
llibre. També li comunica el nomenament de Manuel Ortínez com a director
general de l'"Institut de Moneda", pel que li demana la seua visita a
Barcelona per a tractar alguns temes editorials. Fnalment li fa alguns
comentaris sobre els pensaments de Julián Marías en contra del
nacionalisme català.

1965

Maluquerjoaquim

10815

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la publicació del llibre de
Maluquer "Població i societat", i de què van rebre el seu text per a les
solapes d'aquesta obra.També li fa alguns comentaris editorials sobre la
publicació per part de l'editorial "AC" de l'obra de Josep M. de Sagarra
"Cafè, copa i puro", i sobre l'enviament de Fuster d'uns articles equivocats
per a publicar a l'obra esmentada, i observacions editorials sobre la
publicació d'altres obres per part de la mateixa editorial i sobre la censura.

1965

Maluquerjoaquim

10817
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la representació
a la televisió del "Misteri d'Elx". També li demana per la situació a València
després de veure a la premsa que hi han hagut inundacions, i altres
comentaris sobre l'incident a Barcelona durant una conferència de Louis
Evely, per la qual cosa li adjunta uns retalls de premsa. Finalment li fa
alguns comentaris editorials sobre les darreres obres a publicar per
l'editorial "AC" i de l'enviament d'uns exemplars de l'obra "Cafè, Copa I
Puro".
Retalls de premsa titulats "Incidentes en las conferencias del Padre Evely" i
"El P. Louis Evely denunció la sustracción de efectos personales".

1965

Maluquerjoaquim

10818

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus per haver rebut uns articles
que li va enviar, i comunicació de part de Maluquer per a què li escriga a
Manuel Ortínez.

1965

Maluquerjoaquim

10820

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació a
l'Editorial AC de l'obra "Cafè, copa i puro" i sobre quins articles aniràn a la
mateixa obra. També li fa alguns comentari sobre la distribució i venda de
llibres editats per l'esmentada editorial, i li comunica l'enviament d'uns
exemplars de l'obra "Població i societat" i demés comentaris sobre un
article de critica literària de Fuster a l'obra "L'Home" de Jean Rostand.
Finalment li comunica l'enviament d'uns retalls de premsa del seu interés.

1965

Maluquerjoaquim

10823

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teres Creus sobre la publicació de
l'obra de Josep M. de Sagarra "Cafè, copa i puro" sense pròleg, però li
demana que faça algun text de presentació com a director de l'editorial
"AC". També li diu que va anar a veure a la senyora Ortínez qui li va dir que
li agradà molt com quedà l'obra de Maluquer "Població i societat", i li
demanà que publicaren alguna altra obra d'autor extranger.

1965

Maluquerjoaquim

10827

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'estat de salut del seu
pare, i comunicació a Fuster de l'enviament a Badia i Margarit de l'obra de
Maluquer "Població i societat", qui li digué que ha preparat una obra per a
publicar-la a l'editorial "AC" titulada "La llengua catalana, ahir, avui i demà".
També li comunica l'enviament d'unes separates, llibres i catàlegs del seu
interès.

1965

Maluquerjoaquim

10828
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
per part de l'editorial "AC" de l'obra "Cafè, copa i puro" fent referència a
quins articles deu recollir la mateixa. També li fa alguns comentaris sobre la
seua nota introductòria per a la mateixa obra, i més comentaris sobre les
properes obres a editar per l'esmentada editorial, proposant-li l'edició
d'obres com: "Comprendre el món" de Joan Reglà, "Gent", "Picasso, el
seues èxits i fracasos" de John Berger i "Rates, polls i història" de Hans
Zinsser.

1965

Maluquerjoaquim

10829

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el viatge de Maluquer a
Ginebra, de l'èxit de Raimon a Madrid, i sobre el jove Huertas. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la marxa comercial de l'editorial "AC" i
sobre la seua distribució i vendes, i observacions sobre la publicació de
l'obra "Cafè, copa i puro". Finalment li comunica l'enviament d'uns retalls
de premsa i catàlegs de llibres del seu interès.

1965

Maluquerjoaquim

10830

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Ginebra, i sobre la malaltia del seu pare. També li comunica que han operat
a M. Teresa Ortínez d'un tumor, i d'altres comentaris sobre la seua visita a
Barcelona per santa Llúcia per a parlar amb ell.

1965

Maluquerjoaquim

10831

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la visita de Francesc
Bonet per a parlar alguns assumptes sobre el "Banc Industrial de
Catalunya". També li envia l'adreça de Domènech Valls per a què li escriga
digent-li que no anirà a Barcelona per santa Llúcia.

1965

Maluquerjoaquim

10832

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns articles
de premsa de Julián Marías a qui no li ha agradat massa la seua obra
"Qüestió de noms", i altres comentaris editorials sobre el funcionament
d'"AC". També li comunica l'interès de Baltasar Porcel per a què li publiquen
un llibre a l'editorial, notes sobre la censura, i les publicacions de "Causar-se
d'esperar", "L'Home", "Població i societat", "Cafè, copa i puro" i "El
descrèdit de la realitat".

1965

Maluquerjoaquim

10833

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la situació d'uns
amics comuns a Barcelona, i alguns comentaris sobre els articles de Julián
Marías al diari "El noticiero universal". També li comunica que Ibáñez
Escofet li publicarà el seu darrer article a "El Correo catalán", i d'altres
comentaris a un article de Francisco Fernández Santos aparegut a
"Cuadernos de Ruedo Ibérico" titulat "Julián Marías y el liberalismo".

1965

Maluquerjoaquim

10836
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[

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
per part de l'editorial "AC" d'una reedició de l'obra de Josep M. de Sagarra
"Cafè, copa i puro", i altres comentaris sobre les correccions fetes als
articles de l'esmentada obra. També li fa algunes notes sobre el preu de
venda de l'esmentada obra i sobre el projecte d'edició d'altres obres per
part de la mateixa editorial. Finalment li fa alguns comentaris al seu article
aparegut a "El Correo catalán" contestant-li a Julián Marías per uns articles
en contra de Catalunya.

1965

Maluquerjoaquim

10838

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament del llibre
d'En Maluquer publicat per l'editorial "AC", "Població i societat". També li
demana la seua opinió sobre el darrer llibre que han editat "Cafè, copa i
puro", i notes editorials sobre les properes obres a publicar per part de
l'esmentada editorial. Finalment li fa alguns comentaris sobre la crítica
literària i la publicitat a les obres editades per "AC", i d'un article seu
aparegut a "Triunfo" en contra de Julián Marías i li envia records de J. Mir.

1965

Maluquerjoaquim

10839

1965

Maluquerjoaquim

10843

1965

Maluquerjoaquim

11053

1965

Maluquerjoaquim

10754

Carta

Carta
MALUQUER, Joaquim
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Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de la contestació a unes cartes
anteriors seues. També li fa alguns comentaris sobre la visita del matrimoni
Pla a casa seua de Sueca, i li pregunta què li ha semblat la darrera obra
publicada per l'editorial "AC", "Cafè, copa i puro". Finalment li comunica la
prohibició de l'obra d'Espriu "Ronda de mort a Sinera" que s'estrenava al
Romea.
Adjunta una còpia d'un poema titulat "La Gran Lletania".
Contestació per part de la muller de Josep Carner per haver rebut uns
diners per mitjà del "Banc de Bilbao", cosa que li agraeix.
Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
per part de l'editorial "AC" del llibre "L'Home", amb pròleg de Josep Pla, i
altres comentaris sobre el seu viatge a Barcelona per a parlar de l'editorial.
També li fa alguns comentaris sobre la lectura de la seua obra "El
bandolerisme
català".
Adjunta d'altra carta comentant-li a Fuster la marxa de l'editorial "AC" i
sobre la publicació de les seues "Obres completes" a "Edicions 62".
Esborrany del capítol VI "Els Immigrants i llur assimilació" d'una obra de
Maluquer. Carta del ministeri d'"Informació i Turisme" a l'editorial "AC"
comunicant els canvis per fer a l'obra del mateix autor "Població i societat
als Països Catalans" per a rebre l'autorització de la censura per a la seua
publicació. Carta amb algues alegacions a la censura fetes per Armand
Carabén en nom de l'editorial "AC" sobre les correccions proposades a la
mateixa obra de Maluquer.

[

Expedient

Enviament a Fuster d'uns retalls de premsa d'articles apareguts a diferents
diaris de Barcelona, titulats: "Agresión contra "La Vanguardia" y "Diario de
Barcelona"", "El CICF agradece las múltiples muestras de simpatía...",
"Anoche se registró un atentado contra las oficinas del "Diario de
Barcelona" y "La Vanguardia"", "Louis Evely, entre nosotros", "Exhortación
pastoral: Repruebo enérgicamente toda forma de violencia...", i "Repruebo
toda forma de violencia o vejación en nombre de la religión católica:
Exhortación pastoral del Arzobispo de Barcelona".

1965

Maluquerjoaquim

10821

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joaquim Maluquer, Teresa Creus i
Armand Carabén, companys de l'editorial "AC", i mostra de la seua amistat i
estima a Fuster.

1965

Maluquerjoaquim

10837

Informe

Enviament a Fuster per part de l'editorial "AC" d'una còpia d'un informefactura amb les despeses realitzades per a l'edició de les "Obres completes
de Josep Pla" per part de l'esmentada editorial.

1965

Maluquerjoaquim

10793

Nota

Nota per part de Teresa Creus a Fuster disculpant-se per no poder
contestar-li les seues darreres cartes.

1965

Maluquerjoaquim

10745

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus sobre com va la traducció de
l'obra de Jean Rostand "L'Homme" per a la seua publicació, i comentaris
editorials sobre l'editorial "AC".

1965

Maluquerjoaquim

10750

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Madrid on està
de vacances, i comunicació de l'enviament d'un fulletó sobre "Romances
castellanos" que ha adquirit a la llibreria de "El Corte Inglés".
Al revers del full apareix una imatge a color del pati d'armes del "Palau Reial
de Madrid".

1965

Maluquerjoaquim

10771

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Arman Carabén des de Capetown (Sudàfrica).
l revers del full apareix una imatge a color d'una vista general de la ciutat de
Hermanus.

1965

Maluquerjoaquim

10777

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Madrid on ha
estat de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista nocturna de
"Madrid. La Cibeles y calle Alcalá".

1965

Maluquerjoaquim

10779
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[

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i d'altres amics comuns
des de Perpinyà (França), camí de Bèlgica.
Al revers del full apareix una imatge a color de "Perpignan. La Vénus
(sculpture). La Loge de Mer".

1965

Maluquerjoaquim

10788

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i d'altres amics comuns
des de Brusel·les (Bèlgica) on estan de passada del seu viatge per Europa.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista de la façana de la
"Bruxelles: Cathédrale Saint Michel".

1965

Maluquerjoaquim

10790

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Roma on està de
viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de "El Coliseu Romà".

1965

Maluquerjoaquim

10795

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Madrid on està
de viatge de negocis.
Al revers del full apareix una foto a color de "Madrid. Plaza Mayor".

1965

Maluquerjoaquim

10801

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i dels germans Soler des
de Calatayud (Saragossa) de viatge camí a Madrid.
Al revers del full apareix una foto a color de les runes del "Castillo de Ayud".

1965

Maluquerjoaquim

10802

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona que estan
de viatge a la Vall d'Aran (Lleida).
Al revers del full apareix una foto a color de la vista d'un paisatge del
Pirineu català, Vall d'Aran (Lleida).

1965

Maluquerjoaquim

10805

Postal

Salutacions a Fuster per part de Teresa Creus des de Queralps on està
passant les seues vacances d'estiu.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre de l'església romànica
de Queralbs (Girona).

1965

Maluquerjoaquim

10809

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua familia de visita
a Perpinyà al soterrament de Queralt.
Al revers del full apareix una foto a color d'un castell il·luminat "Perpignan.
Le Castillet".

1965

Maluquerjoaquim

10826

MALUQUER, Joaquim

Correspondència de Joan Fuster
1177 ]

[

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Ginebra (Suïssa)
on està de viatge de negocis.
Al revers del full apareix la imatge a color de la façana del Palau de les
Nacions Unides.

1965

Maluquerjoaquim

10835

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'una
còpia de la carta a Andreu Rosselló.
Adjunta carta de Joaquim Maluquer a Andreu Rosselló en contra d'un
article de Josep M. Junyent fent una crítica literària a l'obra de Bertold
Brecht "La ópera de 3 peniques" aparegut al diari "Avui, 9-3-65". També
adjunta l'esmentat retall de premsa.

1965

Maluquerjoaquim

10768

Tarja de
presentació

Tarja de presentació enviada a Fuster per part de Joaquim Maluquer
adjuntant les contestacions a una entrevista on critica uns articles de Juliàn
Marías sobre Catalunya i el nacionalisme català.

1965

Maluquerjoaquim

10834

1965

Maluquerjoaquim

10759

1965

Maluquerjoaquim

10786

1965

Maluquerjoaquim

10810

1965

Maluquerjoaquim

10816

1965

Maluquerjoaquim

10822

1965

Maluquerjoaquim

10824

1965

Maluquerjoaquim

10825

1965

Maluquerjoaquim

10841

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
MALUQUER, Joaquim

Sol·licitud a Fuster per part de Maluquer de la confirmació de la data del
seu viatge a Barcelona.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare, per part dels
membres de l'editorial "AC".
Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus per a què li envie un text
publicitari per a publicar-lo a "Serra d'Or".
Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament del text per a la
solapa del proper llibre que publicarà l'editorial "AC".

Telegrama

Sol·lcitud a Fuster per part de Teresa Creus de la seua autorització per a
publicar l'obra "Cafè, copa i puro" a l'Editorial AC.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament del seu
pròleg a l'obra de Josep M. de Sagarra per a la seua publicació.

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament del seu pròleg a
l'obra "Cafè, copa i puro" per a la seua publicació.

Telegrama

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la visita a casa seua de
Sueca de passada cap a Alacant.

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua amistat i
sobre un article de contestació a Julián Marías aparegut a "Triunfo" per les
seues paraules contra Catalunya. També li comunica el canvi proposat per
Armand Catabén de distribuïdora de l'editorial "AC", canviant d'"Ifac" a la
"Difusora General", i d'altres comentaris editorials sobre les vendes de
l'obra de Maluquer "Població i societat".

1966

Maluquerjoaquim

10842

Carta

Agraïment a Fuster per part de Teresa Creus per l'enviament de les còpies
d'unes cartes seues a Albert Manent i a Baltasar Porcel. També li fa alguns
comentaris editorials sobre la propera obra a publicar a l'editorial "AC"
proposant-li la seua obra "Gent" o altra de Joan Reglà, i li demana com va
anar la visita del senyor Pla a Sueca
Adjunta nota amb diferents assumptes editorials d'"AC", i retall de premsa
d'Enrique Barco Teruel titulat "Julián Marías, intérprete de Cataluña"
aparegut a "La Prensa. 11-I-66".

1966

Maluquerjoaquim

10844

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el canvi
de distribuïdora per part de l'editorial "AC" fent-se càrrec la "Difusora
General", i sobre les vendes de la seua obra "Qüestió de noms". També li
comunica l'enviament d'un disc per part de Martí Torrent.

1966

Maluquerjoaquim

10845

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua
continuïtat com a director de l'editorial "AC", i de l'entrada com a editor de
la mateixa institució de Martí Vidal. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació a l'editorial "AC" d'obres d'Albert Manent i de Josep V. Foix, i
enviament de l'adreça a Barcelona de Josep Riba Ortínez.

1966

Maluquerjoaquim

10846

Carta

Esborrany d'una carta de Fuster a Josep Riba Ortínez diguent-li que quant
vaja a Barcelona vol reunir-se amb ell per platejar-li algunes qüestions de
caire econòmic de l'editorial "AC".
Adjunta altre full emprat com esborrany amb l'anotació mecanografiada
"Historias de nigromantes".

1966

Maluquerjoaquim

10847

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la darrera visita a casa
seua de Sueca on van poder parlar de la marxa de l'editorial "AC", i alguns
comentaris editorials sobre els propers llibres a publicar. També li fa alguns
comentaris sobre allò que més li va agradar del seu viatge pel País Valencià i
sobre la mancança de gent de parla valenciana a les terres d'Alacant.

1966

Maluquerjoaquim

10848

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del pagament dels
seus honoraris editorials com a director d'"AC", a instància de Josep Riba
Ortínez, i altres comentaris sobre una reunió dels intel·lectuals catalans
amb Julián Marías. També li fa algunes notes editorials sobre la futura
publicació d'obres d'"AC" i li comunica una propera visita a casa seua de
Sueca.

1966

Maluquerjoaquim

10849

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus comunicant-li la
negativa de Josep V. Foix de publicar a l'editorial "AC" una obra seua, i
altres propostes editorials. També li demana algun text seu per a publicar a
la mateixa editorial, i li fa observacions sobre la seua assistència a un recital
de Raimon a l'Aliança del Poble Nou.
Adjunta retall de premsa titulat "Las Dificultades de Raimon..." on Agustí
Pons li fa una petita entrevista a Raimon.

1966

Maluquerjoaquim

10851

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre Raimon i Vicent
Ventura, i notes editorials sobre les discrepàncies entre l'editorial "AC" i
"Edicions 62" en la publicació d'un llibre de J.V. Foix per a la col·lecció "Cara
i creu" pel que Fuster pararà el seus treballs per a la publicació de la
"Història del País Valencià" d'"Edicions 62" i prepararà algun llibre per a
"Cara i creu". També li fa alguns comentaris sobre la preparació d'un llibre
titulat "Destinat a Valencians", li comunica l'enviament d'un article per a
"Destino" i li demana que telefone a "Edigsa" i es pose en contacte per a
enviar-li discs de Raimon al catalanòfil holandès, Bob De Nijs.

1966

Maluquerjoaquim

10852

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer qui li dóna el
seu suport en la decisió de deixar de banda l'obra "Història del País
Valencià" d'"Edicions 62" per centrar-se en el projecte de l'obra "Destinat a
valencians" per a l'editorial "AC". També li fa alguns comentaris sobre
l'enviament de discs de Raimon al catalanòfil Bob De Nijs.

1966

Maluquerjoaquim

10853

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua
negativa de publicar una obra a "Edicions 62" per a fer-ho a l'editorial "AC",
i altres comentaris sobre la publicació d'una obra sobre "L'Albufera" i a la
distribució i venda de la mateixa. També li comunica la seua asistència a un
concert de Raimon, i observacions sobre el seu article aparegut en premsa
"Secretos de tocador", i a la publicació de noves obres d'"AC".
Adjunta fullet anunciant un "Recital Raimon al Casino de l'Aliança del Poble
Nou. Dimarts 15 de Febrer del 1966"; al revers del full apareix anotat un
número de telèfon.

1966

Maluquerjoaquim

10854

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data de la visita a
casa seua de Sueca, amb Joan Argenté.

1966

Maluquerjoaquim

10855

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'obra "Alacant a
part" i sobre la situació del català a les terres del sud. També li comunica la
visita a Madrid a Manuel Ortínez, i li diu que finalment no es publicarà
l'obra "L'Albufera", i demés comentaris sobre la seua assitència a unes
jornades a Montserrat i sobre la visita a casa seua de Sueca.

1966

Maluquerjoaquim

10856

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la visita a casa seua de
Sueca, i altres comentaris sobre la decisió de no publicar a la col·lecció
"Cara i creu", de l'editorial "AC", el seu llibre sobre "L'Albufera. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la publicació d'altres obres seues com
"Gent" o "Destinat a valencians" i sobre la publicació d'uns articles de
Creixells sota el títol "El cos inmortal i l'ànima mortal".

1966

Maluquerjoaquim

10857

Carta

Agraïment a Fuster per part de Teresa Creus per l'enviament d'un llibre seu
per a la seua publicació a l'editorial "AC". També li comunica l'enviament
d'uns articles de premsa del seu interès, i li fa alguns comentaris sobre la
seua propera obra a publicar a la col·lecció "Cara i creu" titulat "Destinat a
valencians".

1966

Maluquerjoaquim

10858

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre la seua activitat
editorial a la col·lecció "Cara i creu", i altres comentaris sobre la seua reunió
a l'"Ambaixada dels Estats Units" a València. També li fa alguns comentaris
sobre l'obra "Alacant a part" i anotacions editorials sobre la publicació per
part de l'editorial "AC" de la seua obra "L'Albufera" i sobre les altres obres
seues "Discursos sobre la dignitat humana" i "Destinat a valencians".
Finalment li fa alguns comentaris sobre els nous projectes editorials d'"AC" i
sobre els llibres que podrien editar.

1966

Maluquerjoaquim

10859

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la rebuda d'uns
papers sobre la situació lingüística d'Alacant i sobre la seua inscripció a una
publicació escolar de "Lo Rat-Penat". També li demanen l'enviament de la
seua obra "Destinat a valencians" front a la manca d'originals per a publicar
a la col·lecció "Cara i creu" de l'editorial "AC", i observacions sobre
l'enviament d'un treball de toponímia de Joan Coromines.

1966

Maluquerjoaquim

10861

MALUQUER, Joaquim
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Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la situació
lingüística a Alacant arran de la lectura de l'obra "Alacant a part", i altres
comentaris sobre la publicació de la seua obra "L'Albufera" i sobre la
subscripció al butlletí "Escola" de "Lo Rat-Penat". També li fa alguns
comentaris sobre una reunió dels membres catalans de l'editorial "AC" per
a tractar el tema de la continuïtat editorial de la mateixa institució, i sobre
l'aparició de la nova editorial "Terra Forta".

1966

Maluquerjoaquim

10862

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
de la seua obra "L'Albufera", i altres comentaris sobre la publicació de l'obra
"Destinat a valencians". També li fa comentaris sobre les seues lectures
vacacionals de setmana santa i sobre la distribució d'obres d'"AC" per part
de la "Difusora General".

1966

Maluquerjoaquim

10863

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
llibres del seu interès. També li comunica l'agraïment per part de Josep Riba
Ortínez per l'enviament d'uns llibres per part de Fuster.

1966

Maluquerjoaquim

10865

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de notícies epistolars seues, pel
que li demana si s'ha amoinat amb ella. També li fa alguns comentaris sobre
una crítica literària a una obra de Maluquer publicada per l'editorial "AC",
feta a "Serra d'Or" o per un tal Armand Sáez.

1966

Maluquerjoaquim

10866

1966

Maluquerjoaquim

10867

1966

Maluquerjoaquim

10868

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un
exemplar del llibre de Perarnau "Més enllà dels Evangelis", i d'altres
comentaris sobre la publicació d'una traducció de les obres "Le socialisme
et l'Europe" i "Le temps du mépris" per part de l'editorial "AC".

1966

Maluquerjoaquim

10870

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el nacionalisme
català i l'opinió de Fuster envers a aquest. També li fa alguns comentaris
sobre la seua visita a Madrid i l'opinió que hi ha allà sobre el nacionalisme
català

1966

Maluquerjoaquim

10871

Carta

Carta

MALUQUER, Joaquim
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Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la visita a casa seua
de Sueca, d'una expedició de components de l'editorial "AC" per a parlar
amb ell, i demés comentaris sobre el viatge.
Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre certes
discrepàncies entre tots dos per la manca d'originals per a publicar a
l'editorial "AC", pel que Teresa Creus li demanà algun original seu amb
massa insistència, cosa que amoinà a Fuster.
Adjunta retall de premsa titulat "Mariane Kholer etudie l'un de vos
problemes quotidiens: Le trac, ça se domine" aparegut a la revista "ELLE".

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el paper d'alguns
sectors de l'església a Catalunya en defensa de la llengua i del nacionalisme
català. També li fa comentaris editorials sobre la publicació d'originals per
part de l'editorial "AC" a la seua col·lecció "Cara i creu".

1966

Maluquerjoaquim

10872

Carta

Esborrany de Fuster per a redactar una carta destinada a Joaquim Maluquer
sobre la publicació d'un llibre de Cruells a la col·lecció "Cara i creu" de
l'editorial "AC" sobre "Les lluites socials a Catalunya", i proposta d'algunes
correccions a l'original abans de publicar-lo.

1966

Maluquerjoaquim

10874

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la distribució i
vendes de les obres publicades per l'editorial "AC". També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament d'uns articles de Creixells apareguts a
"Revista de Catalunya" i "La Nostra Revista" per a la seua publicació en un
llibre, i d'altres comentaris sobre la crítica literària a les obres d'"AC" als
diferents mitjans de comunicació escrits d'àmbit català. Finalment li fa
algunes observacions sobre l'èxit de Raimon al "Teatre Olympia", i li
comunica l'enviament d'un article de Laín Entralgo "Teatro catalán en
Madrid" aparegut a "La Gaceta Ilustrada".

1966

Maluquerjoaquim

10875

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre els articles de Joan
Creixells que aniran a un llibre que va a publicar l'editorial "AC", i altres
comentaris a un article de Laín Entralgo que li envià. També li proposa la
lectura d'obres de la col·lecció "Juventud" per a veure si alguna es podria
reeditar per l'editorial "AC", i li demana notícies sobre la publicació d'un
butlletí pedagògic de "Lo Rat-Penat".
djunta còpia d'una carta de Teresa Creus a la "Secció de Pedagogia" de "Lo
Rat-Penat", demanant-los notícies sobre l'edició d'un butlletí amb el que
col·laborà econòmicament.

1966

Maluquerjoaquim

10876

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament per
mitjà de Teresa Creus del proper llibre a editar l'editorial "AC", i altres
comentaris a les correccions per fer abans de la seua publicació. També li
comunica l'anada a una conferència de Sardà.

1966

Maluquerjoaquim

10878

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre el
funcionament de l'editorial "AC" i a la manca de vendes per motius de la
falta de publicitat editorial. També li fa alguns comentaris sobre les
properes publicacions de llibres projectades per l'editorial, i sobre
l'enviament d'uns articles per al llibre de Joan Crexells que van a publicar, i
demés comentaris sobre la crítica literària a les seues obres per part de la
premsa escrita d'àmbit català.

1966

Maluquerjoaquim

10879

MALUQUER, Joaquim
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una reunió dels
membres de l'editorial "AC" per a tractar el tema de les vendes editorials, i
comentaris sobre el casament de Raimon. També li fa alguns comentaris
sobre les reunions a casa seua de Sueca per a parlar del nacionalisme
català, i demés comentaris sobre política.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "En el País de Nunca Jamás"
aparegut a la revista "España Económica, nº 3531. Madrid, 12 junio 1966".

1966

Maluquerjoaquim

10880

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el
projecte d'edició d'una nova revista al País Valencià i sobre les dificultats
trobades per Ibáñez Escofet a la mateixa. També li comunica l'enviament
d'un article seu per a publicar-lo a "Suma i sigue", i demés comentaris sobre
una reunió dels membres d'"AC" per a tractar la continuïtat de l'editorial.

1966

Maluquerjoaquim

10881

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la distribució i
vendes dels llibres publicats per l'editorial "AC", i comentaris sobre
l'enviament d'uns articles per a l'obra de Cruells, "La història a l'inrevès",
que publicarà la mateixa editorial. També li fa alguns comentaris a un article
seu per a la revista "Suma y sigue", i li demana l'enviament de la seua obra
"Destinat a valencians" per a la seua revisió abans de publicarla. Finalment li
fa alguns comentaris sobre el casament de Raimon.

1966

Maluquerjoaquim

10882

Carta

Enviament a Fuster per part de Teresa Creus de la còpia d'una carta enviada
a la "Secció de Pedagogia" de "Lo Rat-Penat", demanant-los notícies sobre
la publicació del "Butllerí Escolar", amb el qual col·laborà econòmicament.

1966

Maluquerjoaquim

10883

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre els llocs on estarà
durant les seues vacances d'estiu, i altres comentaris editorials sobre els
articles a incloure a l'edició d'"AC" d'una obra de Crexells. També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament d'articles de premsa del seu interès i sobre la
crítica literària apareguda a "El Correo Catalán" a l'obra "Cafè, copa i puro",
i demés comentaris editorials.

1966

Maluquerjoaquim

10885

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del pagament dels
seus honoraris editorials com a director d'"AC", i altres comentaris sobre
una reunió a Madrid amb Manuel Ortínez on tractaren alguns temes sobre
política i nacionalisme i sobre la continuïtat de l'editorial. També li fa alguns
comentaris editorials sobre la publicació d'una obra de Cruells, i al seu
article "Un art i una societat" aparegut a la revista "Suma y sigue" i al seu
llibre "Destinat a valencians". Finalment li comunica l'aparició d'una nova
revista en català "L'Observador" patrocinada per Jordi Maluquer i Josep
Espar, pel que li demana la seua col·laboració amb articles per a
l'esmentada revista.

1966

Maluquerjoaquim

10886

MALUQUER, Joaquim
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MALUQUER, Joaquim

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les seues
vacances i sobre un document apostòlic de Marcelino Olaechea i el paper
de l'església valenciana respecte a la llengua, aconsellant-li que el publique
a "Destinat a Valencians". També li fa alguns comentaris sobre el tancament
per part de la censura de "Serra d'Or", i d'altres comentaris sobre la premsa
catalana i sobre la publicació d'una obra de Cruells per part de l'editorial
"AC". Finalment li comunica l'enviament de l'esquema per a fer una obra
titulada "Economia i societat del País Valencià".

1966

Maluquerjoaquim

10887

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre com està passant les
seues vacances al "SECEA", i d'altres comentaris sobre l'estat de salut del
pare de Fuster. També li fa alguns comentaris sobre la marxa de l'editorial
"AC", i sobre la publicació a la mateixa editorial d'una obra de Cruells i
d'altra del mateix Fuster, i demés comentaris sobre l'enviament d'articles
de premsa del seu interès i de l'aparició de les noves publicacions
"Tele/Estel" i "L'Observador", i d'altres articles de crítica literària.

1966

Maluquerjoaquim

10888

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'empitjorament de
l'estat de salut del seu pare, pel que li ofereix el seu ajut per a qualsevol
cosa que vulga.

1966

Maluquerjoaquim

10889

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa del seu interès. També li pregunta per l'estat de salut del seu
pare.
Al revers del full apareix l'anotació manuscrita de Fuster "Maluquer".

1966

Maluquerjoaquim

10890

1966

Maluquerjoaquim

10891

Carta

Mostra de condol i de suport a Fuster per la mort del seu pare, i d'altres
comentaris sobre la seua amistat.

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Joaquim
Maluquer i la seua dona, qui li ofereixen la seua consolació i amistat.

1966

Maluquerjoaquim

10892

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa i de "Miscel·lania barcelonina" on es parla de l'editorial "AC" i
d'uns números de "Tele/Estel". També li fa alguns comentaris sobre la
crítica editorial a la premsa catalana a una obra en la que hi ha un pròleg de
Fuster.
Adjunta retall de premsa de l'article "La figura del dia: Raimon" apargut al
"D. de B., 17-8-66".

1966

Maluquerjoaquim

10895

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer aconsellant-li, després
de la mort del seu pare, que vaja a viure a Barcelona, i altres comentaris
sobre amics comuns, i dels dies en què estarà fora de Barcelona per si va a
visitar-lo.

1966

Maluquerjoaquim

10896
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua visita a
Barcelona i sobre un article de José Ramon Alonso criticant-lo. També li
comunica l'interès de Manuel Ortínez per fer-se càrrec de la "Revista de
Catalunya", i de la publicació de la seua obra "L'Albufera".

1966

Maluquerjoaquim

10898

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus d'uns articles de premsa del
seu interès sobre crítica literària i sobre la lectura de l'obra "Petrowska, 38".
També li fa alguns comentaris sobre la publicació per part d'"AC" d'una obra
de N. Rubió i Tudurí a instància del senyor Miravitlles.
Adjunta retall de premsa d'una crítica literària a una obra publicada per
l'editorial "AC" a la col·lecció "Cara i creu" titulat "Maluquer i Sostres, J.
[[Població i societat a l'àrea catalana]]", aparegut a "La Vanguardia, 30-VII66".

1966

Maluquerjoaquim

10899

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut de
M. Teresa i el seu viatge per Amèrica, i altres comentaris sobre l'aparició
d'uns nous mitjans de comunicació de premsa escrita d'àmbit català i sobre
les lluites editorials per a estar al front d'aquests. També li comunica que
Manuel Ortínez vol tornar a editar la "Revista de Catalunya" sota la direcció
de Fuster.

1966

Maluquerjoaquim

10900

Carta

Comunicació a Teresa Creus per part de "CRIC Coordinadors de Publicitat"
de la creació d'una nova secció al diari "Tele/Estel" anomenada "Quatre
llibres que fan impacte", destinada a la crítica literària, i altres comentaris
sobre les característiques editorials dels esmentats articles.

1966

Maluquerjoaquim

10901

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu viatge de
treball a Alemanya, i de que ha rebut les postals de "L'Estampa popular"
que li envià. També li demana per la publicació a l'editorial "AC" d'un llibre
de Cruells. Li parla de l'aparició d'un nou diari a Catalunya anomenat "El
Matí" i de les reticències de la censura en que es fiquen títols de diaris
d'abans de la guerra civil.

1966

Maluquerjoaquim

10903

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament
d'uns articles per a un llibre de Crexells i d'altres comentaris sobre les
correccions a fer per a l'edició de l'obra "Comprendre el món" de Joan
Reglà, que es publicarà a l'editorial "AC". També li fa alguns comentaris
sobre Martí Torrent i sobre uns articles de Fuster apareguts a "Destino" i
"Levante". Finalment li fa alguns comentaris sobre la darrera reunió
editorial per a tractar els projectes d'edició de llibres programats per "AC" i
sobre la seua marxa i el futur de l'esmentada editorial.

1966

Maluquerjoaquim

10911

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu viatge a casa
d'uns amics a Béziers (França) a la festa de la castanyada, i altres comentaris
sobre la publicació d'un article de Fuster a "El Correo Catalán". També li
demana notícies sobre els llibres que porta entre mans, i algunes
observacions sobre la visita de Jordi Pujol a València.

1966

Maluquerjoaquim

10912

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre un viatge del senyor Pla
a València i sobre la publicació d'una obra de Joan Reglà a l'editorial "AC" un
cop corregida. També li fa alguns comentaris sobre el funcionament de la
mateixa editorial i sobre la preparació d'una obra d'articles de Joan Crexells
i d'altra de Cruells per a la seua publicació per part d'"AC", així com
diferents comentaris sobre els autors en el punt de mira de la censura.
Finalment li demana els títols dels propers llibres a publicar per part d'"AC"
per a fer una ressenya a "Serra d'Or", i li comunica l'enviament d'uns
articles, i algunes notes sobre la situació política espanyola.

1966

Maluquerjoaquim

10914

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'edició del seu llibre
"L'Albufera" per part de Jaume Pla. També li demana notícies sobre la
publicació d'un butlletí de "Lo Rat-Penat" en el qual va col·laborar
econòmicament, i li demana la seua assistència a l'obra teatral "Ronda de
mort a Sinera".

1966

Maluquerjoaquim

10915

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa del seu interés.

1966

Maluquerjoaquim

10916

Carta

Enviament a Fuster per part de Teresa Creus del text d'un anunci publicitant
la col·lecció "Cara i creu" de l'editorial "AC" que apareixerà a "Serra d'Or".
Adjunta una nota manuscrita comunicant-li l'enviament d'un paquet, i un
retall de premsa publicitant l'obra teatral "Ronda de Mort a Sinera" al
teatre Romea de Barcelona.

1966

Maluquerjoaquim

10918

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de notícies seues al no
escriure cartes ni articles de premsa durant un llarg temps. També li
demana que faça una visita a Madrid a Manuel Ortínez i li demana les dades
de la seua visita a Barcelona per nadal.

1966

Maluquerjoaquim

10919

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer, des de Ginebra (Suïssa)
on està de viatge de negocis, sobre el seu allunyament del diari "El Correo
Catalán" per a passar a publicar articles a "La Vanguardia" i demés
comentaris sobre la situació de la premsa catalana. També li fa alguns
comentaris sobre Ventura i sobre Martí Torrent, i li aconsella que es
reunisca amb Pere Duran i amb Jordi Pujol per ser un dels personatges
catalans més influents, i notes sobre l'entrada d'Espanya a la "CEE".

1966

Maluquerjoaquim

10920

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la data de la seua visita
a Barcelona, i comentaris sobre la data de publicació i les correccions a fer a
una obra de Joan Reglà que es publicarà a l'editorial "AC". També li diu que
ha rebut carta de "Lo Rat Penat" disculpant-se pel retard en l'enviament
d'uns butlletins, i observacions sobre certa polèmica amb els membres de
"El Correo Catalán", pel que no farà més articles per al diari. Finalment li
demana l'enviament d'algun llibre seu per publicar-lo i notes editorials
d'"AC", aixi com li comunica l'enviament d'una caricatura de Cesc i d'uns
retalls de premsa del seu interès.

1966

Maluquerjoaquim

10921

1966

Maluquerjoaquim

10922

1966

Maluquerjoaquim

10923

1966

Maluquerjoaquim

10924

1966

Maluquerjoaquim

10925

Carta

Carta

MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta
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Enviament a Fuster d'una carta de Jordi Massó a Joaquim Maluquer
felicitant-li els nadals i agraïnt-li la seua visita a Londres.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el premi de la grossa de
nadal que ha caigut al seu poble, i d'altres comentaris editorials sobre la
publicació a la col·leció "Cara i creu" de l'editorial "AC" de l'obra de Joan
Reglà "Comprendre en món", i sobre la publicació d'una obra de Cruells.
També li agraeix l'enviament del seu llibre "Judicis finals" i li fa alguns
comentaris sobre la seua nova col·laboració amb articles per a "El Correo
Catalán".
Adjunta retall de premsa d'Enrique Martínez Ballester "El gordo, muy
repartido.." aparegut al "Diario de Barcelona, 23-XII-66".
Enviament a Fuster de l'itinerari d'un viatge de Joaquim Maluquer i Josep
Riba amb les seues dones per Europa on visitaran Londres, París i Ginebra,
sortint de Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa del seu interès i d'un disc de cançons nadalenques. També li
pregunta per l'enviament de les proves d'impremta de l'obra de Joan Reglà
"Comprendre el món" per a la seua correcció abans de publicar-la a
l'editorial "AC", i demés comentaris sobre el viatge de Teresa Creus a
Alemanya.

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les negociacions
per a la publicació d'una revista en català i dels diaris "Migdia" i
"L'Observador". També li fa alguns comentaris sobre la distribució de les
regions geogràfiques d'Espanya als llibres de text de batxillerat i sobre la
dolenta política econòmica de l'Estat. Finalment, li fa altres comentaris
sobre un seminari a Barcelona de l'"OCDE", i li envia l'adreça del senyor
Trías Fargás.

1966

Maluquerjoaquim

10934

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la Família de Joaquim Maluquer,
signada per la seua dona M. Rosa.
Al revers de full apareix un dibuix d'unes estrelles en color verd.

1966

Maluquerjoaquim

10840

1966

Maluquerjoaquim

10873

1966

Maluquerjoaquim

10877

1966

Maluquerjoaquim

10897

1966

Maluquerjoaquim

10913

Postal

Salutacions a Fuster per part de Teresa Creus des d'Alacant on està passant
les vacances d'estiu.
Al revers del full apareix una imatge a color de la platja del Postiguet
d'Alacant.

1966

Maluquerjoaquim

10850

Postal

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus perquè va rebre el butlletí
que li envià anunciant algunes obres de l'editorial "AC", i sobre l'enviament
d'una obra del seu interès.
Al revers del full apareix la imatge a color d'una paella de marisc.

1966

Maluquerjoaquim

10864

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Madrid on han estat de viatge a l'estiu.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista aèrea del "Parque del
Retiro. Madrid".

1966

Maluquerjoaquim

10884

MALUQUER, Joaquim

Nota

Nota

Nota

Poema
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus a una carta seua que li envià
junt amb uns retalls de premsa, i demés comentaris sobre la institució "Lo
Rat-Penat".
Notes de lectura de Fuster d'algunes obres de la col·lecció "Juventud"
facilitades per Teresa Creus per a la reedició d'alguna obra a l'editorial "AC".
Confirmació a Fuster per part de Teresa Creus de que li ha aplegat una carta
seua que li envià. També li demana pel seu estat anímic després de morir el
seu pare.
Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Colònia
(Alemanya) on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana de la catedral de
"Köln Am Rhein".

[

Postal

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de la seua visita a Barcelona i
de la rebuda d'uns documents que li envià. També li demana notícies sobre
la subscripció a un butlletí de "Lo Rat-Penat", i altres comentaris sobre la
publicació a "Destino" del seu article "Qualsevol resposta".
Al revers del full apareix una vista nocturna a color del "Barri Gòtic de
Barcelona. Monument a Berenguer El Gran".

1966

Maluquerjoaquim

10904

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona M. Rosa
Margalef des d'Oxford (Regne Unit) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana del "Exeter College,
Oxford".

1966

Maluquerjoaquim

10905

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona M. Rosa
Margalef desde París on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de "Les Champs-Elysées" amb
l'arc del triomf al fons.

1966

Maluquerjoaquim

10906

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona M. Rosa
Margalef des de Ginebra (Suïssa) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de "Géneve. Le jet d'eau (130
m) el le Mont-Blanc (4810 m)".

1966

Maluquerjoaquim

10907

Postal

Felicitació a Fuster per part de Teresa Creus i Joaquim Maluquer pel seu
aniversari.
Al revers del full apareix una reproducció a color d'un dibuix de Picasso que
represeta unes mans agafant un ramell de flors, amb l'anotació "Picasso
1958".

1966

Maluquerjoaquim

10917

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Teres Creus.
Al revers del full apareix la reproducció a color d'un dibuix de "Picasso
(1961) - Colombe bleue".

1966

Maluquerjoaquim

10926

1966

Maluquerjoaquim

10860

1966

Maluquerjoaquim

10869

1966

Maluquerjoaquim

10893

1966

Maluquerjoaquim

10894

1966

Maluquerjoaquim

10902

MALUQUER, Joaquim

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un llibre seu
per a publicar-lo l'editorial "AC".
Confirmació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la data d'una visita a
casa seua de Sueca.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part del matrimoni
de Joaquim Maluquer i M. Rosa Margalef.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró de l'enviament d'una nota d'art.

[

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la tornada de Joaquim
Maluquer del seu viatge per Europa amb la seua dona.

1966

Maluquerjoaquim

10908

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la prolongació de la "Fira
del Llibre" de Barcelona.

1966

Maluquerjoaquim

10909

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la tornada del seu
viatge per Europa amb la seua dona.

1966

Maluquerjoaquim

10910

Article de premsa

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un article de premsa
d'aquest darrer sobre l'església catalana titulat "Carta oberta a l'opinió
pública: manifestar la lliure opinió és un dret elemental de tot home".

1967

Maluquerjoaquim

10957

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maluquer sobre una reunió que van tenir
els membres d'"AC" per a traspassar l'editorial. També li comunica la visita a
Sueca d'un noi, amic de Maluquer, que li portarà un disc de Brassens, i
comentaris sobre la situació politico-cultural catalana.

1967

Maluquerjoaquim

10927

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer de les dificultats per a
reunir-se amb els senyors Ortínez al ser fora de Barcelona. Sol·licitud dels
seus projectes editorials i agraïment per l'enviament del llibre "L'Home
revoltat". També li fa alguns comentaris sobre el traspàs de l'editorial "AC"
a d'altra editorial del senyor Cendrós.

1967

Maluquerjoaquim

10929

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre una reunió dels
membres de l'editorial "AC" per a tractar el tema del traspàs d'"AC" a
d'altra editorial del senyor Cendrós, i sobre la proposta del senyor Ortínez
perquè Fuster dirigisca una nova "Revista de Catalunya" que vol reeditar.
També li fa alguns comentaris editorials sobre la publicació de l'obra
"Comprendre el món" de Joan Reglà, i d'altres comentaris d'elogi als pròlegs
de Fuster, i sobre la distribició i vendes d'obres d'"AC".

1967

Maluquerjoaquim

10930

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la creació del diari
"Migdia" i sobre la creació per part de Jordi Maluquer de la societat
"Premsa Catalana" per a l'edició d'una revista en català. També li comunica
que la Diputació de Barcelona introduïrà l'ensenyament del català a l'escola
i d'altres comentaris sobre la situació política a Catalunya. Finalment li fa
alguns comentaris sobre una reunió per al traspàs de l'editorial "AC" al
senyor Cendrós, sobre el llibre de Josep Melià "Els Mallorquins" i sobre
l'aparició d'un article a la revista "Population" on es parla del terme "País
Valencià" a l'article "Migrations et particularismes régionaux en Espagne".
Adjunta retall de premsa titulat "En relación con el registro del Casal de
Montserrat..." aparegut a "La Vanguardia, 28-I-67".

1967

Maluquerjoaquim

10931

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament del text per a les
solapes del llibre de Reglà "Comprendre el Món" per a la seua publicació.
També li comunica l'enviament d'un article del seu interès i que ha rebut
carta de la "Distribuïdora Brot" sobre la rebuda d'uns llibres d'"AC".
Finalment li fa alguns comentaris sobre el concert de Raimon al Palau de la
Música de Barcelona.
Adjunta retalls de premsa titulats "El recital de Raimon..." i "Cartas a "La
Vanguardia": Las regiones geográficas en los textos de bachillerato"
apareguts al diari "La Vanguardia, 6-I-67".

1967

Maluquerjoaquim

10932

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre les gestions fetes amb
el senyor Ortínez per a la reedició de la "Revista de Catalunya" i altres
comentaris a la publicació per part de l'editorial "AC" de l'obra
"Comprendre el món" i sobre el traspàs de l'esmentada editorial al senyor
Cendrós. També li comunica que va rebre el text per a la solapa del llibre de
Reglà i d'altres comentaris sobre la marxa de l'editorial, i de la crítica
literària apareguda a "Destino" de l'obra de Josep M. Folch i Torres.

1967

Maluquerjoaquim

10933

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus per si ha rebut uns llibres i
retalls de premsa que li envià per l'agència "Trasports Poca", i comentaris
sobre la publicació del llibre de Joan Reglà "Comprendre el món" i sobre
l'enviament d'exemplars de la mateixa als crítics literaris de les publicacions
d'àmbit català. També li demana la visita de Reglà a Barcelona per a signar
llibres i comentaris sobre com van les vendes de l'obra. Finalment li
comunica la publicació d'una obra de Crexells a l'editorial "AC", i li fa alguns
comentaris sobre la seua visita a Barcelona i de l'enviament d'uns retalls de
premsa i de l'exemplar del darrer llibre publicat pel senyor Díaz Plaja.

1967

Maluquerjoaquim

10937

1967

Maluquerjoaquim

10938

1967

Maluquerjoaquim

10939

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'uns
retalls de premsa, i sobre les gestions del senyor Ortínez per a reeditar la
"Revista de Catalunya". També li fa alguns comentaris d'elogi al seu article
sobre Josep Pla, aparegut a "Destino"
Còpia d'una carta d'un grup d'intel·lectuals catalans detinguts al Palau de
Justícia de Barcelona denunciant la seua situació i defensant els seus drets,
destinada a la família del polític català, Frederic Roda i Ventura.

[

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Teresa Creus als seus darrers articles
de premsa, i d'altres sobre la coincidència a un casament amb Ramón Trias
Fargas amb el qual va parlar de la divisió regional d'Espanya proposada pel
Govern. També li fa alguns comentaris editorials sobre la publicació del
llibre de Reglà "Comprendre el món" que serà la darrera obra editada per
"AC" i d'altres comentaris sobre les obres en projecte d'edició per la
mateixa editorial. Finalment li comunica l'enviament d'uns retalls de premsa
apareguts a "Tele/Estel" i notes sobre la retransmisió d'un programa de
televisió sobre València.

1967

Maluquerjoaquim

10940

1967

Maluquerjoaquim

10942

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
de l'obra de Reglà i sobre la rebuda del contracte editorial de l'esmentada
obra, i notes sobre la crítica literària als diaris d'àmbit català.
També li fa alguns comentaris sobre el futur de l'editorial "AC", sobre els
seus projectes editorials i l'edició de "La història a l'inrevès" de Joan
Crexells, i d'altres comentaris sobre les gestions per a la reedició de la
"Revista de Catalunya".

1967

Maluquerjoaquim

10943

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la situació política
i comercial a Espanya, i altres comentaris sobre certes desavinences amb el
senyor Cendrós i el senyor Ortínez per a transferir-li l'editorial "AC". També
li fa alguns comentaris sobre la venda de llibres publicats per l'esmentada
editorial, i li comunica que el seu llibre "Població i societat a l'àrea catalana"
ha rebut un premi literari. Finalment li fa alguns comentaris sobre
l'enviament de llibres i revistes, i demés comentaris personals.

1967

Maluquerjoaquim

10944

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'una còpia
del contracte editorial de Joan Reglà amb l'editorial "AC", i de l'enviament
dels seus honoraris editorials a Reglà. Li comunica a Fuster l'enviament
d'uns articles de premsa i un exemplar de "Oriflama" on apareix un article
sobre
Raimon.
Adjunta una còpia del contracte editorial signat entre Armand Carabén i
Joan Reglà per a la publicació a la col·lecció "Cara i creu" de l'editorial "AC"
de l'obra de Reglà "Comprendre el món".

1967

Maluquerjoaquim

10945

Carta

MALUQUER, Joaquim

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la dedicatòria d'un
exemplar del llibre de Reglà, qui està de vacances a l'Empordà. També li
demana que li diga quants exemplars li envià de l'obra "Comprendre el
món".

[

Carta

Comentaris a Fuster sobre certa crítica escoltada per Teresa Creus a uns
valencians cap a la figura d'ell. També li comunica l'enviament per mitjà
d'Argenté, que el visitarà a Sueca, d'uns retalls de premsa, revistes i d'uns
llibres de "Cara i creu" per a Joan Reglà, i comentaris sobre els articles que li
ha enviat i sobre els contractes i pagaments editorials enviats a Reglà per la
publicació d'una obra seua a l'editorial "AC".

1967

Maluquerjoaquim

10946

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus, a instància de Maluquer, de
l'enviament d'uns llibres editats per l'"Institut d'Estudis Catalans", i d'altres
comentaris sobre la concessió d'un premi per part de la mateixa institució a
l'obra de Maluquer "Població i societat", i l'enviament d'uns documents del
seu interès.

1967

Maluquerjoaquim

10947

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'uns documents del
seu interès, i de que va fer un curset per als novicis de l'Abadia de
Montserrat. També li fa alguns comentaris sobre la repercusió del premi
"Duran i Bas", i sobre la seua col·laboració al diari "El Noticiero".
Adjunta estampa de recordatori de la primera comunió d'Elisbet Maluquer i
Margalef; al revers del full apareix una imatge a color d'una taula gòtica
representant l'últim sopar.

1967

Maluquerjoaquim

10948

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament
d'unes fotos del Parc Güell i d'una estampa de la comunió de la seua filla, i
demés comentaris sobre la seua feina al "SECEA". També li comunica el
viatge de Manuel Ortínez a Colòmbia i li demana la seua visita a Barcelona
quant aquest torne. Observacions sobre unes manifestacions a la mateixa
ciutat contra l'església, la guerra del Vietnam i sobre política.

1967

Maluquerjoaquim

10949

Carta

Comentaris per part de Fuster a Manuel Ortínez sobre les gestions fetes
amb "Edicions 62" per a la reedició de la "Revista de Catalunya". També li
demana una reunió per a tractar el tema de la continuïtat de la col·lecció
"Cara i creu" i de l'editorial "AC".

1967

Maluquerjoaquim

10950

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu treball
al "SECEA". També li comunica que va anar a portar-li el darrer llibre
publicat per l'editorial "AC" a Espriu i li dóna records per a ell, i altres
comentaris editorials sobre els llibres en projecte de publicar per
l'esmentada editorial i sobre l'enviament d'uns llibres als senyors Molas i
Castellet i d'uns articles de crítica literària a l'obra de Reglà "Comprendre el
món".

1967

Maluquerjoaquim

10951

MALUQUER, Joaquim

Correspondència de Joan Fuster
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[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns
documents del seu interès i altres comentaris sobre l'enviament a Joan
Reglà d'uns exemplars del seu llibre "Comprendre el món" i sobre com van
les vendes de l'obra. També li fa alguns comentaris sobre la legalització de
l'editorial "AC" segons la nova "Llei de Premsa", i sobre la continuïtat de la
col·lecció "Cara i creu" de la mateixa editorial. Finalment li fa alguns
comentaris sobre la reedició de "Revista de Catalunya", i sobre la publicació
d'alguna obra seua com ara: "L'Albufera" o "Combustible per a falles" entre
notes
comentaris
editorials
d'"AC".
Adjunta retall de premsa "Aparecen manchas de pintura en las paredes del
Palacio Arzobispal" aparegut a "La Vanguardia, 20-V-67".

1967

Maluquerjoaquim

10952

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Coromines de l'enviament de
l'esquema d'un projecte de llibre sobre nacionalisme, pel que li demana la
seua opinió al respecte.

1967

Maluquerjoaquim

10953

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per les seues objeccions
al projecte de llibre sobre nacionalisme que li va enviar, amb les quals està
totalment d'acord.

1967

Maluquerjoaquim

10958

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació a
la col·lecció "Cara i creu", de l'editorial "AC", de l'obra "La Història de
l'inrevès" i del recull d'artícles de premsa per a aquesta obra. També li
proposa publicar una obra seua a la mateixa editorial, i observacions sobre
les seues vendes editorials, molt inferiors a les d'"Alfaguara". Finalment li fa
alguns comentaris sobre la publicació de la seua obra "L'Albufera", i al seu
article de premsa "Nombres para el idioma", i notes editorials.

1967

Maluquerjoaquim

10959

1967

Maluquerjoaquim

10960

1967

Maluquerjoaquim

10961

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1195 ]

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'unes normes i
exemples de puntuació i correccions gramaticals d'"Edicions Proa" per a què
en faça ús durant la correcció de textos editorials.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'unes
còpies per a l'edició d'una obra.

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'interès de "El
Noticiero" per publicar una sèrie d'articles de Peris Mencheta, comunicació
de l'enviament d'un article seu, i observacions per a la publicació a "Cara i
creu" de l'obra d'Esteve Albert "L'home aquest animal degenerat".
Adjunta retalls de premsa d'Heliodoro Carpintero "Una pregunta incómoda"
aparegut a "El Noticiero Universal, 21-6-1967" i de Joaquim Maluquer "Los
fallos en la base" aparegut a "El Noticiero Universal, 17-6-1967".

1967

Maluquerjoaquim

10962

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa del seu interès. També li demana notícies seues ja que li va dir
Ibáñez Escofet que en tres setmanes no ha rebut cap article seu per a "El
Correo Catalán".

1967

Maluquerjoaquim

10963

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les
característiques d'un llibre seu d'aforismes per a publicar-li'l, i alguns
comentaris sobre l'itinerari d'un viatge a Barcelona on aniran a casa seua
en cotxe per arreplegar-lo.

1967

Maluquerjoaquim

10964

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus preocupant-se pel seu estat
de salut després d'estar malalt, i altres comentaris sobre les obres
projectades per Fuster, "Gent" i "Destinat a valencians". També li fa alguns
comentaris sobre l'ensenyament del català i d'un article de Baltasar Porcel
titulat "Escriure en català" aparegut a "Tele/Estel", i notes sobre el
nomenament com a bisbe de Josep Pont i Gol, i altres comentaris editorials
d'"AC".
Adjunta full amb l'anotació d'uns noms de presones i retalls de premsa
titulats: "Luis Eduardo Aute, portavoz de la nueva canción castellana...", "Un
caso concreto: la vía de los éxitos internacionales" i "Realidad de cataluña"
crítica a l'obra de Maurici Serrahima.

1967

Maluquerjoaquim

10965

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'una crítica
literària, apareguda al diari "La Vanguardia", d'una obra de Serrahima i
d'altra del setmanari "Presència" a l'obra de Reglà "Comprendre el món", i
alguns comentaris sobre la seua activitat epistolar.

1967

Maluquerjoaquim

10966

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Joaquim Maluquer per la sèrie
d'articles sobre Peris Mencheta apareguts a la premsa, i al seu projecte de
llibre "Primera memòria". També li fa alguns comentaris sobre el seu viatge
a Barcelona i li anuncia una conferència a Balaguer titulada "Lleida vista des
de València".

1967

Maluquerjoaquim

10968

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la transcripció d'una
conferència de la reunió a Barcelona en la que va estar Fuster, gravada amb
magnetòfon i de la que no enten algunes paraules i expressions, pel que li
l'envia per aclarir-ho.

1967

Maluquerjoaquim

10969

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'unes
correccions i/o aclaracions del text de la gravació d'una reunió
d'intel·lectuals a Barcelona que li va enviar, i observacions sobre l'estat de
salut de la mare de Teresa Crues i de les seues vacances d'estiu.

1967

Maluquerjoaquim

10970

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre les correccions a la
gravació de la conferència seua a una reunió d'intel·lectuals a Barcelona.
També li pregunta per la seua propera visita a Barcelona i comentaris
editorials sobre "Cara i creu" i del casament d'Eliseu Climent. Finalment li
demana si Maluquer li va enviar un llibre.

1967

Maluquerjoaquim

10971

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre una entrevista a Fuster i
sobre la transcripció d'una conferència seua a una reunió d'intel·lectuals a
Barcelona, i comentaris sobre l'enviament d'unes publicacions i de la revista
"Europa".

1967

Maluquerjoaquim

10972

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre com li han anat
les vacances d'estiu, sobre el matrimoni d'Eliseu Climent i sobre un lloc de
treball a la seua empresa per a Miquel Vilar. També li comunica l'enviament
d'unes fotos i li demana per l'entrevista amb Robles Piquer.

1967

Maluquerjoaquim

10973

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la visita d'Eliseu
Climent i la seua dona a Barcelona i sobre un sopar amb Miquel Vilar i Marià
Alberó. També li fa alguns comentaris de la negativa de Raimon a actuar a
Lloret de Mar, pel que li demana a Espar Ticó la seua intermediació. Per
acabar, notes sobre l'entrevista amb Robles Piquer i sobre la marxa a Sant
Sebastià d'Ibáñez Escofet per a fer unes gestions per a la creació d'un diari
català.

1967

Maluquerjoaquim

10974

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el pagament dels
seus honoraris editorials pels seus articles al diari "El Noticiero Universal".
També li demana l'enviament d'un paper sobre el País Valencià, i alguns
comentaris sobre una conferència a Castelló, i sobre la seua propera visita a
Barcelona on li donarà unes fotos d'una excursió que van fer.

1967

Maluquerjoaquim

10975

MALUQUER, Joaquim

Correspondència de Joan Fuster
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre "La nova cançó"
catalana i sobre el permís de circulació de "Nosaltres els valencians", i
comentaris sobre la publicació de la nova "Revista de Catalunya". També li
comunica la incorporació de Miquel Vilar a la seua cooperativa. Notes sobre
el seu viatge a Madrid per Motius de feina i sol·licitud a Fuster de la seua
visita a Barcelona o a Dénia per poder reunir-se.

1967

Maluquerjoaquim

10976

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu viatge a Marsella
i enviament de l'adreça del senyor Espar. Mostra d'agraïment per
l'enviament de la traducció de la seua obra "Nosaltres els valencians" i
sol·licitud de com li va anar l'entrevista amb Robles Piquer. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la publicació de "Judicis finals" i "Història
de l'inrevés", i d'altres publicacions de "Cara i creu". Demana que faça un
article al diari "El Noticiero Universal" i notes sobre la reedició de la "Revista
de Catalunya".

1967

Maluquerjoaquim

10978

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un article
aparegut a "El Correo Catalán", i altres comentaris sobre un viatge a
Marsella. També li comunica l'enviament de l'índex de l'obra "La Història de
l'inrevés" i notes sobre la seua publicació. Finalment li demana un exemplar
de "Judicis finals" i altres comentaris als llibres publicats per Fuster.
Adjunta còpia de l'índex del llibre: "Història de l'inrevès".

1967

Maluquerjoaquim

10979

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estada de
Miquel Vilar a Barcelona, i comunicació de l'enviament de l'original d'un
llibre seu a Carabén. També li demana l'enviament d'un exemplar de
"Fontamara", i li fa alguns comentaris sobre l'ajuda a valencians, residents o
estudiants a Barcelona.

1967

Maluquerjoaquim

10980

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament del pròleg
d'un llibre i comentaris sobre aquest. També li fa algunes observacions
sobre la publicació per part de Jaume Pla de la seua obra "L'Albufera", i de
la seua visita a Barcelona per a parlar d'aquesta, i sobre l'enviament d'uns
documents editorials.

1967

Maluquerjoaquim

10981

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus d'un problema editorial entre
"Edicions 62" i l'editorial "AC" pels drets per a la publicació d'una obra
d'articles de Joan Crexells a la col·lecció "Cara i creu". Altres notes crítiques
al pròleg de l'obra i li comunica la publicació per part d'"AC" d'un llibre
d'aforismes seu, i comentaris sobre com van les vendes de la traducció
castellana de la seua obra "Nosaltres els valencians" i li agraeix l'enviament
d'un exemplar de l'obra "Fontamara".

1967

Maluquerjoaquim

10982

MALUQUER, Joaquim
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[

Carta

Comunicació a Fuster de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls de
premsa i del telèfon del senyor Ortínez per a que parle amb ell.
Adjunta retalls de premsa titulats "Provocación a Catalunya" i "Nota sobre
el secuestro del semanario [[Destino]] de la Delegación Provincial del
Ministerio de Información y Turismo en Barcelona" aparegut a "La
Vanguardia. 28-X-67".

1967

Maluquerjoaquim

10983

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre una reunió entre
Manuel Ortínez i Josep M. Castellet per a tractar el tema de l'editorial "AC"
de la qual se'n farà càrrec "Edicions 62". També li fa alguns comentaris
sobre la publicació d'un llibre de Joan Crexells amb pròleg de Fuster, i
comentaris sobre el funcionament d'"AC", de l'estat de salut de Jaume Pla, i
les vendes editorials de l'obra de Reglà "Comprendre el món".

1967

Maluquerjoaquim

10985

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació
per part d'"AC" de la seua obra "Insolències, proverbis i consells" i de l'obra
"La Història a l'inrevés", pel que li demana que revise aquesta darrera abans
de publicar-la i sobre les seues correccions al pròleg de la mateixa. També li
fa alguns comentaris polítics per part de Joaquim Maluquer, qui li pregunta
si anirà a Barcelona per la festa de santa Llúcia.

1967

Maluquerjoaquim

10986

1967

Maluquerjoaquim

10987

1967

Maluquerjoaquim

10988

1967

Maluquerjoaquim

10989

Carta

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de les proves
d'impremta d'una obra de Joan Crexells per a què li diga si l'envien a la
censura.
Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament
del text per a la solapa del llibre de Creixells que publicarà l'editorial "AC" i
sobre el text de la solapa del llibre de Fuster "Insolències, proverbis i
consells", que serà el darrer d'"AC". També li fa alguns comentaris sobre les
correccions al pròleg del llibre de Creixells, sobre la censura de "Destino", i li
comunica l'enviament d'una còpia del "Debat sobre la cultura catalana".
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua tornada a Sueca
després del seu viatge a Barcelona, i comentaris sobre "Combustible per a
falles" i d'un article seu aparegut al diari "El Correo catalán". També li
demana que faça uns articles a "El Noticiero Universal" sobre el centenari
de Pompeu Fabra, i li fa algunes observacions sobre l'article de
"Tele/Exprés", "Aprenda usted catalán a través del castellano", i sobre la
publicació dels darres llibres de la col·lecció "Cara i creu".
Adjunta esborany i text per a la solapa del llibre de Joan Crexells que
publicarà l'editorial "AC", i retalls de premsa titulats: "Minicrónica: una
semana literaria", aparegut al diari "Tele/Exprés, 18-XII-67", i "Fuster y las
Fallas" aparegut al "Diario de Barcelona, 16 diciembre 1967".

[

Carta

1967

Maluquerjoaquim

10990

1967

Maluquerjoaquim

10955

1967

Maluquerjoaquim

10956

1967

Maluquerjoaquim

10999

Expedient

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer en nom de l'editorial
"AC" dels llibres que té projectats publicar l'esmentada editorial:
"Comprendre el món", "La història de l'inrevés", "Les lluïtes socials a
Catalunya" i "La Llengua catalana ahir, avuí i demà", i altres llibres de
Fuster, Coll i Alentorn, i Sugranyes de Franch.
Adjunta llistats amb comptes de l'editorial "AC", relacionant les despeses
per l'edició de llibres i el que s'ha ingressat per la venta d'aquests llibres
publicats per l'editorial.

1967

Maluquerjoaquim

10928

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Teresa Creus, i comentaris al
dibuix del revers de la felicitació que representa a sant Vicent Ferrer
predicant a la "Llotja de Barcelona".

1967

Maluquerjoaquim

10991

Nota

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer fent-li algunes
objeccions i donant-li el seu punt de vista al projecte de llibre que li va
enviar sobre nacionalisme.

1967

Maluquerjoaquim

10954

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Ginebra (Suïssa)
on està de viatge de negocis. També li comunica la data d'una conferència
seua a Mataró.
Al revers del full apareix una foto a color de la façana del "Hôtel du Rhône.
Genève".

1967

Maluquerjoaquim

10941

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Madrid, on han estat durant el seu viatge per terres castellanes.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de la "Plaza
Mayor. Madrid".

1967

Maluquerjoaquim

10977

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'aprovació, per part de
Manuel Ortínez, de la rectificació d'un pròleg per a un llibre.

1967

Maluquerjoaquim

10984

Esborrany
Esborrany

Esborrany

MALUQUER, Joaquim

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus per a què li diga si el text que li
va enviar per a la solapa del llibre de Crexells que s'editarà a l'editorial "AC",
li pareix correcte.

Correspondència de Joan Fuster
1200 ]

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'esborrany d'un índex
per a un llibre sobre nacionalisme titulat "El Nacionalisme a Espanya".
Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'esborrany d'un índex
per a un llibre sobre nacionalisme titulat "La Consciència Nacional a
Catalunya".
Text de Josep Palau i Fabre enviat a Fuster possiblement per a un pròleg o
un article sobre Joan Crexells i la seua obra, per a la publicació d'un llibre
d'aquest a l'editorial "AC".

[

Adhesió
Article de premsa

Carta

Carta

Carta

Carta
MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Fulls d'adhesió sense omplir d'un homenatge a Fuster amb motiu de
l'aparició de les seues "Obres completes".
Enviament a Fuster per part de Teresa Creus del text d'un article titulat:
"Club 1970: sense restriccions mentals".
Enviament a Fuster per part de Teresa Creus de la còpia d'una carta de
l'hospital de San Juan de Dios de València al director de la revista "Cavall
Fort" diguent-li que no s'han subscrit a la mateixa i per tant, no vol que
l'envien.
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de les proves
d'impremta de la seua obra "Consells, proverbis i insolències" per a la seua
revisió abans de la publicació per part d'"AC", i altres comentaris sobre el
títol de l'obra i el seu contingut.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la compra d'un pis
per a Miquel Vilar a Barcelona, i al crèdit amb avantatges que li pot oferir la
cooperativa on treballa.
Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de les proves
d'impremta revisades per a la publicació de la seua obra "Consells,
probervis i insolències" per part de l'editorial "AC". També li agraeix
l'enviament d'una foto de J. P. Sartre, i notes sobre l'enviament d'uns retalls
de premsa.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la publicació de la seua
obra "Consells, proverbis i insolències" sense la seua revisió, i d'altres
comentaris sobre les figures de J. P. Sartre i de Brigitte Bardot.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els darrers articles
d'amics comuns apareguts a la premsa, i altres comentaris sobre uns
articles commemorant el centenari de Fabra, i notes sobre la intervenció
per part de Pere Duran per salvar l'empresa metal·lúrgica "La Maquinista"
que li va valer certes crítiques dels sindicats, pel que va fer Maluquer un
article.
Adjunta l'esmentat retall de premsa titulat "Las facilidades para el despido]
aparegut a "El Noticiero Universal, 15 enero 1968".
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus per haver rebut les seues
correccions a les proves d'impremta de la seua obra "Consells, proverbis i
insolències" per a la seua publicació per part d'"AC", que apareixerà junt a
altra de Crexells, i comentaris al pròleg d'aquesta darrera obra.

1968

Maluquerjoaquim

11018

1968

Maluquerjoaquim

11038

1968

Maluquerjoaquim

11118

1968

Maluquerjoaquim

10992

1968

Maluquerjoaquim

10994

1968

Maluquerjoaquim

10995

1968

Maluquerjoaquim

10997

1968

Maluquerjoaquim

10998

1968

Maluquerjoaquim

11000

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'organització d'un
homenatge que li estan preparant, i sobre la fama assolida per Joan Manuel
Serrat. També li fa alguns comentaris sobre l'entrevista d'Armand Carabén a
Servan-Schreiber per a "La Actualidad Española", i li demana la seua visita a
Barcelona el més aviat possible.
Adjunta retalls de premsa titulats "Izquierdas, derechas y signos externos" i
"El último libro de Joan Fuster" apareguts a "La Vanguardia, 11-II-68".

1968

Maluquerjoaquim

11001

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'uns
retalls de premsa sobre "Els Borja", unes crítiques a obres d'"AC" i a l'obra
"Fontamara", i sobre el bateig del príncep Felip. També li comunica la
publicació del darrer llibre de l'editorial "AC" que ja és a l'impremta.
Adjunta retalls de premsa titulats "El mundo campesino de Ignazio Silone"
per Miquel Dolç aparegut al diari "La Vanguardia Española, 25 enero de
1968", i retalls de premsa d'un anunci de l'actuació de Raimon i Pi de la
Serra al "Teatre Romea" de Barcelona, apareguda al diari "El Noticiero
Universal".

1968

Maluquerjoaquim

11002

1968

Maluquerjoaquim

11003

1968

Maluquerjoaquim

11004

1968

Maluquerjoaquim

11008

MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa sobre l'homenatge a Barcelona a Pompeu Fabra, i altres
comentaris sobre el concert de Raimon al "Teatre Romea" de la mateixa
ciutat. També li fa alguns comentaris sobre la publicació de l'obra de
Crexells per part de l'editorial "AC", i sobre el seu pròleg a la mateixa obra.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la seua amistat, i sobre l'enviament
d'uns llibres.
Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus de quants llibres vol que li envie
dels publicats per l'editorial "AC", ja que al tancar l'editorial ha de desfer-se
del fons de reserva, i comentaris sobre la seua amistat.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maliquer sobre un sopar amb
amics comuns de Barcelona per a despedir a Jordi Nadal, qui ha tret una
càtedra de professor a la universitat de València, i li felicita el nadal amb un
poema.
Adjunta còpia d'un poema titulat "Epistola al suecà Joan Fuster sobre les
dretes i les esquerres", "Barcelona, desembre 1967".

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un paquet
amb els llibres de l'editorial "AC" que li va demanar: 200 exemplars de
l'obra de Crexells, i 3 exemplars de "Comprendre el món", "Diccionari per a
ociosos" i "Causar-se d'esperar".
Adjunta còpia de l'enviament del paquet per mitjà de l'empresa
"Transportes Boj - Barcelona" amb l'anotació manuscrita del n. de
l'enviament .

1968

Maluquerjoaquim

11009

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un cicle de
conferències organitzades pels industrials catalans a Barcelona en les quals
participà Servan- Schreiber, i on es parlà de política i capitalisme, i altres
comentaris sobre la crítica de les mateixes apareguda al diari "L'Express".
També li fa alguns comentaris sobre el seu llibre "Consells, proverbis i
insolències", i altres sobre un homenatge a Fuster que estan preparant-li.

1968

Maluquerjoaquim

11010

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus dels preus de venda dels
darrers llibres publicats per l'editorial "AC", de Crexells i de Joan Fuster,
sobre la inauguració d'una llibreria i sobre la rebuda d'uns llibres que li va
enviar.

1968

Maluquerjoaquim

11011

Carta

Retalls de premsa enviats a Fuster per part de Maluquer titulats: "Sobre los
Borgia otra vez", "Puntualizaciones sobre el despido" i "El autor de
[[Extraños en la noche]] cuida el arreglo musical de [[La, la, la]]" apareguts
al diari "El Noticiero Universal".

1968

Maluquerjoaquim

11012

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu parer als darrers
llibres publicats per l'editorial "AC", dels quals li envià alguns exemplars junt
amb cartells i propaganda de l'homenatge a Fabra. També li fa alguns
comentaris sobre un recital de Raimon i sobre les objeccions de la censura
al darrer llibre de Fuster.

1968

Maluquerjoaquim

11013

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
diners com a pagament dels seus honoraris per uns articles sobre els Borgia
a "El Noticiero Universal", i d'altres comentaris sobre el treball de Jordi
Nadal com a professor a la universitat de València, i a una conferència de
Fuster sobre les "Germanies". També li fa alguns comentaris sobre l'agressió
patida per Armand Carabén i Servan- Schreiber a Madrid, i notes sobre el
nacionalisme català.

1968

Maluquerjoaquim

11014

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'uns
exemplars de llibres editats per "AC", i d'unes enganxines de "Pentavin"
sobre les quals li demana el seu parer.

1968

Maluquerjoaquim
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre una crítica a
l'opinió sobre Espanya de Servan-Schreiber apareguda als diaris "Triunfo" i
"ABC", i comentaris a unes enganxines de personatges il·lustres valencians i
d'altres de "Pentavin".
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Malquer per a fer alguns articles
d'homenatge a Pompeu Fabra per a "Ciero", i comentaris sobre l'èxit d'un
concert al "Teatre Romea" de Raimon i Pi de la Serra, i a l'èxit de Serrat, tot i
cantar en castellà. També li fa alguns comentaris en defensa de la indústria
catalana i sobre el seu proper viatge a Barcelona per a parlar amb Jordi
Pujol.

1968

Maluquerjoaquim

11016

1968

Maluquerjoaquim

11017

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer demanant-li que faça
alguns articles a "El Noticiero Universal" sobre la persecució de la família
Joan Lluís Vives, i sobre altre article commemorant el 500 aniversari de la
mort de Joanot Martorell per al butlletí "Escola" de "Lo Rat- Penat". També
li comunica l'enviament de propaganda de l'obra "El Solar catalanovalenciano-balear" i d'un article d'Amando de Miguel aparegut al "Diario de
Madrid". Finalment li fa alguns comentaris sobre les dificultat editorials
d'"Edicions 62" amb "L'Enciclopèdia catalana", i al seu homenatge.

1968

Maluquerjoaquim

11019

Carta

Carta de presentació per part de la "Casa del Libro" de l'obra "El Solar
Catalan, Valenciano y Balear" per a la subscripció a la mateixa.
Adjunta fullets publicitaris de l'esmentada obra i sobre postal.

1968

Maluquerjoaquim

11020

1968
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Carta
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la compra d'un
exemplar del "Llibre de tres" que li ha localitzat la "Llibreria Batlle" de
Barcelona, i de l'enviament de "Recull de textes catalans antichs", i
comentaris sobre el butlletí "Escola". També li comunica la publicació a
"Serra d'Or" d'una entrevista de Baltasar Porcel a Laín Entralgo i a
Aranguren, i demés comentaris sobre alguns articles d'interès apareguts a la
premsa i sobre llibres.
Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de que li ha trobat un
exemplar més barat del "Llibre de tres" per si vol que li'l compre, i altres
comentaris sobre la transcripció d'una entrevista de Baltasar Porcel a alguns
intel·lectuals per a publicar-la a "Serra d'Or". També li comunica
l'enviament d'un cartell anunciant la publicació del "Salvat Català" i d'altres
llibres del seu interès.

[

Carta

Comentaris per part de Teresa Creus a Ferran Zurriafa sobre la seua
subscripció al butlletí "Escola" editat per "Lo Rat Penat", i sol·licitud de
l'enviament d'un exemplar del mateix butlletí al professor Alexandre Galó.
També li proposa, tal com va parlar amb Fuster, que corregisquen
gramaticalment els textos de l'esmentat butlletí abans de publicar-los.

1968

Maluquerjoaquim

11023

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu viatge a
Madrid per reunir-se amb Manuel Ortínez qui li proposa el càrrec de
director general de comerç exterior, i d'altres comentaris sobre el possible
nomenament d'Ortínez com a subgovernador del "Banc d'Espanya". També
li fa alguns comentaris sobre el seu homenatge i li diu que ha rebut l'escrit
sobre nacionalisme per a Jordi Pujol, i notes sobre política.

1968

Maluquerjoaquim

11024

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre com van les gestions
per a aconseguir el permís de censura per a fer-li un homenatge, i altres
comentaris demanant-li pel seu estat de salut, i per la compra del "Llibre de
tres". També li comunica l'enviament d'un fullet d'Alexandre Galí sobre
Pompeu Fabra publicat per "Cavall Fort".

1968

Maluquerjoaquim

11025

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona acompanyat de Ventura, i altres comentaris sobre l'homenatge
que li preparen. També li fa observacions sobre una reunió amb
intel·lectuals gallecs i sobre la seua situació lingüística, i li comunica la visita
de Jordi Pujol a València. Finalment li parla d'un text que li envià sobre
nacionalisme i de la lectura de l'obra de Reglà "Aproximació a la història del
País Valencià"

1968

Maluquerjoaquim

11026

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa d'unes declaracions de Raimon, i altres comentaris sobre
l'homenatge que li estan preparant a València. També li diu que li
comunique a Ventura que no pot fer-li un treball de transcripció.
Adjunta retalls de premsa titulats: "Valencia. Se prohíbe la presentación de
un libro de mosén Dalmau", "Declaraciones de Raimon a su llegada a
Madrid", "Valencia o Levante", "Los intereses de Valencia carecen de eco en
la administración", "El catalán, ¿variante del valenciano?", "Cristóbal Paez y
el idioma catalán" i "El catalán por lo derecho".

1968

Maluquerjoaquim

11027

1968

Maluquerjoaquim

11028
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Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol de l'enviament de
documentació econòmica i d'uns discursos que poden ser del seu interès.

[

Carta

Comentaris per part de Teresa Creus sobre com va anar l'acte d'homenatge
a Fuster a l'"Ateneu Mercantil" de València, i comentaris sobre els assitents
i els absents a l'esmentat acte. També li comunica que sortirà en breu
alguna notícia a "El Correo Catalán" sobre l'acte.

1968

Maluquerjoaquim

11029

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'una
carta de Jordi Pujol i d'unes publicacions de "Banca catalana", i altres
comentaris a un article de Tovar aparegut a la "Gaceta ilustrada", i li
demana que faça algun article per a "El Correo Catalán".
Adjunta article de premsa titulat "Salvador Espriu, ¿Un hombre para el
Nobel?", aparegut a "Información, 8 de junio de 1968".

1968

Maluquerjoaquim

11030

1968

Maluquerjoaquim

11032

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'acte d'homenatge a
Fuster a l'"Ateneu Mercantil" de València, i comentaris sobre la crítica
apareguda als mitjans de comunicació escrits. També el felicita pel seu
article sobre les eleccions a França al diari "El Correo Catalán", i notes de la
seua visita a Barcelona a la "Setmana de València".

1968

Maluquerjoaquim

11033

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua assistència a la
"Festa de Cantonigros" on va ser premiat, i d'altres sobre els participants a
l'acte. També li comunica l'aparició del nou diari "Migdia", de la qual s'ha
enterat pel senyor Ortínez, a qui veu molt bé d'aspecte. Finalment li
comunica l'enviament d'uns retalls de premsa i notes sobre la lectura de la
seua obra "Examen de consciència".

1968

Maluquerjoaquim

11034

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa de Maluquer i d'una entrevista a Raimon, i d'altres al respecte
d'una actuació d'aquest darrer junt a Pi de la Serra i Ovidi Montllor a Molins
de Rei. També li diu que ha acabat les seues vacances al "SECEA" i li demana
la seua visita a Barcelona per la fira del llibre de la Mercè.

1968

Maluquerjoaquim

11037

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua
participació en un homenatge, i d'altres sobre els actes que es portaran a
terme.
Adjunta carta d'invitació a les "Festes del Centenari de la Visita de Mistral".
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Maluquerjoaquim

11039

Carta
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Comunicació
a
Fuster
per
part
de
Teresa
Creus
de
l'enviament d'un catàleg que li demanà en una carta anterior i li diu que li
escriurà properament quant no tinga tanta feina.

[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del nomenament com
a director del diari "Tele/Expres" a Manuel Ibánez Escofet, pel que li dona la
seua adreça per a que el felicite.

1968

Maluquerjoaquim

11040

Carta

Agraïment a Fuster per part de Teresa Creus per l'enviament d'un exemplar
del seu llibre "Heretgies, Revoltes i Sermons", i comentaris sobre el
nomenament d'Ibáñez Escofet com a director del diari "Tele/Expres".
També li demana si vol que comunique el canvi de propietari en l'editorial
"Cara i creu" als senyors Badia Margarit i Coll Alentorn, i comunicació de
l'enviament d'un article del "Club 1970".

1968

Maluquerjoaquim

11042

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de les objeccions fetes per la
censura al text de la seua obra "Causar-se d'esperar", i comentaris sobre la
comunicació del canvi de propietari de la col·lecció "Cara i creu" als senyors
Badia i Margarit i Coll i Alentorn. També li fa alguns comentaris a la lectura
d'algunes obres seues, i li comunica l'enviament d'un llibre d'Alfonso de
Valdés i d'uns retalls de premsa del seu interès.

1968

Maluquerjoaquim

11044

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre una notícia
desagradable de Vicent Ventura, i a la lectura de la seua obra "Heretgies,
revoltes i sermons". També li fa alguns comentaris sobre els projectes de
treball de Maluquer i sobre les seues publicacions en premsa.

1968

Maluquerjoaquim

11045

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament a instància de Maluquer d'uns
suggeriments per a un nou diari en català i d'una còpia del text d'un article
al respecte aparegut al "Diari de Barcelona".
Adjunta esborrany amb els "Suggeriments sobre un possible Diari en
Català", i text d'un article aparegut al "Diari de Barcelona, 24-XI-1968" on
Fraga fa alguns elogis a la llengua catalana.

1968

Maluquerjoaquim

11046

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre Ventura, i altres
comentaris sobre l'actuació d'Ovidi Montllor i de Raimon al "Palau de la
Música" de Barcelona. També li comunica l'enviament d'uns articles de
premsa d'Armand Carabén, i li demana si pot anar a visitar-lo
Adjunta retalls de premsa titulats "Barcelona: seis bajo cero en vivacidad" i
"¿Neocapitalismo i precapitalismo?" apareguts a "La Vanguardia, 14 i 28
noviembre 1968".

1968

Maluquerjoaquim

11047

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la visita d'Ibáñez Escofet i
d'Antoni Comas a Palafrugell per reunir-se amb Josep Pla, per si vol
acompanyar-los.

1968

Maluquerjoaquim
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[

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del poeta Miquel Martí i Pol de la seua
col·laboració amb algun text original per a publicar-lo a la revista
"Oriflama".

1968

Maluquerjoaquim

11105

1968

Maluquerjoaquim

11049

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer, comunicació del seu
viatge a Folquer i de la publicació d'un article d'ell a "El Correo Catalán".
l revers del full apareixen unes fotos a color de "Fraga: Fragatina y carro.
Secadero higos".

1968

Maluquerjoaquim

11031

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona que estan
de viatge de negocis a Brussel·les (Bèlgica).
Al revers del full apareix una foto a color de la façana de la "Maison des
Brasseurs, Grand Place de Bruxelles".

1968

Maluquerjoaquim

11036

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Ginebra (Suïssa) on estan de viatge i comentaris sobre la lectura d'un llibre
seu.
Al revers del full apareix una foto a color de "Le Monument International de
la Réformation".
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MALUQUER, Joaquim
Retall de premsa

Tarja de
presentació
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Teresa Creus, amb la imatge a
color i en relleu d'un naixement de nadal.

Enviament a Fuster d'un retall de premsa aparegut a "Tele/Expres" on es fa
una crítica literària a la seua obra "Nosotros los valencianos" editada en
castellà, apareguda a l'esmentat diari "11-I-68".
Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un retall de premsa
titulat "De nuevo la patética y lírica palabra de Espriu", tracta d'una crítica
literària a l'obra teatral de Salvador Espriu, "Primera història d'Ester",
apareguda al diari "El Noticiero, 11 de enero de 1968".
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament del text
d'una conferència sobre "Capitalisme progressiu", i li demana que en faça
alguns articles sobre el tema al "Ciero".
Adjunta "declaració i principis fonamentals" de la "Comissió Nacional
Coordinadora" per a la defensa del català.

[

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de que ha trobat un
exemplar del "Llibre de tres" i del preu del mateix.

1968

Maluquerjoaquim

11005

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua participació al
sopar-homenatge a Ibáñez Escofet.

1968

Maluquerjoaquim

11043

Carta

Comentaris a Max Cahner per part de Fuster sobre la fallida econòmica
d'Edicions 62 i el perill que corre la "Gran Enciclopèdia Catalana" si retiren a
Cahner de la direcció.

1969

Maluquerjoaquim

3450

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua amistat i sobre
la manca de contacte epistolar entre ells. També li comunica l'enviament
d'uns retalls de premsa.

1969

Maluquerjoaquim

11060

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "El bandolerisme" a Maria Antònia Riba i a Armand
Carabén com a obsequi. També li comunica la seua col·laboració amb
articles per al diari "La Vanguardia" en les mateixes condicions
econòmiques que ho fa en "Tele/Esprés".

1969

Maluquerjoaquim

11061

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'un retall de
premsa, i comentaris a un article seu titulat "Consideración de la zarzuela"
aparegut al diari "El Correo Catalán".
Adjunta retall de premsa de Juan de Sagarra, "Raimon en su geografía"
aparegut al diari "Tele/Exprés, 1-I-69".

1969

Maluquerjoaquim

11062

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per haver rebut una
carta seua, i comentaris sobre un tal Vicens.

1969

Maluquerjoaquim

11065

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut després d'estar malalt de grip al llit, i d'altres sobre la situació política
espanyola i d'una vaga de capellans en contra del règim. També li comunica
que Teresa Creus està col·laborant amb el professor Corominas en
"L'Onomasticon", i demés comentaris sobre la publicació d'un llibre sobre
els "Ocells".

1969

Maluquerjoaquim

11066

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre certs incidents entre els
redactors de la "Gran Enciclopèdia Catalana" i els membres d'"Edicions 62",
i d'altres sobre la col·lecció "Cara i creu" i de la col·laboració amb el
professor Corominas en el seu "Onomasticón". També li fa alguns
comentaris sobre el butlletí "Escola" de "Lo Rat-Penat", i d'elogi al treball
d'articulista de Fuster, i notes editorials i literàries.

1969

Maluquerjoaquim
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la vaga de
redactors de la "Gran Enciclopèdia catalana" i de cert complot financer
contra "Edicions 62", i demés comentaris sobre una reunió amb Jordi Pujol
per a què li aclare com actuarà la "Banca catalana" en aquest tema. També
li fa alguns comentaris sobre un article d'Antoni Comas a "Tele/Exprés", fent
referència a l'obra de Fuster.

1969

Maluquerjoaquim

11069

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la pronunciació del nom
"Ausiàs" després de llegir l'obra "Estudis de toponímia catalana", del
professor Coromines. Comentaris sobre la seua col·laboració amb
l'esmentat professor. També li fa alguns comentaris dels darrers articles de
Fuster apareguts a la premsa, i observacions sobre la publicació de Castellet
d'una obra de Baltasar Porcel "Exercicis més o menys espirituals".

1969

Maluquerjoaquim

11070

1969

Maluquerjoaquim

11072

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut de
la seua mare i comunicació de l'enviament d'un retall de premsa criticant a
Ventura. També li diu que Joan de Sagarra va escriure un article defensant a
Fuster d'una crítica.
Adjunta retall de premsa titulat "El País Valenciano" aparegut a la revista
"España económica, 7-14-III-69".

1969

Maluquerjoaquim

11073

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre certa polèmica entre ell
i el professor Coromines per l'enviament d'un article sobre el nom "Ausiàs",
text que publicarà a la seua obra "Estudis de la toponimia catalana". També
li fa alguns comentaris sobre la publicació del mateix article a la "Gran
Enciclopèdia Catalana" per part de Fuster.

1969

Maluquerjoaquim

11074

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els seu estat de
salut i d'altres sobre la seua polèmica amb el professor Coromines pel nom
"Ausiàs", qui vol reunir-se amb Fuster per a parlar del tema, i notes sobre
"L'onomasticón".

1969

Maluquerjoaquim

11075

Carta

MALUQUER, Joaquim
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'un article
del professor Coromines sobre la denominació del nom "Ausiàs".

[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut de
la seua mare i comunicació de l'enviament d'una foto de la boda d'Armand
Carabén on apareixen junt amb Josep Pla i els "Ensesa". També li fa alguns
comentaris sobre l'enviament d'un llibre sobre "els ocells i la caça". Li parla
d'una reunió amb el professor Coromines per a tractar el tema del nom
"Ausiàs", li comunica la publicació de "L'onomasticón" per part d'"Òmnium
Cultural", i li demana algunes referències a l'obra del botànic Cavanilles
sobre ocells.

1969

Maluquerjoaquim

11076

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut de
la seua mare i sobre la visita a casa seua de Barcelona. També li fa alguns
comentaris sobre la seua reunió amb el professor Coromines i li diu que ja
ha trobat un exemplar de l'obra de Cavanilles per a consultar-lo.

1969

Maluquerjoaquim

11078

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort de la seua
mare.
Adjunta estampa anunciant el soterrament de Maria Sostres Maluquer,
vídua de Joan Maluquer, que va morir el 9 de maig de 1969.

1969

Maluquerjoaquim

11079

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de la mort d'Alexandre Galí, i
comentaris d'algunes notícies aparegudes a la premsa sobre aquest fet.
També li demana que faça un article sobre la mort de Galí
Adjunta retall de premsa titulat "Fallecimiento de Alexandre Galí y Coll: uno
de los pedagogos más ilustres que ha tenido Cataluña".

1969

Maluquerjoaquim

11080

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre unes jornades a
Madrid i sobre el seu viatge a Canadà. També li comunica que ha rebut la
traducció castellana de la seua obra "Poetas, moriscos y curas", i comentaris
sobre certa informació ornitològica trobada a l'obra de Marc Antoni
Orellana que poden emprar per a la seua obra "Els pardals de l'Albufera".

1969

Maluquerjoaquim

11081

1969

Maluquerjoaquim

11082

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Invitació a Fuster al casament de Xavier Maluquer i Sostres amb Maria José
Nogués i Guizy, que serà a Barcelona.

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la mort d'Alexandre
Galí, i comunicació de l'enviament d'unes referències bibliogràfiques a les
obres de Joan Baptista Agnes i Marc Antoni Orellana per a la redacció d'un
llibre sobre "Els pardals de l'Albufera". També li fa alguns comentaris
editorials sobre l'edició d'obres de la col·lecció "Cara i creu" per part
d'"Edicions 62", i demés comentaris sobre els treballs de toponímia de les
terres valencianes que està fent Teresa Creus i d'entrevistes a escriptors per
a "Serra d'Or". Finalment li fa alguns comentaris als darrers articles de
Fuster apareguts a la premsa titulats: "Los últimos padres" i "Impresiones
de un Isidro".
Adjunta fotocòpia de dues fitxes d'obres de Joan Baptista Jeroni Agnes i
notes sobre les obres "Catálogo de obras en Lengua Catalana, 1474-1866",
de Marià Aguiló, i "Catálogo y descripció dels pardals de l'Albufera de
València", de Marc Antoni Orellana.

1969

Maluquerjoaquim

11083

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua tasca
d'industrial i sobre els seus companys de la "Banca Industrial de Catalunya".
També li fa alguns comentaris sobre el seu viatge a Morella i li comunica la
seua assitència a un homenatge a França al poeta Brazès, i notes sobre
l'enviament d'uns llibres i sobre certes informacions per als treballs
editorials que tenen pendents.

1969

Maluquerjoaquim

11086

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus per haver-li localitzat a la
"Biblioteca de Catalunya" l'obra de Martí de Viciana "Crónica de València",
per si en vol una còpia. També li fa alguns comentaris a l'obra "Vocabulario
del humanista", de Lorenço Palmireno, i d'altres sobre l'enviament d'uns
llibres del seu interès per part de la "Llibreria Passim".

1969

Maluquerjoaquim

11087

Carta

Sol·licitud per part de Josefa Colomer Terres, estudiant de medicina,
demanant-li al senyor Ninet que li busque un hospital a Ginebra per a fer
pràctiques de psiquiatria i poder assolir el seu sosteniment per seguir els
seus estudis a l'universitat de Ginebra.

1969

Maluquerjoaquim

11089

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge a
Perpinyà (França) a la representació de "La Neu" d'Edmond Brazès, i d'altres
sobre la situació lingüística del català a les terres del Rosselló. També li
comunica que Manuel Ortínez ha rebut la "Gran Cruz del Mérito Civil", i
comentaris sobre política, sobre la monarquia espanyola a l'exili, i sobre la
guerra entre El Salvador i Honduras.

1969

Maluquerjoaquim

11090
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus perquè ja li ha tret còpia de
"El llibre tercer de la Crònica de la Ciutat de València", de Martí de Viciana,
conservat a la "Biblioteca de Catalunya", i comentaris sobre la dificultat per
a l'enquadernació de les còpies i sobre l'enviament de les mateixes.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la política
espanyola i la monarquia, i comunicació de l'enviament d'un article seu
glosant altre de Giralt sobre el mateix tema. També li fa alguns comentaris
sobre el matrimoni de Raimon i sobre l'advocat Joaquim Forn. Finalment li
diu que no pot fer res per a recomanar una noia valenciana que vol anar a
estudiar a la facultat de Medicina de Ginebra.
Adjunta article de premsa de Maluquer titulat "El fracaso de la
industrialización en Valencia" aparegut al diari "El Noticiero universal, 2-VIII69".
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament de les
fotocòpies de "El llibre tercer de la Crònica de la Ciutat de València", de
Martí de Viciana, conservat a la "Biblioteca de Catalunya".
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre els seus treballs literaris
per a un "Índex toponímic" de Coromines, uns articles de Joan Soler per a la
"Gran Enciclòpèdia Catalana" i a un llibre de Guasch, titulat "Catalunya en el
món de l'espectacle". També li fa comentaris sobre l'enviament d'uns llibres
del seu interès per mitjà de Ventura, i observacions sobre la seua amistat,
del seu darrer article aparegut a "La Vanguardia" i sobre la lectura del
darrer volum de les seues "Obres completes".
Agraïment a Fuster per part de la Beth Maluquer, filla de Joaquim
Maluquer, per l'enviament d'uns llibres i uns segells. També li pregunta per
la seua pròxima visita a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la figura d'un tal
Clemente Pamplona Blasco, i sobre la rebuda d'un programa de "Festes
d'Elx". També li fa alguns comentaris sobre la traducció d'una obra sobre
"Economia i Societat al País Valencià", i altres comentaris personals sobre la
família de Maluquer.
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre un accident de trànsit
patit per aquest, i d'altres sobre les seues vacances. També li diu que ha
parlat amb Ventura sobre la traducció d'uns escrits.

1969

Maluquerjoaquim

11091

1969

Maluquerjoaquim

11092

1969

Maluquerjoaquim

11093

1969

Maluquerjoaquim

11094

1969

Maluquerjoaquim

11096

1969

Maluquerjoaquim

11097

1969

Maluquerjoaquim

11098

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre els seus treballs de
traducció i transcripció dels texts per a uns llibres, junt amb una amiga,
titulats: "Economia i societat al País Valencià" i "Catalunya i el món de
l'espectacle". També li fa alguns comentaris sobre el contingut d'aquest
darrer llibre i sobre l'accident de trànsit patit per Fuster.

1969

Maluquerjoaquim

11101

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de les dates en les
quals estarà fora de Barcelona per motius de feina per a què li faça una
visita i parlar amb ell, i d'altres comentaris sobre certa problemàtica de
Raimon amb "Edigsa". També li aconsella que llegeisca alguna cosa d'un noi
anomenat Rossinyol que escriu força bé.

1969

Maluquerjoaquim

11102

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer preguntant pel seu estat
de salut i d'altres sobre certa polèmica entre "Edicions 62" i els membres de
la "Gran Enciclopèdia Catalana" proposant-li constituïr una societat que es
faça càrrec de la publicació, i notes sobre una reunió amb Jordi Pujol per a
tractar el tema.

1969

Maluquerjoaquim

11103

1969

Maluquerjoaquim

11106

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la situació política
espanyola als anys seixanta i sobre el desenvolupament industrial de
Catalunya. També li fa alguns comentaris sobre una noia valenciana que vol
especialitzar-se en psicologia infantil a Ginebra, i a una conferència de
Fuster sobre el "Tirant lo Blanc".

1969

Maluquerjoaquim

11107

Carta

Felicitació a Fuster pel seu aniversari per part de Teresa Creus i comentaris
sobre la seua amistat.
Al revers del full apareix un dibuix a color d'una classe a l'època medieval.

1969

Maluquerjoaquim

11108

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la política
catalana, sobre l'elecció de nou president del F.C. Barcelona, i de la nova
apertura d'una oficina de "Banca Catalana". També li fa alguns comentaris
sobre el premi "Joanot Martorell de Literatura Infantil", li envia l'adreça de
Lluís Folch Camarasa, i observacions sobre la seua visita a Barcelona.

1969

Maluquerjoaquim

11110

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Teresa Creus sobre la figura de
Joaquim Maluquer, i d'altres sobre el seu viatge a Barcelona i sobre la data
del seu article aparegut a la premsa titulat "Como la falsa moneda".

1969

Maluquerjoaquim

11112

Carta
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Full amb uns textos de Fuster no identificats i enviats en forma de carta,
[pot ser siguen articles d'opinió], titulats: "Jacobinisme" i "Silenci".

[

MALUQUER, Joaquim
Felicitació
nadalenc

Poema

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Teresa Creus i altres comentaris al
nacionalisme i sobre la seua amistat.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un taulell anomenat "El
Cavaller de la rosa... Museu de Ceràmica. Barcelona".
Poema mecanografiat enviat a Fuster titulat "Apóstrofe a los españoles", de
Carlos Marchante Alonso.

1969

Maluquerjoaquim

11058

1969

Maluquerjoaquim

11064

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Morella (Castelló
de la Plana) on està de viatge familiar.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de Morella.

1969

Maluquerjoaquim

11085

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Perpinyà (França) on han anat a gaudir d'un espectacle.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un mapa de les terres del
"Roussillon".

1969

Maluquerjoaquim

11088

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Prada, on han anat per a participar a uns actes de la "Universitat Catalana
d'Estiu".
l revers del full apareix una foto a color de les columnes del claustre de
"L'Abbaye de St. Martin du Canigou".

1969

Maluquerjoaquim

11095

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Ginebra (Suïssa) on estan de viatge, i li demanen si pot anar a Madrid per
reunir-se amb ells a la tornada del viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de la ciutat de Ginebra.

1969

Maluquerjoaquim

11104

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Teresa Creus.
Al revers del full apareix una foto a color d'un "Plafó de rajoles dit de la
"Xocolatada". Sardana. Ca.1710. Museu d'Arts Decoratives. Barcelona".

1969

Maluquerjoaquim

11114

Retall de premsa

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un retall de premsa
titulat "Se constituye el grupo [[Tirant lo blanc]]", aparegut a "La
Vanguardia, 19-XII-69".

1969

Maluquerjoaquim

11124
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[

MALUQUER, Joaquim
Retall de premsa

Enviament a Fuster d'uns retalls de premsa de Juan de Sagarra apareguts al
diari "Tele/Exprés" titulats: "El último libro de Joan Fuster", aparegut el "21XII-68"; "Salomé de España", aparegut "1-I-69" i "Nuestra enciclopedia",
aparegut el "3-I-69".

1969

Maluquerjoaquim

11059

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'uns retalls de premsa amb els títols: "La
descentralización reaparece en Europa", per Juan Ferrando "Madrid, 16
gener 69", "Hasta las piedras", i "Valencia: encierro de 19 mujeres"
aparegut al "Nuevo Diario, 18 gener 69".

1969

Maluquerjoaquim

11063

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'un retall de premsa "La "ceba" y la idea estrecha de lo
catalán" signat sota el pseudònim de "Españolito", i aparegut al diari "Soli.
10-IX-69".

1969

Maluquerjoaquim

11099

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'un retall de premsa d'Antonio Llull titulat "Primeras
declaraciones del nuevo gobernador civil de Barcelona..." aparegut al diari
"ABC, 23-XI-69".

1969

Maluquerjoaquim

11109

Tarja de
presentació

Tarja de presentació enviada per Joaquim Maluquer a Fuster comunicant-li
l'enviament d'uns poemes de Josep Pla, i comentaris sobre la denúncia a
Valerià Miralles per la venda de llibres extrangers.
Amb l'anotació manuscrita de Fuster "Rebut 20-II-69".
djunta retall de premsa titulat "Versos del retour d'Âge" apareguts a la
"Revista de Palafrugell" amb poemes de Josep Pla.

1969

Maluquerjoaquim

11067

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per la seua crítica
literària a una obra de Young-Boixareu, i comentaris sobre la seua visita a
Barcelona, pel que li comunica les dates en les quals serà a Madrid per
feina.

1969

Maluquerjoaquim

11077

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Joaquim Maluquer, secretari general del "SECEA"
que acompanya a una auca d'un dinar. Homenatge a l'industrial català
Josep Riba i Ortínez celebrat el 20 de juny del 1969 a la "Casa del Cotó" de
Barcelona, amb poema imprés de Lluís Trias de Bes.

1969

Maluquerjoaquim

11084

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
documents del seu interès i d'una cinta magnetofònica seua. També li
demana que li envie unes referències bibliogràfiques ornitològiques per a
un treball sobre "Els pardals de l'Albufera" que estan preparant.

1969

Maluquerjoaquim

11136

1969

Maluquerjoaquim

11071

1969

Maluquerjoaquim

11100

Telegrama
Telegrama
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Sol·licitud de disculpes a Fuster per part de Teresa Creus per l'interpretació
errònia d'una carta seua.
Comunicació a Fuster per part de Maluquer per a què telefone a casa a hora
de dinar.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la mort del fill del
catedràtic Tarradell, i sobre certa polèmica entre Jordi Pujol i Max Cahner al
front d'"Edicions 62" per la direcció de la "Gran Enciclopèdia Catalana".
També li fa alguns comentaris sobre el professor Coromines i sobre la
celebració del "Congrés Sindical", a Barcelona.

1970

Maluquerjoaquim

11123

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita de
treball a la fira "Textil-Hogar" de València, per la qual li proposa passar a per
ell per anar a Cullera.

1970

Maluquerjoaquim

11125

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona, i aprofitar així la tornada cap a Sueca amb ell, ja que ha d'anar a
València a una fira tèxtil.

1970

Maluquerjoaquim

11126

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'una
postal per part d'aquest. També li comunica l'enviament d'uns retalls de
premsa i un exemplar de "El Correo Catalán", i d'altres a un escrit de Fuster
sobre l'obra de Muntaner, i sobre certa polèmica amb "Edicions 62" i "Seix
Barral", i als rectors de la universitat de Barcelona.

1970

Maluquerjoaquim

11127

Carta

Agraïment a Fuster per part de Teresa Creus per l'enviament de l'exemplar
d'una edició del "Tirant", d'una postal i uns articles sobre el "Guernica".
També li diu que Jaume Pla vol editar-li el seu llibre sobre "L'Albufera", i li
comunica l'enviament d'un retall del diari "ABC", i comentaris sobre els
seues darrers articles de premsa, que li han agradat molt, i sobre el retorn
de l'exili de Josep Carner. Finalment li comunica el canvi de director del
"Diari de Barcelona", i l'enviament d'uns retalls de premsa del seu interès.

1970

Maluquerjoaquim

11129

Carta

Agraïment a Fuster per part de Teresa Creus per l'enviament d'una carta.
Comunicació de l'enviament d'uns retalls de premsa del seu interès.

1970

Maluquerjoaquim

11130

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un llistat
d'artistes valencians per a la seua germana, per a fer una exposició a
Peníscola. També li reclama l'adreça de Raimon a Nova York, i comentaris
sobre les dates del seu viatge a Barcelona.

1970

Maluquerjoaquim

11132

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'uns retalls
de premsa sobre la tornada de l'exili de Josep Carner, i comentaris sobre les
visites de Fuster a Barcelona i sobre la seua amistat. També li diu que el
darrer disc de Raimon "Veles e vents" li ha agradat molt, i notes sobre uns
llibres del seu interès i dels seus darrers articles "Razones para una ira" i "La
anatomía y sus modas".

1970

Maluquerjoaquim

11133
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus donant-li unes referències
bibliogràfiques i enviant-li unes fotocòpies d'uns llibres antics del seu
interès que li ha trobat a la "Biblioteca de Catalunya", i d'altres llibreries de
Barcelona.

1970

Maluquerjoaquim

11135

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre un article crític
aparegut a "Serra d'Or", i comunicació de l'enviament d'uns llibres de cuina.
També li fa alguns comentaris sobre la mort a Barcelona de Josep Carner, i
altres sobre un treball que està fent amb Baltasar Porcel per a "Serra d'Or".

1970

Maluquerjoaquim

11137

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus per haver rebut la seua
darrera carta. També l'aconsella per enviar un exemplar dedicat del seu
"Diccionari per a ociosos" a Josep Iglèsies.

1970

Maluquerjoaquim

11138

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Teresa Creus sobre els treballs de
transcripció de llibres que està fent i d'altres a l'obra de Núria Sales "Una
vila catalana del segle XVIII", referent a la vila de Valls. També li fa
comentaris respecte al tancament del diari "Tele/Estel" i d'altres editorials
catalanes. Finalment li fa algunes notes sobre la publicació de llibres i li
comunica l'aparició al diari "Le Monde" d'un suplement dedicat a "La poesie
catalane", i demés comentaris a la lectura del llibre "València".

1970

Maluquerjoaquim

11139

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'aparició de la seua
obra "L'Home, mesura de totes les coses", i d'altres sobre l'enviament d'uns
retalls de premsa i de l'exemplar d'un llibre de Núria Sales.

1970

Maluquerjoaquim

11141

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'un llibre
de Núria Sales titulat "Una vila catalana del segle XVIII", i d'altres a un article
aparegut a la premsa "Bizancio, las alcuzas i Terenci Moix".

1970

Maluquerjoaquim

11142

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu estat de salut,
malalta de la llomadura, i d'altres sobre la figura de Joaquim Maluquer, i
sobre la figura d'Artells i la seua tasca pedagògica a l'ensenyament del
català. També li demana sobre la data de la representació del "Misteri d'Elx"
per a anar a veure-la, i li comunica l'enviament d'un article de Miquel Dolç
aparegut a "La Vanguardia".

1970

Maluquerjoaquim

11144

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre les reunions del
"SECEA" i d'una entrevista feta per Baltasar Porcel a la cantant Masiel.

1970

Maluquerjoaquim

11145

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
llibre seu i comentaris sobre la nova posada en marxa del diari "Tele/Estel",
amb un nou equip d'accionistes format per patricis catalans.

1970

Maluquerjoaquim

11147
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'entrada, com a gerent
del Barça, d'Armand Carabén i d'altres sobre la figura de Josep Pla.
Adjunta retall de premsa titulat "Más que un rumor: Armando Carabén será
el Gerente del [Barça]", aparegut al diari "El Correo Catalán, 11 de
septiembre de 1970".
Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua assistència a
una representació extraordinària del "Misteri d'Elx", i d'altres sobre un
viatge a Elx. També li fa alguns comentaris de l'obra de teatre "Mort de
Dama" i sobre la creació del "Premi Joan Fuster d'assaig", i notes als seus
articles "La fonética del diablo" i "Cultura i contracultura" i a una obra sobre
fonètica, de Joan Oliver. Finalment li parla d'un llibre d'Artells i li envia una
referència bibliogràfica al llibre "Visionarios, Beguinos y Fraticelos
catalanes".

1970

Maluquerjoaquim

11148

1970

Maluquerjoaquim

11150

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort de Pere
Figuera en un accident de trànsit a Limoges mentre venia d'una fira a
Colònia, i comentaris sobre els actes del seu soterrament. Li envia l'adreça
de Carme Lluch per si li vol donar el seu condol.

1970

Maluquerjoaquim

11151

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la foto d'una postal que
li envià i d'altres a un article de Terenci Moix aparegut a la premsa.

1970

Maluquerjoaquim

11154

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus d'un treball que està fent
per al senyor Carabén, i felicitació a Fuster pel seu aniversari.

1970

Maluquerjoaquim

11156

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'anada de Montserrat
Albet a una representació del "Misteri d'Elx" i d'altres sobre la visita de
Fuster a Barcelona, a l'òpera "Una cosa rara", amb música de Vicent Martín
i Soler, ja que necessita parlar amb ell.

1970

Maluquerjoaquim

11157

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'una
làmina que li agradà molt. També li diu que no va anar a Barcelona, a
l'òpera "Una cosa rara", pel que li demana quant anirà a visitar-la.

1970

Maluquerjoaquim

11158

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'uns
retalls de premsa del seu interès. També li comunica l'enviament d'altre
sobre amb retalls de premsa sobre algunes crítiques d'un recital de Raimon
i a l'òpera "Una cosa rara". També li diu que vol parlar amb ell.

1970

Maluquerjoaquim

11159

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona, i sobre la seua proposta de fer un homenatge a Casacuberta.
També li diu que ell tampoc va anar a l'òpera "Una cosa rara", li comunica el
tancament de "Tele/Estel", l'aparició d'un nou projecte de revista
anomenada "El Temps", i confirmació de la seua assistència a un acte
d'"Òmnium Cultural" a València.

1970

Maluquerjoaquim

11160

Carta
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[

MALUQUER, Joaquim
Nota

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la mort d'un amic
comú, i d'altres sobre la data d'una representació extraordinària del
"Misteri d'Elx". També li demana si ha rebut uns retalls de premsa que li
envià.

1970

Maluquerjoaquim

11152

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Nova York on estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de "Prometeus Statue and
Fountain in Rockefeller Plaza... New York City".

1970

Maluquerjoaquim

11134

1970

Maluquerjoaquim

11161

1970

Maluquerjoaquim

11128

1970

Maluquerjoaquim

11140

1970

Maluquerjoaquim

11146

Rebut
Retall de premsa

Retall de premsa

Retall de premsa

Rebut del pagament d'un telegrama enviat per Fuster a Maluquer.
Enviament a Fuster d'un retall de premsa titulat "Reunión del Consejo
General", aparegut al diari "ABC, 10-2-70" sobre una reunió de la guardia de
Franco.
Enviament a Fuster d'un retall de premsa titulat "39 ouvriers espagnols
quittent (volontairement?) la Suisse" aparegut al diari "La Tribune de
Genève, 10 juin 1970".
Enviament a Fuster d'un retall de premsa titulat "¿Gritos opuestos?",
aparegut al "Diari de Barcelona, 8-IX-70".

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament de certa
documentació del seu interès, i sol·licitud d'una crítica literària a un llibre de
Boixareu.

1970

Maluquerjoaquim

11131

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
retall de premsa de José Luis Aranguren, i comentaris sobre els seus
projectes
de
viatges.
Adjunta retall de premsa titulat "Entre España y América: Estancia en
Cataluña" aparegut al diari "La Vanguardia Española, 2 agosto de 1970. Pàg.
11".

1970

Maluquerjoaquim

11149

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un fullet com a
recordatori per la mort de Pere Figuera, i comunicació de l'adreça de la seua
vidua, Carme Lluch, que li havia donat malament en l'altra carta.

1970

Maluquerjoaquim

11153

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un article seu que
li ha enviat per a publicar-lo a la premsa catalana.

1970

Maluquerjoaquim

11164

Telegrama

Missatge telefònic deixat pel matrimoni Maluquer a Fuster en l'hotel
"Residència Cristal" d'Alacant atès que no aniran a l'esmentada ciutat pel
mal temps.

1970

Maluquerjoaquim

11162
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut i sobre el seu viatge a Elx. També li fa alguns comentaris sobre l'estat
de salut de Manuel Ibáñez Escofet. Li comunica la vaga de fam de mossèn
Xirinacs per l'autodeterminació de Catalunya, i l'adquisició d'algunes
accions del diari "El Correo catalan" per part de Riba.

1971

Maluquerjoaquim

11174

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre política, i d'altres
sobre la detenció de Jordi Carbonell a una tancada al Monestir de
Montserrat. També li comunica Maluquer el seu nomenament com a
secretari del "Consell d'Administració" de "El Correo Catalán", i demés
comentaris sobre el seu viatge de treball a Munic.

1971

Maluquerjoaquim

11175

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus atès que no podrà anar a la
representació del "Misteri d'Elx", i d'altres sobre política i sobre Joaquim
Maluquer. També li diu que li ha enviat la fotocòpia d'un document a
Ventura.

1971

Maluquerjoaquim

11176

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer a les obres "España
sagrada" i "Contestaris, almogàvers i bisbes", i demés sobre el permís
d'edició d'una nova revista al tancar "Tele/Estel". També li fa alguns
comentaris sobre la situació editorial al País Valencià en l'edició de textos
clàssics, i li comunica l'accident patit per Josep M. de Caracuberta.

1971

Maluquerjoaquim

11178

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus lamentant-se per no poder
anar a veure la representació del "Misteri d'Elx", i sobre l'enviament d'un
fotocòpia de l'obra de Sanchis Sivera "Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico
de los pueblos de la Diócesis de Valéncia", i demés comentaris sobre la
traducció al català d'uns refranys castellans. També li diu que li agradà molt
un calendari que li envià Vicent Ventura, i notes sobre la seua visita a
Tarragona i d'algunes lingüístiques. Finalment li fa alguns comentaris als
darrers articles de Fuster en premsa que li han agradat molt, i li comunica
l'enviament d'alguns retalls de premsa del seu interès.

1971

Maluquerjoaquim

11179

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la rebuda d'unes
claus de casa seua de Barcelona i d'un llibre, i d'altres sobre els seus viatges
de treball per Europa. També li comunica la seua visita a Grècia on farà un
poc de turisme anant als seus monuments més destacats.

1971

Maluquerjoaquim

11180

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la malaltia de
Teresa Creus. També li demana que li faça alguna sol·licitud de recerca
bibliogràfica per a tenir-la entretinguda.

1971

Maluquerjoaquim

11181
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[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Comunicació per part de Fuster a Teresa Creus de la visita d'Agustí Montal i
d'Armand Carabén a casa seua de Sueca, pel que ha fet un article al
respecte per a "Serra d'Or". També li comunica l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Diccionari per a ociosos" i li comunica un nou projecte
editorial a València d'edició de clàssics catalans. Finalment li demana que li
faça algunes indagacions bibliogràfiques, i d'altres comentaris sobre un
article seu publicat a "Tele/Espres", i sobre el seu proper viatge a Barcelona.

1971

Maluquerjoaquim

11182

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'enviament d'uns
retalls de premsa i demés sobre el seu estat de salut.

1971

Maluquerjoaquim

11184

1971

Maluquerjoaquim

11185

1971

Maluquerjoaquim

11187

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut de
Teresa Creus, i sobre l'enviament d'unes fotocòpies del llibre "Notes al
cantó al Túria". També li fa alguns comentaris sobre la figura de Manuel
Ibáñez Escofet i sobre els actes d'una exposició a Barcelona, i comunicació
de
la
comunió
del
seu
fill.
djunta invitació a la Primera Comunió de Joan Maluquer, amb un dibuix
imprès d'aquest.

1971

Maluquerjoaquim

11188

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'estat de salut
d'alguns membres de la seua família, i d'altres sobre la seua visita a
Barcelona.

1971

Maluquerjoaquim

11189

Carta

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una còpia d'una carta
d'aquest darrer a Wilfredo Espina sobre un article d'aquest aparegut al diari
"El Correo Catalán".

1971

Maluquerjoaquim

11190

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre una conferència
d'aquest sobre "El Tirant" al "Congrés de Cultura Valenciana", i d'altres de la
traducció al castellà del seu "Diccionari per a ociosos·. També li fa alguns
comentaris sobre el seu projecte d'edició de textos clàssics catalans a
l'editorial "Castàlia" i demés sobre un article seu aparegut a la premsa.
Finalment li fa alguns comentaris sobre el seu estat de salut, sobre l'edició
de textos i sobre la literatura catalana en general.

1971

Maluquerjoaquim

11192

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona i demés sobre la malaltia de Teresa Creus.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut, i altres sobre l'èxit de Fuster a un congrés. També el felicita pel seus
articles sobre el Barça i sobre el seu campionat de lliga, i de la mort de
Bayarri. Finalment li fa alguns comentaris sobre l'estat de salut de Teresa
Creus.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut i sobre el de Teresa Creus. També li comunica la visita a Barcelona
d'Eliseu Climent i d'altres comentaris sobre el seu projecte editorial, i notes
personals i dels seus viatges de treball.

1971

Maluquerjoaquim

11194

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua estada a Alacant
a casa de la seua germana i d'altres comentaris literaris i editorials. També li
demana la seua visita a Alacant i li envia la seua adreça.

1971

Maluquerjoaquim

11195

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre l'accident de trànsit
patit per aquest amb el matrimoni Climent, i d'altres sobre la seua tornada
a Barcelona després de passar uns dies a Alacant i sobre el seu estat de
salut. També li fa alguns comentaris sobre les seues lectures i sobre la seua
assistència a una representació del "Misteri d'Elx".

1971

Maluquerjoaquim

11198

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut, d'altres sobre l'enviament d'unes referències bibliogràfiques que li va
demanar, i d'uns retalls de premsa del diari "Información". També li fa
alguns comentaris sobre la situació lingüística d'Alacant.

1971

Maluquerjoaquim

11199

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita a
Barcelona, on no podran atendre'l com cal per motius de feina amb
l'"Assemblea d'IFCATI". També li comunica la seua assistència a les
"Jornades Ibèriques d'Ornitologia" celebrades a Pamplona.

1971

Maluquerjoaquim

11200

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Barcelona preocupat pel seu estat de salut, i d'altres sobre l'"Assemblea
d'IFCATI". També li fa alguns comentaris sobre una notícia apareguda a
"Tele/Expres" sobre el "Secretariat de la Llengua del País Valencià".

1971

Maluquerjoaquim

11201

1971

Maluquerjoaquim

11202

1971

Maluquerjoaquim

11203

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el seu estat de salut i
sobre la seua amistat. També li fa alguns comentaris sobre la seua visita a
Barcelona per Santa Llúcia i a la lectura d'uns articles seus apareguts a la
premsa fent referència al plagi d'una obra de Susan Sontag. Finalment li fa
alguns comentaris sobre els diaris alacantins, i notes sobre la familia
Maluquer.
Carta escrita en diferents dates.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort de M.
Remei Permanyer d'una grip mal curada.

[

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer per a què li deixe damunt
la taula del menjador de casa seua de Barcelona una carta per a Jordi Pujol.
Anotació manuscrita de la data del document per part de Fuster al marge
"1-IV-71".

1971

Maluquerjoaquim

11186

Postal

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre cert afer pel qual ha
parlat amb Vicent Ventura.
l revers del full apareix una foto a color "Elche. Confeccionando palmas para
el Domingo de Ramos".

1971

Maluquerjoaquim

11143

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Munic
(Alemanya) on està de viatge de negocis.
Al revers del full apareix una foto a color de la façana de la Catedral de
Munic, amb l'anotació "Frauenkirche".

1971

Maluquerjoaquim

11177

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des
d'Atenes (Grècia) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color del "Parthenon".

1971

Maluquerjoaquim

11183

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Segòvia on estan de viatge amb el matrimoni Riba.
Al revers del full apareix una imatge a color de "Segovia. Acueducto
Romano".

1971

Maluquerjoaquim

11197

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'un retall de premsa titulat "El valencianisme Polit.
1874-1936" aparegut al diari "[Información], 19 de juliol de 1971. Pàg. 3".

1971

Maluquerjoaquim

11196

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un article seu
aparegit a "Tele/Expres", i comunicació de l'enviament d'altre article del seu
interès. També li comunica el seu viatge a Màlaga.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Tantear" de "14 junio
1971".

1971

Maluquerjoaquim

11193

1971

Maluquerjoaquim

11191

1972

Maluquerjoaquim

11173

MALUQUER, Joaquim

Telegrama

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer confirmant-li la data de
la seua visita a Barcelona.
Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una còpia del seu
article "La querella de los naranjos" i del retall de premsa de l'esmentat
article aparegut a "El Correo Catalán, 22 de abril de 1972. Pàg. 5".

[

Carta

Felicitació a Fuster d'any nou per part de Teresa Creus i comentaris sobre la
seua amistat i sobre els seus treballs literaris. També li fa alguns comentaris
sobre uns articles apareguts a "Serra d'Or" sobre Raimon i sobre l'"Equip
Crònica", i de la visita de la família Maluquer.
Al revers del full apareix el dibuix imprès d'un àngel tocant una trompeta i
el text "Bon Any".

1972

Maluquerjoaquim

11205

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus atès que ha rebut l'exemplar
de l'obra "Rondalla de rondalles" i comentaris d'elogi a la col·lecció "Lletra
Menuda", i sobre Josep Palàcios.

1972

Maluquerjoaquim

11206

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un viatge
d'aquest, i demés comentaris sobre les dates de la seua visita a Barcelona.
També li comunica que anirà a València per motius de feina a una fira tèxtil,
i d'altres comentaris sobre una reunió per a tractar diferents assumptes
editorials amb els responsables de l'editorial "Barcino".

1972

Maluquerjoaquim

11208

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la seua darrera visita a
Barcelona i sobre la seua amistat. També li demana pels seus darrers
treballs a la premsa i li agraeix l'enviament del volum III de les seues "Obres
completes" i comentaris sobre la seua lectura. Finalment li fa algunes notes
sobre les seues darreres lectures d'obres literàries i demés comentaris
sobre l'obra de Baltasar Porcel.

1972

Maluquerjoaquim

11209

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre les seues lectures
d'obres literàries, i d'altres sobre la pel·lícula "El ladrón de Bagdad". També
li demana notícies sobre la situació sociocultural al País Valencià.

1972

Maluquerjoaquim

11210

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'assistència en
representació seua a la "Junta General de Banca Catalana" on es va decidir
fer una aplicació de capital a la mateixa institució. També li comunica
l'interès de Ventura, Climent i Pérez Benlloch de fer de corresponsals a
València del diari "El Correo Catalán", i sobre el seu nomenament com a
directiu d'"Òmnium Cultural" i sobre la venda de l'editorial "Barcino".

1972

Maluquerjoaquim

11211

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament d'unes
separates jurídiques, i comentaris sobre els continguts de les mateixes.
També li demana si ha rebut l'exemplar del seu "Memorandum".

1972

Maluquerjoaquim

11212

MALUQUER, Joaquim

Correspondència de Joan Fuster
1225 ]

[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort de la mare
del senyor Riba Ortínez, i comentaris sobre l'enviament de l'obra del
botànic Cavanilles i d'altres articles de premsa sobre ornotologia. També li
fa alguns comentaris sobre la venda de l'editorial "Barcino" al senyor
Carulla, i sobre el seu nomenament com a membre de la junta d'"Òminum
Cultural". Finalment li fa alguns comentaris sobre l'actuació de Raimon a la
sala "Iris" de Barcelona i li comunica l'enviament d'uns articles de Josep Pla.
Adjunta retalls de premsa titulats "La vergüenza de llamarse burgues" de
Joaquim Maluquer aparegut a "El Correo Catalán, 4-3-72", i d'altres de
Josep Pla titulats "José Pla habla de su obra [[Historia de la segunda
república española]]" i "Calendario sin fechas: Don Eugenio", apareguts a
"Destino, 18 de mayo de 1940 i 13-IV-1940".

1972

Maluquerjoaquim

11214

Carta

Comentaris per part de Fuster a Maluquer sobre la venda de l'editorial
"Barcino" al senyor Carulla, i d'altres sobre el seu estat de salut, i sobre les
darreres composicions musicals de Pau Casals. També li fa alguns
comentaris sobre les obres a publicar a "Lletra Menuda", titulades: "Els
pardals de l'Albufera" i "Peixos de la Mar de València", i sobre la desaparició
de la revista "Gorg". Finalment li fa alguns comentaris sobre la rebuda d'uns
articles sobre Raimon i d'altres de Josep Pla que li envià.

1972

Maluquerjoaquim

11215

1972

Maluquerjoaquim

11216

1972

Maluquerjoaquim

11218

1972

Maluquerjoaquim

11219

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre la lectura de l'obra
"Rondalla de rondalles", sobre la seua amistat i sobre la seua assistència a
un concert de Raimon. També li fa alguns comentaris sobre el seu estat de
salut, i li demana per un article sobre el professor Coromines, i li pel seu
estat de salut. Finalment li fa algunes notes a la lectura del seu darrer article
aparegut a "Serra d'Or" i sobre la venda de l'editorial "Barcino".
Carta escrita en diferents dates.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la maniobra en la
venda de l'editorial "Barcino" al senyor Carulla, i comunicació de la mort de
la mare de Josep Riba Ortínez. També li fa alguns comentaris sobre la seua
assistència a una reunió d'"Òmnium Cultural", i sobre un concert de Raimon
a Barcelona. Finalment li fa algunes observacions sobre el nou consell
assessor de la "Gran Enciclopèdia Catalana" i sobre l'enviament d'uns
documents d'ornitologia del seu interès.
Adjunta fitxa amb una referència bibliogràfica.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer dels noms dels
procuradors als tribunals de Barcelona proposats per Joan Argenté.

[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Núria Sales per si vol que continue amb
l'enviament de retalls d'articles de premsa.

1972

Maluquerjoaquim

11220

1972

Maluquerjoaquim

11222

1972

Maluquerjoaquim

11224

1972

Maluquerjoaquim

11225

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la gestió d'una
petició de Perarnau a "Òmnium Cultural", i sobre la publicació d'una nadala
per part de Carulla amb motiu del cinc-cents aniversari de l'impressió del
primer llibre en català. També li demana la seua visita a Barcelona per a
parlar amb ell de diferents assumptes.

1972

Maluquerjoaquim

11227

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament del
seu text per a la nadala conmemorativa del cinc-cents aniversari de
l'impressió del primer llibre en català que editarà Carulla, i d'altres
comentaris a l'esmentat text fusterià, i sobre la seua visita a Barcelona.

1972

Maluquerjoaquim

11228

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el contingut del
seu text per a la nadala publicada per la "Fundació Carulla", i demés
comentaris sobre la seua visita a Barcelona per anar a una reunió del
consell de la "Banca Catalana". També li fa alguns comentaris sobre els
treballs editorials d'Eliseu Climent a Barcelona i sobre la tesi de Jordi Nadal
sobre la política cotonera catalana.

1972

Maluquerjoaquim

11229

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer al seu article aparegut al
diari "ABC" titulat "Órdenes nuevos y vino viejo", i a la lectura de l'obra de
Desmond Morris "El simi nu", i a l'obra de Konrad Lorenz sobre l'evolució
humana.

1972

Maluquerjoaquim

11230

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu viatge per
Suïssa, i d'altres sobre un atemptat a "3 i 4". També li demana pel seu
article sobre els projectes culturals a Catalunya per a publicar-lo a "El
Correo Catalán" i notes sobre Raimon i "Òmnium Cultural".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'ampliació de
capital de "Banca Catalana", i a una entrevista amb Eliseu Climent a
Barcelona. També li fa alguns comentaris sobre els articles de Montserrat
Roig a "Destino" i li comunica l'enviament d'un suplement de "El Correo
Catalán".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'enviament d'un
suplement de "El Correo Catalán" i sobre l'ampliació de capital de "Banca
Catalana". També li fa alguns comentaris sobre la seua relació amb la
família Patxot i sobre l'editorial "Barcino".

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
llibre d'orellana i d'altres documents sobre "Pardals i peixos". També li fa
alguns comentaris sobre els honoraris editorials pagats pels diaris "ABC" i
"El Correo Catalán", i li demana la seua visita a Barcelona.

1972

Maluquerjoaquim

11233

Carta

Fullet informatiu de les ponències del "Col·legi d'Advocats" de Barcelona a
les "Sessions d'Estudi sobre l'Estatut de Catalunya" organitzades per la
"Comissió de Cultura" de la mateixa institució.

1972

Maluquerjoaquim

11234

1972

Maluquerjoaquim

11235

1972

Maluquerjoaquim

11236

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Folquer (Lleida)
on està passant les seues vacances.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general del poble
"Artesa de Segre (Lleida)".

1972

Maluquerjoaquim

11226

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'un retall de premsa titulat "30 minutos con
Muntañola: Muerte en Venecia" aparegut al diari "El Correo Catalán. 8-XI72".

1972

Maluquerjoaquim

11232

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un fullet i de records
per a ell.
Adjunta fullet publicitari dels "Cursos de Llengua Catalana per a Mestres,
1972-1973".

1972

Maluquerjoaquim

11204

1972

Maluquerjoaquim

11207

Felicitació
nadalenc
Poema

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer amb el petit
poema "Nadal representa".
Poema de Joan Fuster a Elisabeth Maluquer felicitant-li el nadal.

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer atès que ha rebut
l'exemplar de l'obra "Rondalla de rondalles" que li va enviar, i comunicació
de l'enviament d'una còpia d'un article publicat a "El Correo Catalán", amb
el títol "Valencia, las naranjas y el proteccionismo".

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu nomenament
com a membre del "Consell Directiu" d'"Òmnium Cultural", sobre la seua
assistència a un concert de Raimon, i sobre l'editorial "Barcino" de la que
s'encarregarà Carulla.

1972

Maluquerjoaquim

11213

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua participació
amb un article per a "El Correo Catalán" i comentaris sobre un article a
l'obra de Coromines per a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1972

Maluquerjoaquim

11221
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[

MALUQUER, Joaquim
Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'uns
retalls de premsa sobre la política d'Andorra, apareguts al diari "Le Monde"
i titulats: "Une bombe qui a fait du bruit" i "L'Éveil du principat" per Jean
Rambaud.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer perquè li telefone al
despatx per confirmar la seua visita a Barcelona.

1972

Maluquerjoaquim

11237

1972

Maluquerjoaquim

11223

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre un poema de
nadal que li envià a la seua filla Elisabeth, i d'altres sobre l'ampliació de
capital de "Banca Catalana". També li comunica la publicació de la nadala de
Carulla conmemorativa del cinc-cents aniversari de l'aparició del primer
llibre en català.

1973

Maluquerjoaquim

11238

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer al seu article de premsa
titulat "Esfuerzo común", i d'altres sobre la seua visita a Barcelona i sobre
alguns afers polítics.

1973

Maluquerjoaquim

11240

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la presentació per
part de Jordi Nadal de la seua tesi sobre "Política cotonera, 1940-70" a
l'"Universitat Autònoma de Barcelona".

1973

Maluquerjoaquim

11241

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer atès que ha rebut uns
originals seus, i comentaris sobre art contemporani. També li diu que ha
rebut uns papers d'Eliseu Climent, i li demana l'enviament d'un article sobre
la visita de Pompeu Frabra al País València. Finalment li fa alguns
comentaris sobre la seua visita a l'Illa de Gràcia situada al Delta de l'Ebre.

1973

Maluquerjoaquim

11242

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
retall de premsa del seu interès, i d'altres comentaris sobre l'assistència a
un espectacle de "La Trinca".
Retall de premsa adjunt de Joaquim Maluquer titulat "El acierto de ka
"Ford" en Valencia", aparegut a "El Correo Catalán, 5 de mayo de 1973. Pàg
5".

1973

Maluquerjoaquim

11243

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua anada a
Barcelona per a parlar amb ell del seu viatge a Itàlia i dels seus projectes
literaris. També li fa alguns comentaris sobre l'ampliació de capital de
"Banca Catalana", i li demana l'enviament d'una obra de Cavanilles.

1973

Maluquerjoaquim

11244

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una data per a la
seua visita a Barcelona, i comentaris sobre l'ampliació de capital de "Banca
catalana". També li recorda l'enviament d'un exemplar d'una obra de
Cavanilles.

1973

Maluquerjoaquim

11245

Telegrama
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Joan Cadenes per part de Joaquim Maluquer de l'acceptació
de Fuster a fer-li un text sobre la relació de Pompeu Fabra amb València, pel
que li demana li escriga a Fuster demanant-li l'esmentat text.

1973

Maluquerjoaquim

20379

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer qui està passant uns
dies de vacances a Folquer, i demés comentaris personals sobre l'estat de
salut que travesa. També li comunica que han atemptat contra els locals de
la Gran Enciclopèdia Catalana,li dona records per a uns amics comuns i li
demana si ha rebut un llibre titulat "Diario".

1973

Maluquerjoaquim

20380

Carta

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'unes focotòpies de
cartes entre diferents membres de jurats a Premis literaris, felicitació
nadalenca a Fuster, i també li demana que vaja a Barcelona a l'estrena al
Liceu de l'òpera valenciana "Guillem de Vinatea".
Adjunta fotocòpies d'unes cartes entre Francesc Vallverdú i Joan B. Cendrós
demanant compensació econòmica per fer de membres del jurat del Premi
Carles Riba patrocinat per Edicions Proa.

1973

Maluquerjoaquim

20381

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer i Sostres de la seua visita
a Barcelona amb l'Eliseu Climent per a una reunió amb uns amics catalans
per parlar de temes culturals.

1973

Maluquerjoaquim

20382

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Barcelona amb Eliseu Climent per a una reunió, i enviament d'unes
fotocòpies d'unes cartes entre Cendrós i Valleverdú. També li fa alguns
comentaris d'elogi a un llibre d'ocells editat per Aymà i li demana si li ha
arribat.
Adjunta fotocòpies d'unes cartes entre Francesc Vallverdú, Joan B. Cendrós,
Albert Manent i Joan Sansanedas sobre la compensació econòmica per fer
de jurat al Premi Carles Riba.

1973

Maluquerjoaquim

20383

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la publicació d'un
llibre sobre ocells i comentaris sobre el mateix. També li fa alguns
comentaris sobre la "Gran Enciclopèdia Catalana", i li demana la seua visita
a Barcelona per a parlar abans del seu viatge a Eïvissa.

1974

Maluquerjoaquim

11248
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[

MALUQUER, Joaquim

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut, i d'altres comentaris sobre Josep Pla i el "Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes". També li fa alguns comentaris a un article seu aparegut a "La
Vanguardia" sobre els ocells, li comunica la publicació de "Mundo diario"
d'una pàgina en català, i li envia un retall de premsa sobre Jordi Pujol.
Adjunta retall de premsa de Manuel Milian Mestre titulat "Jordi Pujol, de la
espera a la esperanza".
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Barcelona per a parlar sobre un assumpte polèmic referent a un "Concurs
de Teatre en Valencià", i comunicació de la seua marxa a Folquer per
vacances.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer atès que ha rebut una
carta un poc inadecuada, i d'altres sobre els preparatius d'un homenatge a
Josep Pla. També li comunica la marxa de Boixareu a Nova York.
Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre el seu estat de
salut i d'altres assumptes culturals a València. També li fa alguns comentaris
sobre la seua col·laboració amb articles per a "El Correo Catalán", i li diu
que no li han publicat el seu darrer article a "La Vanguardia", sobre
l'enviament per part de Max Cahner d'un llibre titulat "Viatge a Espanya"
amb il·lustracions de Doré, i sobre l'enviament dels llibres editats per la
"Caixa d'Estalvis de València".
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer pel seu estat de salut, i
comentaris sobre la seua visita a Barcelona per a parlar amb ell. També li
demana si anirà a les festes de Santa Llúcia a Lleida per reservar-li hotel.

1974

Maluquerjoaquim

11250

1974

Maluquerjoaquim

11251

1974

Maluquerjoaquim

11252

1974

Maluquerjoaquim

11255

1974

Maluquerjoaquim

11256

Carta

Contestació per part de Fuster a Joaquim Maluquer atès que no viatjarà a
Barcelona per motius de feina i degut al seu viatge a Grècia, pel que li
proposa altra data per a la seua visita.

1974

Maluquerjoaquim

11257

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la lectura del
llibre "Viatge a Espanya" que li envià Cahner, i d'altres sobre els actes
d'homenatge a Casacuberta i l'editorial "Barcino". També li fa alguns
comentaris sobre les festes de Santa Llúcia a Lleida.

1974

Maluquerjoaquim

11258

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un article per a un llibre
conmemoratiu de la seua publicació sobre "L'Edució Catalana a València".
També li demana si ha rebut carta de Folch Guillén i un Butlletí de la
Institució Catalana d'A.N. Finalment li demana que agraeixca al Climent les
seues gestions per trobar conductors per a un bibliobús.

1974

Maluquerjoaquim

20384
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[

MALUQUER, Joaquim
Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des
d'Eïvissa (Illes Balears) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un vista general de la ciutat i
el port de "Ibiza. Nº 241".

1974

Maluquerjoaquim

11249

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Florència durant
el seu viatge per Itàlia.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista general de "La
Catedral de Santa Maria del Fiore".

1974

Maluquerjoaquim

11254

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
article de premsa i comentaris sobre la "Gran Enciclopèdia Catalana" i la
falta de comunicació entre els seus responsables.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa de Joaquim Maluquer titulat
"Ministros catalanes, ¿Para que?" aparegut a "El Correo Catalán, 16 febrer
1974. Pàg. 5".

1974

Maluquerjoaquim

11247

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre els darres
aconteciments polítics a Barcelona i sobre l'impacte d'una conferència de
Jordi Pujol.

1975

Maluquerjoaquim

11259

1975

Maluquerjoaquim

11260

1975

Maluquerjoaquim

11261

1975

Maluquerjoaquim

11262

1975

Maluquerjoaquim

11264

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Maluquer atès que ha rebut la seua carta
anunciant el seu viatge a Barcelona.
Comentaris personals a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer, i d'altres
familiars. També li demana per la seua visita a Barcelona i li fa broma sobre
la seua fotogenitat per publicar alguna foto a la revista "Hola". Finalment li
fa alguns comentaris sobre l'actuació de Raimon a un festival de música
folk.
Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer atès que no podrà fer
el seu viatge a Barcelona previst per motius de feina, però li comunica altra
data per al viatge aprofitant la seua assistència al partit de futbol BarçaMadrid.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la celebració al
"Col·legi d'Advocats de Barcelona" d'un curset "Les terceres vies a Europa",
i demés comentaris a la política espanyola. També li comunica la seua
presidència de la "Junta de l'Hospital Clínic de Barcelona", i li demana la
seua visita a l'esmentada ciutat. Finalment li diu que ha escrit un article
titulat "El socialismo según Juan Fuster".

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer que per motius
familiars no podrà viatjar a Barcelona les dates previstes, pel que tampoc
anirà a Palafrugellaixí que el disculpe davant de Pla, i comentaris sobre les
semblances en les biografies de Baltasar Porcel i Jordi Pujol. També li fa
alguns comentaris crítics al seu article sobre el socialisme diguent-li que no
li ha agradat.

1975

Maluquerjoaquim

11265

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'una
entrevista d'Ibáñez Escofet i notes sobre valencianisme. També li fa alguns
comentaris sobre el seu article fent referència al socialisme de Fuster, i
demés comentaris sobre una visita a Josep Pla.

1975

Maluquerjoaquim

11266

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la lectura de la
seua obra sobre "Unamuno", i d'altres sobre l'enviament d'un exemplar de
la "Revista de Palafrugell", i demés sobre les vacances d'estiu.

1975

Maluquerjoaquim

11267

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les seues
vacances a Folquer i sobre la tornada de Nova York de Boixareu. També li
comunica el viatge a Londres de la seua dona i filla, i d'altres comentaris
sobre la seua visita a Barcelona.

1975

Maluquerjoaquim

11268

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
article sobre els "IV Premis Octubre", i sobre l'obra de Fuster. També li fa
alguns comentaris sobre un recital de Raimon al "Palau de la Música" de
Barcelona amb diferents proclames polítiques.

1975

Maluquerjoaquim

11269

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament de l'obra
"Literatura catalana contemporània", i comentaris sobre l'accident patit per
Beltran. També li fa alguns comentaris sobre els actes programats pel "XXV
Aniversari de les festes de Santa Llúcia", i li demana per la seua propera
visita a Barcelona.

1975

Maluquerjoaquim

11270

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joaquim Maluquer pel seu 54 aniversari i
comunicació atès que Ibáñez Escofet ha patit una angina de pit, i demés
comentaris al respecte.

1975

Maluquerjoaquim

11271

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de que faça les glosses a
un cens lingüístic de Catalunya patrocinat per Òmnium Cultural, i demés
comentaris d'elogi a un article seu aparegut a la revista "Canigó". Finalment
li fa alguns comentaris sobre política i li comunica la crisi de la revista
"Destino".
Adjunta fotocòpia d'un informe "Nota sobre la oportunidad de la realización
de un censo lingüístico".

1975

Maluquerjoaquim

20385
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'una
foto de l'acte d'entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau
de la Generalitat i demés comentaris sobre l'acte esmentat. També li fa
alguns comentaris sobre la crisi a la revista "Destino" i als possibles motius
de la mateixa. Finalment li demana notícies d'Eliseu Climent i d'En Ventura.

1975

Maluquerjoaquim

20386

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Ginebra (Suïssa) on estan de viatge de treball, i comentaris sobre l'èxit de
Raimon al Palau.
Al revers del full apareix una foto a color amb una vista general dels terrats
de "Geneve. La Cathédrale St. Pierre".

1975

Maluquerjoaquim

11263

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una ressenya
bibliogràfica d'una obra de German Bernàcer per a què la faça arribar a
Eliseu Climent.
Adjunta ressenya apareguda a la revista "Revue des livres. Pàg 815" per part
de Michel Lutfalla de l'obra "L'hétérodoxie en science économique"
publicada a Paris, 1975.

1975

Maluquerjoaquim

11329

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre cert incident per
part de Pere Riutort qui va demanar ajut econòmic a "Òmnium Cultural" i
front a la negativa ha provocat alguns insults contra el seu secretariat.

1976

Maluquerjoaquim

11272

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer de que s'ha enterat
per mitjà d'Eliseu Climent de certs comentaris de Pere Riutort contra
"Òmnium Cultural".

1976

Maluquerjoaquim

11273

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre les retribucions a
rebre per les seues accions en "Banca Catalana", i d'altres sobre les
activitats del "Congrés de Cultura Catalana" a València que se celebrà a
l'"Aula Magna" de la "Facultat de Medicina" de l'Universitat de València.

1976

Maluquerjoaquim

11274

1976

Maluquerjoaquim

11276

1976

Maluquerjoaquim

11277

Carta
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Maluquer atès que li explique alguns
dels afers que porten entre mans V. Ventura i Eliseu Climent.
Comunicació per part de Fuster a M. Rosa Margalef de la seua aparició a un
programa de televisió per a que el veja i li done la seua opinió.

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer, i pel seu
nomenament com a "Doctor Honoris Causa", i comentaris d'elogi a la seua
figura.

1976

Maluquerjoaquim

11278

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'anada d'Eliseu
Climent a un acte a Barcelona. També li demana per la seua propera visita a
l'esmentada ciutat per reunir-se amb ell, i li comunica les dades d'un viatge
familiar a Tenerife.

1976

Maluquerjoaquim

20387
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[

MALUQUER, Joaquim

Postal

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'una
postal de Tenerife que no li va enviar, i de la telefonada a Eliseu Climent
demanant-li pel seu estat de salut. També li comunica la sortida de l'obra
"El llibre blanc de la natura" al que li demana faça una crítica literària.
Adjunta postal de salutació a Fuster per part de la familia Maluquer des de
Tenerife on estàn de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color del [Teide (m.3717)].

1976

Maluquerjoaquim

20388

1976

Maluquerjoaquim

11275

1977

Maluquerjoaquim

11279

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer al seu article aparegut a
la premsa sobre història i natura, i d'altres sobre el futur de l'ecologisme.
També li comunica el viatge botànic del professor Ramon Floch per terres
de Sud-amèrica.

1977

Maluquerjoaquim

11280

Carta

Contestació per pert de Fuster a Joaquim Maluquer a un article seu sobre
l'ecologisme i comentaris al respecte.

1977

Maluquerjoaquim

11281

1977

Maluquerjoaquim

11282

1977

Maluquerjoaquim

20389

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre una reclamació a
fer quant vaja a Barcelona a la "Banca Catalana" pel cobrament de les seues
accions a l'esmentada institució, i d'altres sobre al soterrament de Viola, i
d'un dinar amb empresaris navarresos.

1978

Maluquerjoaquim

11283

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
xec pel pagament de les seues accions en "Banca Catalana", i comentaris
sobre cert embolic amb les accions.

1978

Maluquerjoaquim

11284

Tarja de
presentació
Carta

Carta

Tarja de
presentació
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Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'un retall de premsa seu
titulat "Las dos valencias", aparegut al diari "El Correo Catalán, 19 de junio
de1976. Pàg 5".
Comentaris crítics per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre els
responsables de "Banca Catalana" i a cert embolic amb les seues accions.

Sol·licitud a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer de l'enviament d'un llibre
sobre història escrit per Josep Fontana i aparegut a la col·lecció "Grandes
Temas". També li comunica que s'ha tret el títol de professora de català
elemental, i comentaris familiars i personals.
Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
exemplar de "Lletra manuda", i demès comentaris crítics sobre com
s'empraràn els diners d'una subvenció de la Diputació a l'Institut d'Estudis
Catalans.
Adjunta fotocòpia de la carta del mateix Joaquim Maluquer i de Carles Bas i
Peired al president de l'IEC per a que mantinga la financiació per a les
institucions filials de l'Institut.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer atès que no anirà a
Barcelona per Santa Llúcia per motius de feina, i comunicació de la data de
la seua visita a la ciutat. També li fa alguns comentaris sobre unes
declaracions a la premsa de Josep Tarradellas, que considera poc
intel·ligents.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua visita a
Barcelona, i comentaris sobre la situació política al País Valencià i sobre els
atemptats patits per ell i per Sanchis Guarner. També li comunica la
presentació del "Club Ramon Muntaner", i comentaris sobre les festes de
Santa Llúcia a Barcelona.

1978

Maluquerjoaquim

11288

1978

Maluquerjoaquim

11289

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des del
Parc Natural de La Vanoise, als Alps de França, on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un paisatge muntanyenc amb
un llac "En Haute Maurienne (Savoie). Dans le Massif de la Vanoise".

1978

Maluquerjoaquim

11285

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer des d'Atenes (Grècia) on
està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una escultura "Atenas Museo Nacional Arqueológico. El Efebo de Anticira. Hacia el 340 a.c.".

1978

Maluquerjoaquim

11286

Postal

Salutacions a Fuster per part de M. Rosa Margalef des de la Costa del Sol on
està de viatge amb un dels seus fills.
Al revers del full apareix una imatge a color de la platja de "Benalmádena Costa".

1978

Maluquerjoaquim

11287

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer sobre les seues vacances
d'estiu i el seu viatge al Marroc. També li demana si vol alguna cosa d'allà i
que li envie algún llibre sobre antropologia que aquest no vulga, a més de
comunicar-li el viatge dels seus pares a l'U.R.S.S.

1979

Maluquerjoaquim

11290

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Leningrad (Unió Soviètica).
Al revers del full apareix una imatge a color de les cúpules de la catedral de
Moscou, amb l'anotació "Moscow. Red Square. Cupolas of St. Basil's
Cathedral".

1979

Maluquerjoaquim

11291

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer des del Marroc on està
de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista de la ciutat
d'"Ouarzazate. La Alcazaba de Tifoultout".

1979

Maluquerjoaquim

11292

Carta
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[

Maluquer, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la reedició de la
seua obra "Els ocells de les terres catalanes", i felicitació pel seu llibre
"Notes d'un desficiós". També el felicita per l'èxit d'"Acció Valenciana", i li fa
alguns comentaris sobre els viatges d'ell i dels familiars.
Salutacions a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer des d'Amsterdam on
està de viatge.
l revers del full apareix una imatge a color del quadre de Van Gogh "Els
girasols, 1887".
Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des de Varsòvia
(Polònia) on ha estat de viatge familiar.
Al revers del full aparaix una imatge a color de l'entrada al Parc Natural de
Narodowy.

1980

Maluquerjoaquim

11294

1980

Maluquerjoaquim

11293

1980

Maluquerjoaquim

11295

1981

Maluquerjoaquim

11296

1981

Maluquerjoaquim

11299

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua familia durant
un viatge a París per a assistir a la "Semana Catalana".
Al revers del full apareix una imatge a color d'un vitrall de la "Catedral de
Chartres".

1981

Maluquerjoaquim

11297

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua família des del
Masai Mara (Kènia) on han anat de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de les planures del Masai Mara i
al fons el "Mount Kilimanjaro".

1981

Maluquerjoaquim

11300

1981

Maluquerjoaquim

11301

1981

Maluquerjoaquim

11298

Postal

Postal

Carta

Carta

Postal

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
1237 ]

Sol·licitud a Fuster per part de M. Rosa Margalef de l'enviament dels darres
volums apareguts de la nova col·lecció "Història Natural Destino" que li
regalà al seu fill, Joan Maluquer, durant un viatge a casa seua de Sueca.
Felicitació a Fuster per part de Joaquim Maluquer per la concessió del
"Premi de les Lletres Valencianes", i comentaris al respecte.

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua família des de
Roma on han anat a passar les vacances de cap d'any, felicitació d'any nou a
Fuster, i comunicació per haver vist a la Plaça d'Espanya a Raimon.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana de la "Basilica di S.
Giovanni in Laterano".
Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer de la data del seu
viatge a Barcelona.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer atès que ha llegit els
seus assaigs sobre "Xènius" per a fer un treball sobre el mateix autor, i
comentaris sobre la seua personalitat literària. Tamé li comunica el seu
viatge a Mèxic a veure les piràmides d'Oaxaca.

1982

Maluquerjoaquim

11302

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joaquim Maluquer d'una "Nota del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya" amb les
diferents accions de solidaritat i ajuda als damnificats per les inundacions
patides al País Valencià.

1982

Maluquerjoaquim

11303

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer sobre els seus quefers
diaris com a mestra de català, i comentaris sobre el seu viatge a Mèxic i
sobre la seua familia. També li fa algunes observacions sobre la situació
política catalana i sobre el nacionalisme.

1983

Maluquerjoaquim

11306

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer sobre la seua vida a
Barcelona i sobre la seua família. També li diu que vol fer un viatge a Sueca
per a visitar-lo, i demés comentaris sobre les seues lectures i sobre el seu
treball de mestra de català.

1983

Maluquerjoaquim

11307

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua familia des de
Mèxic on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una "Vista aérea de la Zona
Arqueológixa de Tulum. México".

1983

Maluquerjoaquim

11304

Postal

Sol·licitud a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer de la seua visita a
Barcelona.
Al revers del full apareix una foto a color d'una obra d'art "J. Mariscal. BarCel-Ona. Colecció Mass Media S.A".

1983

Maluquerjoaquim

11305

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer sobre la lectura d'un
article a la revista de la República Dominicana "Faro a Colón" sobre "El
descubrimiento del Nuevo Mundo". També li demana si coneix algún
especialista en l'obra de Joan Lluís Vives per a què li faça algunes
aclaracions, i comentaris sobre la seua família.

1984

Maluquerjoaquim

11308

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer des de Berlín on està de
viatge. També li dona records de part de Josep Renau.
Al revers del full apareix una foto a color d'un dels carrers de Berlín
"Postdamer StraBe".

1984

Maluquerjoaquim

11310
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[

MALUQUER, Joaquim
Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de Río
de Janeiro (Brasil) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de les catarates
d'Iguaçu.

1984

Maluquerjoaquim

11311

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joan Maluquer des de Paris (França) on
està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de "Benoit Perrin. La Seine, le
Pont-Marie, lîle Saint-Louis".

1984

Maluquerjoaquim

11312

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu viatge a
Barcelona, i comunicació de la rebuda d'un exemplar de la seua obra
"Sagitari". També li fa alguns comentaris laborals sobre la seua presidència
del "Catalana de Gas" i com a membre del "Consell Assessor del II Congrés
de la Llengua", i demés comentaris familiars.

1985

Maluquerjoaquim

11313

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer de que no anirà a
l'excursió del Penyagolosa per anar a veure al seu novio a Bielefeld
(Alemanya). També li diu que li agrada molt llegir la nova revista "El Temps".
Al revers del full apareix la reproducció d'una imatge antiga "Barcelona.
Plaza Cataluña - El Graf Zeppelin".

1985

Maluquerjoaquim

11309

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Santander on han assistit a una reunió del "Club de Roma", i sol·licitud de la
seua visita a Barcelona.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de la ciutat de
Santander i la "Península de la Magdalena".

1985

Maluquerjoaquim

11314

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joaquim Maluquer pel seu nomenament
com a catedràtic universitari, i comentaris sobre el seu viatge a l'India.
També li fa alguns comentaris familiars sobre els seus fills, sobre l'estat de
salut de l'Oriol Folc i sobre el matrimoni de Max Cahner amb Isabel Picallo
en les segones noces.

1986

Maluquerjoaquim

11318

Carta

Contestació per part de Fuster a Joaquim Maluquer i a Rosa Margalef
respecte al seu viatge a l'Índia, i comentaris sobre l'estat de salut d'Oriol
Folch. També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'Eliseu Climent a
"L'Espill" d'un article seu sobre "Ausiàs March - Raimon", i d'altres sobre els
seus fills Joan i Bet Maluquer.

1986

Maluquerjoaquim

11320
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort d'Oriol
Folch, i comentaris sobre el seu soterrament i sobre la política nacional
catalana. També li fa alguns comentaris sobre el seu viatge per l'Índia.

1986

Maluquerjoaquim

11321

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer de com li ha afectat la
mort d'Oriol Folch, i li diu que li done mostres de condol a la família de part
seua i de Josep Palàcios. També li comunica la rebuda d'una postal d'Índia.

1986

Maluquerjoaquim

11322

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
recordatori per la mort d'Oriol Folch, i d'altres comentaris sobre la visita
d'Elisabeth Maluquer a casa seua de Sueca.
Adjunta estampa per la mort d'Oriol Folch.

1986

Maluquerjoaquim

11323

Nota

Comunicació a Fuster per part de Beth Maluquer de la seua visita a sa casa
de Sueca, però no hi era.
Document escrit al revers de la focotòpia d'un pressupost d'obra del
"Instituto Agustin Serra" de l'Ajuntament de Sabadell.

1986

Maluquerjoaquim

16136

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Creta on estan de viatge. També li demanen la visita a casa seua de
Barcelona.
Al revers del full apareix la imatge a color de dos escultures del "Museum of
Herakleion. Faince Snake goddesses. From Knossos (about 1600 B.C)".

1986

Maluquerjoaquim

11315

Postal

Salutacions a Fuster per part M. Rosa Margalef des de Cracòvia (Polònia) on
ha anat a donar una conferència sobre els Països Catalans.
Al revers del full apareix una foto a color del castell de Wawel i d'un baixell
travessant el riu Vístula, amb l'anotació "Wawel - widok od strony Wisly".

1986

Maluquerjoaquim

11316

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Elisabeth Margales de la visita a casa seua
de Sueca de camí a Múrcia però no hi era.
Al revers del full apareix una foto a color d'uns nens de Nicaragua.

1986

Maluquerjoaquim

11317

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua família des de
Jaisalmer (Índia) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'un home fent coixins als carrers
de l'Índia, amb l'anotació "A typical scene of a Village".

1986

Maluquerjoaquim

11319
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[

MALUQUER, Joaquim

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer des d'Istanbul (Turquia)
on estan de viatge.
Postal

1986

Maluquerjoaquim

11324

1987

Maluquerjoaquim

11325

1988

Maluquerjoaquim

11327

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer de la visita a Sueca del
seus pares, i comentaris sobre l'enviament d'una carta al director dels seus
alumnes de català per publicar-la a la revista "El Temps". També li fa alguns
comentaris sobre el seu viatge per terres del sud d'Alacant i Andalusia, i
d'altres sobre la participació del seu germà Joan Maluquer a una
manifestació
a
favor
de
l'avort.
Adjunta còpia de l'esmentada carta al director a favor de l'ensenyament en
llengua catalana a l'"Universitat de València".

1988

Maluquerjoaquim

11328

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joan Maluquer des de Monza (Itàlia) on ha
anat per vacances i a unes "Jornades Internacionals sobre Nacionalisme"
organitzat pels "Corsos".
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista general de "Nonza.
La Corse".

1988

Maluquerjoaquim

11326

Carta

Salutacions a Fuster per part de Rosa Margales des de Cracòvia (Polònia) on
ha anat junt a Ramón Pla i Arxè a fer unes conferències sobre "Les hores
d'Espriu" i "Dietaris i dietaristes catalans (S. XV al XVIII)", per la signatura
d'una conveni entre l'"Universitat de Jaguelónica" i la de Barcelona. També
li comunica que la seua filla Elisabeth ja tret una oposició d'astròloga a la
"Diputació
de
Barcelona".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1989

Maluquerjoaquim

11332

Postal

Carta
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Al revers del full apareix una foto a color de l'interior d'una mesquita en el
moment de l'oració, amb l'anotació "Istanbul-Türkiye. Süleymaniye camii
içi".
Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de Fez
(Marroc) on estan de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de l'interior de la "Mosquee
Karaouine (Fès)".
Comentaris per part de Fuster a M. Rosa Margalef sobre la referència
bibliogràfica d'un incunable del qual vol que li faça unes fotocòpies, i
comentaris sobre un dinar al "Restaurant Sant Celoni" de Sueca.

[

MALUQUER, Joaquim
Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona que estan
de viatge a Amman (Jordania) i felicitació d'any nou.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana del temple de
Petra.

1989

Maluquerjoaquim

11331

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
exemplar de la separata "Català i castellà entre els valencians i la
il·lustració". També li demana la seua col·laboració amb un article per al
butlletí "Cultura i Entorn" del qual li envia alguns exemplars i comentaris
sobre el contingut de la publicació. Finalment li fa alguns comentaris sobre
l'estat de salut d'Ibáñez Escofet.

1990

Maluquerjoaquim

11333

Carta

Agraïment a Fuster per part de M. Rosa Margalef per l'enviament d'un
treball seu, i comentaris del treball que està fent sobre la figura de l'artesà
Miquel Parets. També li comunica l'edició del llibre "Diari d'un any de pesta.
Barcelona, 1651", per a què li faça una ullada.

1990

Maluquerjoaquim

11334

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
exemplar de la separata "Català i castellà entre els valencians i la
il·lustració". També li demana la seua col·laboració en un article per al
butlletí "Cultura i Entorn" del qual li envia alguns exemplars i comentaris
sobre el contingut de la publicació. Finalment li fa alguns comentaris sobre
l'estat de salut d'Ibáñez Escofet.

1990

Maluquerjoaquim

11335

1990

Maluquerjoaquim

11337

1990

Maluquerjoaquim

11338

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la seua participació
amb un article per al butlletí "Cultura i Entorn", a petició de Jaume Lorés i
Joan Rigol.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer del seu permís per a
deixar a Xavier Ferrer llegir les seues cartes personals, ja que està fent la
seua tesi sobre les relacions entre País Valencià i el Principat.

Carta

Contestació per part de Fuster a Joaquim Maluquer demanant-li que no
deixe a ningú llegir les seues cartes personals, davant la sol·licitud de Xavier
Ferrer de traure informació per a la seua tesi.

1990

Maluquerjoaquim

11339

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua família des de
Guadalupe i Martinica (Les Antilles) on estan de viatge
Al revers de full apareix una foto a color amb l'anotació "Couleurs de la
Guadeloupe. La baie du Pain de Sucre. Photo: M. Renaudeau".

1990

Maluquerjoaquim

11336
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la mort del seu
cunyat Josep Margalef a Suïssa, i comentaris sobre els seus treballs i
activitats d'empresari. També li fa alguns comentaris sobre la mort d'Ibáñez
Escofet, i sobre la necessitat de Xavier Ferrer de consultar la
correspondència personal per a la seua tesi.

1991

Maluquerjoaquim

11340

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Maluquer sobre el seu delicat
estat de salut, cosa que no li permeté anar a Barcelona a l'entrega d'un
premi. També li comunica la visita de la seua filla Elisabeth a casa seua de
Sueca, amb el nuvi.

1991

Maluquerjoaquim

11343

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre l'acte d'entrega
del "Premi d'Honor Jaume I" al "Saló de Cent" de l'ajuntament de
Barcelona, que front a la seua absència per motius de salut, el va recollir
Raimon en representació seua. També li fa alguns comentaris sobre el seu
viatge per terres d'Uruguay, Argentina i Xile.

1991

Maluquerjoaquim

11344

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer i la seua dona des de
Montevideo (Uruguay) on estan de viatge i han anat a una reunió del "Club
Roma".
l revers del full apareixen diferents fotos a color de la ciutat "Montevideo
(Uruguay). Monumento "La Diligencia". Palacio legislativo. Puerto - vista
parcial. Playa Pocitos".

1991

Maluquerjoaquim

11341

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Maluquer, enviada per mitjà de
Palàcios ja que degut a una indisposició no podrà assitir a l'acte d'entrega
d'un premi, com a part del jurat.

1991

Maluquerjoaquim

11342

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
exemplar de la seua darrera obra "Textos d'exili", i comentaris als seus
escrits dels anys cinquanta entre el que destaca "Nous valors als països de
llengua catalana: Xavier Casp". També li fa alguns comentaris sobre el seu
viatge familiar per terres d'Argentina i Xile, i dels llocs que va visitar.

1992

Maluquerjoaquim

11345

Carta

Autorització per part de Jean Rostand de la publicació a l'editorial "AC" de la
traducció al català de la seua obra "L'Homme" enviada a Jaume Miravitlles, i
li dóna l'adreça del seus editors per a què parlen amb ells.

1996

Maluquerjoaquim

11056

Adhesiu

Enviament a Fuster d'un adhesiu reivindicatiu amb el lema "Països catalans.
Fora d'això, tot són punyetes i són ganes d'emprenyar".

Maluquerjoaquim

11171
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[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre els projectes editorials
per a la publicació de llibres de l'editorial "AC" (Armand Caraben).
djunta còpia de les "Bases per a un contracte amb Editorial Ariel" de
col·laboració amb edicions "AC".

Maluquerjoaquim

10424

Carta

Enviament per part de Fuster a Joaquim Maluquer d'unes observacions
editorials a un treball de Burguera abans de la seua publicació.

Maluquerjoaquim

10434

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les seues
vacances a Rialp i Folquer. També li comunica el seu viatge a Pamplona a
unes jornades d'ornitologia, i comentaris sobre les vacances de Teresa
Creus a Alacant, on ha anat a la representació del "Misteri d'Elx".

Maluquerjoaquim

11121

Maluquerjoaquim

11122

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus, a instància de Maluquer, de
l'enviament d'uns retalls de premsa, i comentaris sobre els treballs de
Fuster a la premsa. També li fa alguns comentaris sobre el viatge de Fuster a
Mallorca i li comunica Teresa Creus que ja ha tornat de vacances d'estiu.
Adjunta retalls de premsa titulats: "Raimon en el entoldado", "Tributo a
Joan Fuster a Valencia", i "Para conseguir la unidad europea hay que incluir
la posibilidad de que ingresen los países socialistas", "Raimon confiesa que
no es entusiasta de la canción protesta ni se mete en política", "Hoy hace
cincuenta años El Noticiero Universal" i "Sobre la nacionalización de la
banca".

Maluquerjoaquim

11035

Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus per haver rebut la seua carta
i li demana si ha rebut uns retalls de premsa, si rep "El Correo Catalán", i si
sap alguna cosa d'unes traduccions que li envià.

Maluquerjoaquim

11050

Maluquerjoaquim

11051

Maluquerjoaquim

11052

Maluquerjoaquim

11111

Carta

Carta
Carta
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua visita al
País Valencià, i sobre una nova distribuïdora editorial. També li comunica el
seu viatge a Pamplona, a unes jornades d'ornitologia. I li comunica el
nomenament del senyor Riba Ortínez com a gerent de la "Fira de Mostres
de Barcelona".

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus de la seua reunió amb l'Albert
Jané sobre un article aparegut a la premsa, i d'altres sobre l'enviament
d'uns retalls de premsa del seu interès.
Comentaris personals per part de Teresa Creus a Fuster.
Enviament a Maluquer per part de Fuster d'unes dades sobre l'extensió de
l'albufera i referències biobliogràfiques a llibres que parlen del llac i dels
seus pardals.

[

MALUQUER, Joaquim
Carta

Comunicació a Fuster per part de Teresa Creus de l'enviament de la còpia
d'una carta a l'Albert Jané i d'uns retalls de premsa del seu interès. També li
demana per la data del seu article "Como la falsa moneda", i li comunica
que ja té enllestides unes traduccions que li envià.

Maluquerjoaquim

11117

Carta

Comunicació a Maluquer per part de Josep M. Batista i Rosa de l'enviament
d'uns articles de premsa francesa apareguts a diaris del grup "Le Figaro".

Maluquerjoaquim

11239

Nota

Anotacions de treball enviades a Fuster per part de Joaquim Maluquer per a
una activitat d'"Acció Pro Unitat dels Països Catalans".

Maluquerjoaquim

10428

Maluquerjoaquim

10429

Maluquerjoaquim

10654

Maluquerjoaquim

10936

Maluquerjoaquim

11113

Maluquerjoaquim

11116

Maluquerjoaquim

11172

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

Nota

Anotacions de treball enviades a Fuster per part de Joaquim Maluquer
sobre geografia, economia, història i sociologia.
Agraïment a Fuster per part de Teresa Creus per l'enviament d'una carta
que ja li contestarà.
Full amb anotacions manuscrites de Fuster com a recordatori per a la seva
activitat literària i/o editorial.
Anotació manuscrita com a recordatori de Fuster per a escriure-li una carta
a Josefa Colomer Terrés i a Lluís Folch i Camarasa.
Nota de Maluquer comunicant-li a Fuster que ha eixit del seu despatx cap a
casa i comentaris sobre la publicació de l'obra "Comprendre el món", per
part d'"AC".
Comunicació per part de Joaquim Maluquer a Fuster de la visita del senyor
Minet a Barcelona, que es reunirà amb Jordi Pujol.

Nota

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de la telefonada al
senyor Tomàs.

Maluquerjoaquim

11246

Poema

Enviament a Fuster per part de Teresa Creus de la còpia d'un poema del
general MacArthur, traduïda per aquesta, titulat "Ser jove".

Maluquerjoaquim

11120

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Elisabeth Maluquer que està malalta de la
gola, i comentaris personals d'aquesta sobre els seus quefers diaris a
Barcelona.
Al revers del full apareix una foto a color de Robin Townsend "Barcelona. El
Monument a Colon al capvespre sobre el fons del Tibidabo".

Maluquerjoaquim

11330

Retall de premsa

Enviament a Fuster per part de Maluquer d'una vinyeta d'un diari francès
amb l'anotació "Don Quichotte de la dernière manche... - Franco Pança
pour vous servir".

Maluquerjoaquim

11119

Retall de premsa

Retall de premsa enviat a Maluquer i aquest a Fuster, de José M. de Areilza,
aparegut al "ABC" i titulat "La ruta de la plata".

Maluquerjoaquim

11054
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[

MALUQUER, Joaquim

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'un retall de premsa amb l'anotació "No deixis de
votar".

Maluquerjoaquim

11155

Retall de premsa

Enviament a Fuster d'uns retalls de premsa titulats "Raimon a 1400 voces:
El ambiente de una noche en el [Iris]]" i "Pop Expres: Raimon en el Iris"
apareguts a "El Correo Catalán, 10 de marzo de 1972".

Maluquerjoaquim

11217

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca i mostra d'amistat a Fuster per part de Joaquim
Maluquer, i la seu dona Maria Rosa Margalef.

Maluquerjoaquim

10427

Tarja de presentació de Joaquim Maluquer Sostres.

Maluquerjoaquim

10655

Tarja de presentació de Joaquim Maluquer Sostres.

Maluquerjoaquim

10664

Mostra d'agraïment a Fuster per part de Teresa Creus i Goig.

Maluquerjoaquim

10967

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Maluquer d'uns retalls de
premsa de "Ciero", i altre retall per a què li'l faça arribar a Giralt. També li
agraeix l'enviament d'uns llibres que li envià Fuster.

Maluquerjoaquim

11115

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Maluquer per l'enviament d'un
llibre d'Orellana, i comentaris sobre la col·lecció "Lletra menuda" i del seu
èxit com a conferenciant a Barcelona.

Maluquerjoaquim

11163

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Maluquer per si té al seu poder
claus del seu pis a Barcelona que la seua dona no troba, i comentaris sobre
un incident amb el senyor Casacuberta.

Maluquerjoaquim

11165

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la lectura d'un
article de premsa seu aparegut al diari "ABC".

Maluquerjoaquim

11166

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Maluquer de l'enviament d'un paper de
"Banca Catalana", i de l'ingrés d'uns diners per les seues accions de
l'esmentada institució.

Maluquerjoaquim

11167

Maluquerjoaquim

11168

Maluquerjoaquim

11169

Maluquerjoaquim

11170

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Tarja de
presentació
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Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Joaquim Maluquer d'un
article de premsa i li desitja un bon estiu.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Maluquer de l'enviament d'un
xec amb el pagament dels seus honoraris pels articles al diari "El Correo
Catalán". També li demana l'enviament d'un paper signat sobre l'apliació de
capital de "Banca Catalana", i comentaris sobre una entrevista amb Eliseu
Climent.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre el pagament
d'una denúncia per valor de 700 pessetes per parlar sobre la "fornicació" a
un article de premsa.

[

MALUQUER, Joaquim

Tarja de
presentació

Salutacions a Fuster per part de Joaquim Maluquer, de part de la seua dona
M. Rosa Margalef.

Maluquerjoaquim

11231

Text literari

Enviament a Fuster del text de la solapa del seu llibre "Causar-se d'esperar"
per a què done el seu vist i plau.

Maluquerjoaquim

10425

Text literari

Enviament a Fuster del text de la solapa del seu llibre "L'home" per a què
done el seu vist i plau.

Maluquerjoaquim

10426

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Creus sobre el viatge amb el senyor
Maluquer a Ginebra a una reunió del "GATT", pel que li demana la seua
visita a Barcelona abans de que marxen cap a Suïssa. També li fa comentaris
sobre algunes de les representacions teatrals de la ciutat comtal, i notes
editorials d'"AC".

1966

Maluquerjordi

11346

1966

Maluquerjordi

11347

1966

Maluquerjordi

11348

1966

Maluquerjordi

11349

MALUQUER, Jordi

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Maluquer de la seua col·laboració amb
algun article sobre crítica literària per al nou diari "L'Observador", i
comentaris sobre la data d'aparició de la mateixa publicació.
Mostra de condol a Fuster per part de Jordi Maluquer per la mort del seu
pare, de la qual s'ha enterat per una nota apareguda al diari "El Correo
Catalán".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la seua
col·laboració amb articles per al nou diari "L'Observador", i d'altres sobre la
seua corresponsalia a terres valencianes.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Maluquer de la seua visita a Barcelona
per a parlar de la seua col·laboració als articles sobre els temes que més li
agraden per al nou diari "L'Observador".

1966

Maluquerjordi

11350

Telegrama

Adhesió per part de Joaquim Maluquer com a director del diari "Avui" a
l'homenatge a Fuster que se li farà a la plaça de bous de València amb
motiu de l'atemptat, fent una editorial sobre el mateix.

1981

Maluquerjordi

11351

Carta

Comentaris a Fuster per part de Juli Manegat sobre la data d'una reunió a
Barcelona per a tractar el tema de la concessió del "Premi de la Crítica", i
d'altres sobre les millors obres per a l'any 1957 des del seu punt de vista,
destacant l'obra de Castillo Navarro.

1958

Manegatjulio

11354

MANEGAT, Julio
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[

Carta

Agraïment per part de Fuster a Juli Manegat per l'enviament de les seues
opinions sobre les obres que poden optar al "Premi Nacional de la Crítica", i
d'altres comentaris de Fuster sobre les obres que considera més
destacades, entre les que estan: per a poesia, l'obra de Maria Beneyto
"Poemas de la ciudad"; en assaig, "La espera y la esperanza" de Laín
Entralgo i "La voluntad de Estilo" de Marichal. També li demana que li envie
algunes obres de Castillo Navarro a casa seua de Sueca per a llegir-les, ja
que no coneix la novel·la d'aquest autor.

1958

Manegatjulio

11355

Carta

Comunicació a Fuster per part de Juli Manegat de la data de la propera
reunió del jurat del "Premi de la Crítica", i enviament d'un llistat amb les
obres més destacades segons el jurat per al seu coneixement. També li
demana si ha rebut la seua novel·la "La ciudad amarilla".

1959

Manegatjulio

11356

Carta

Comentaris a Fuster per part de Juli Manegat sobre la visita del membre del
jurat al "Premi de la Crítica" Luis Horno per a parlar de les obres més
destacades que opten al premi. També li fa alguns comentaris sobre les
obres de poesia "Ansia", de Blas de Otero i "Conjuros", de Claudio
Rodríguez, i a l'obra poètica d'Albi. També li comunica l'enviament d'uns
llibres i d'altres comentaris sobre el seu viatge a Barcelona per a sortir cap a
Saragossa, on s'otorga el premi.

1959

Manegatjulio

11357

Carta

Comentaris a Fuster per part de Juli Manegat sobre el seu viatge a
Barcelona per a estar a l'entrega del "Premi de la Crítica", i comentaris
sobre el lloc i hora de l'acte d'entrega. També li demana que done una
ullada a les obres de José hierro, "Libro de la alucinaciones" i a la de
Medardo
Fraile,
"Cuentos
de
verdad".
djunt llistat amb els noms dels "Componentes del Jurado para los Premios
Crítica".

1965

Manegatjulio

11358

Carta

Comunicació a Fuster per part de Juli Manegat desitjant que milloren els
seus pares per a què puga acudir com a membre del jurat a l'acte d'entrega
dels "Premis de la Crítica", i li demana que, en cas de no poder ser, li envie
les seues opinions a les millors obres de narrativa i poesia.

1965

Manegatjulio

11359

MANEGAT, Julio
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[

Carta

Comunicació a Fuster per part de Juli Manegat de la data d'entrega del
"Premi de la Crítica", i d'altres sobre les possibles obres que poden ser
premiades. També li diu que li enviarà una obra d'Antonio Rabinad i li
comunica que Baltasar Porcel ha deixat de fer crítica literària.
Adjunta llistat amb les obres més destacades en narrativa i poesia per a
resultar premiades al "Premi de la Crítica".

1966

Manegatjulio

11360

Carta

Comunicació a Fuster per part de Juli Manegat de la data d'entrega dels
"Premis de la Crítica" per a l'any 1965, del programa d'actes del premi, dels
membres del jurat i de les obres més destacades que opten premi.
Adjunta llistats "Lista Miembros del Jurado de los Premios de la Crítica" i
"Lista de obras preseleccionadas".

1966

Manegatjulio

11361

Manegatjulio

11362

Manegatjulio

11353

1954

Manentalbert

11363

1954

Manentalbert

11365

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament d'uns
exemplars dels seus llibres "Va morir tan bella" i "Escrit per al silenci", a més
d'altres obres de Rilke i d'Andrés Estellés. També li demana que li diga a
Casp que li envie propaganda de l'editorial "Torre" a uns amics seus pel que
li facilita les seues adreces, i comentaris crítics als esmentats poemaris de
Fuster. Finalment li demana Marià Manent permís per a incloure el seu
poema "Era aquest carrer" del poemari "Escrit per al silenci" a una antologia
poètica que està preparant.

1954

Manentalbert

11366

Carta

Agraïment per part de Fuster a Marià Manent per les seues paraules d'elogi
al seu poemari "Escrit per al silenci", i comentaris d'elogi a la seua poesia i a
les obres de Marià Manent "Aire daurat" i "Versions de l'anglès". També
l'autoritza Fuster a que incloga el seu poema "Era aquest carrer" a
l'antologia poètica de textos sobre l'amor que està preparant.

1954

Manentalbert

11367

Carta
MANEGAT, Julio

Felicitació

MANENT, Albert
Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster per part de Juli Manegat amb motiu de
l'atemptat.
Felicitació a Fuster per part de Juli Manegat.
Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un llibre
de Vinyoli. També li demana l'adreça de joves universitaris valencians per a
dur a terme activitats en defensa de la llengua, i li demana quan anirà a
Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la seua participació en un
text, per a un llibre homenatge pel 70 aniversari de Josep Carner.

[

MANENT, Albert
Carta

Comunicació per part de Fuster a Albert Manent de que ha rebut els llibres
que li envià, que ha parlat amb Casp per a què envie publicitat de l'editorial
"Torre" a uns coneguts, i comentaris sobre els universitaris valencians.
També li parla del treball que farà per al llibre homenatge a Josep Carner
que tractarà sobre "Idioma i poesia en Josep Carner", i demés comentaris
sobre la poesia d'Antoni Massanell, Joan Vinyoli i del mateix Albert Manent.

1954

Manentalbert

11368

1954

Manentalbert

11369

1954

Manentalbert

11370

1954

Manentalbert

11371

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament del seu treball
"Idioma i poesia en Josep Carner" per al seu llibre homenatge, i comentaris
sobre els treballs més destacats que s'han enviat. També li comunica la data
de publicació de l'esmentada obra, i el felicita pel seu article de crítica
literària a una "Antologia" de Tiradú.

1954

Manentalbert

11372

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la seua opinió sobre l'obra
poètica "Càntir de vidre" per a tindre-la en compte a una crítica literària que
està fent. També li comunica l'aparició en breu d'una "Antologia amorosa"
de la que li enviarà un exemplar, comentaris sobre el contingut i
participants al llibre homenatge a Josep Carner,i notes sobre la crítica
literària.

1954

Manentalbert

11373

Carta

Comentaris per part de Fuster a Albert Manent sobre l'estat de salut
d'aquest darrer, i d'altres sobre la seua crítica literària a l'obra poètica
d'Oleguer Huguet "Càntir de vidre". També li fa alguns comentaris sobre la
crítica literària de "Pont blau", sobre la qualitat de la revista i sobre certes
discrepàncies personals entre l'equip editor i Albert Manent. Finalment li
demana que li diga a Antoni Comas que li envie la seua crítica literària a un
llibre de J.V. Foix, i notes sobre el "Congrès de poesia de Santiago de
Compostela" i sobre l'activitat literària al País Valencià.

1954

Manentalbert

11374

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent sobre la lectura d'una versió
de Rilke feta per J. Nadal a l'acadèmia literària del "SEU". També li demana
que li envie alguns exemplars de la "Casa del Libro", a més de propaganda
de "L'Espiga" a uns amics comuns.
Comunicació per part de Fuster a Albert Manent de que ha parlat amb Casp
per a què li envie publicitat editorial sobre l'obra de Rilke a uns amics seus, i
comentaris sobre l'enviament del seu treball per al llibre homenatge a Josep
Carner. També li diu que s'ha presentat als "Premis literaris de Riells" amb
el poemari "Terra en la boca", i que li farà arribar Triadú un exemplar del
mateix.
Comunicació per part de Fuster a Albert Manent de l'enviament del seu
treball per a publicar-lo al llibre homenatge a Josep Carner.

[

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per la seua carta animant-lo
quan estava malalt i per la seua crítica literària a l'obra poètica "Càntir de
vidre". També li fa alguns comentaris sobre certa polèmica entre Albert
Manent i els membres de la revista "Pont Blau", i li demana que li escriga
junt a altres intel·lectuals d'àmbit català a Ferran Rubió, patrocinador del
"Premi Literari Menorca", demanant-li un canvi d'orientació al premi.
Finalment li demana la seua opinió sobre l'obra de Vicens Vives "Notícia de
Catalunya" i li demana que li diga a Casp que envie publicitat editorial a
Jordi Pujol i a Antoni Vives.

1955

Manentalbert

11375

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Albert Manent per a què li faça lloc al llibre
homenatge a Josep Carner per a una col·laboració de Vicent Andrés
Estellés, pel que li envia la seua adreça per a què li demane la seua
col·laboració. També li fa alguns comentaris crítics a un article d'Adlert
sobre "L'Homenatge a Carles Riba", li comunica l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Descrèdit de la realitat" i li demana per la seua activitat
literària i per Antoni Comas. Finalment li diu que va escriure-li tant ell com
altres intel·lectuals valencians a Ferran Rubió per allò del "Premi Menorca".

1955

Manentalbert

11376

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que li va escriure a
Vicent Andrés Estellés demanant-li la seua col·laboració al llibre homenatge
a Josep Carner, i altres comentaris d'elogi a la col·lecció "L'Espiga" a la qual
s'ha subscrit. També li fa alguns comentaris a la lectura de la seua obra "El
descrèdit de la realitat", i li dona notícies sobre el seu pare (Marià Manent) i
sobre Antoni Comas. Finalment li agraeix la seua crítica literària a
"L'Antologia amorosa", i la seua carta a Ferran Rubió sobre el "Premi
Menorca", i li diu que li enviarà l'obra "Notícia de Catalunya".

1955

Manentalbert

11377

1955

Manentalbert

11378

1955

Manentalbert

11379

MANENT, Albert

Carta

Tarja de
presentació
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Sol·licitud per part de Fuster a Albert Manent de disculpes per la
informalitat d'Andrés Estellés per no col·laborar amb el llibre homenatge a
Josep Carner, i comentaris sobre la informalitat de molts autors valencians
atès que ha passat una cosa semblant amb un llibre de contes demanat per
Albertí. També li fa alguns comentaris sobre les obres editades per la
col·lecció "L'Espiga", i als treballs editorials projectats per Fuster. Finalment
li demana l'enviament d'un exemplar de "Notícia de Catalunya", i li fa alguns
comentaris crítics a l'article d'un tal Montoliu "Diálogo de las lenguas".
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Albert Manent i sol·licitud de
publicació d'uns poemes d'Antoni Comas a "Pont Blau".

[

MANENT, Albert
Carta

Agraïment a Fuster per part de Marià Manent per la seua crítica literària a la
seua obra "Antologia amorosa" i comentaris del seu viatge a Madrid. També
li comunica que el seu fill Albert Manent està llegint la seua obra "Les
Originalitats" apareguda a la col·lecció "La Revista".

1956

Manentalbert

11380

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent ja que està fent el servei
militar a les "Milícies Universitàries" a Girona i a poc d'acabar-la li fa alguns
comentaris sobre el que pensa fer quan es llicencie. També li comunica la
seua visita a València per a veure's i sobre el lloc on s'allotjarà. Finalment li
fa alguns comentaris a la lectura de la seu obra "Poesia catalana".

1956

Manentalbert

11381

Carta

Comentaris per part de Fuster a Albert Manent sobre la seua visita a
València on li proposa que s'allotje al "Col·legi Major Universitari". També li
pregunta pel dia de la seua arribada i li comunica la publicació del segon
volum de la seua obra "La Poesia Catalana".

1956

Manentalbert

11382

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per la seua rebuda durant la
seua estada a València. També li demana la seua col·laboració en un text
per a l'obra "Un segle de vida catalana", i comentaris sobre els continguts
de l'esmentada obra.

1956

Manentalbert

11384

Carta

Contestació per part de Fuster a Albert Manent confirmant-li la seua
col·laboració a l'obra "Un segle de vida catalana" encara que els temes que
tractarà no li agraden massa, i comentaris sobre alguns assumptes tractats
durant la seua visita a València. També li demana informacions sobre els
treballs presentats al "Premi Yxart".

1956

Manentalbert

11385

Carta

Agraïment per part de Fuster a Albert Manent per la seua hospitalitat
durant el viatge a Barcelona. També li demana que li compre un exemplar
de l'obra de Thomas Mann "Muntanya màgica" que va veure a una llibreria
de vell, i li diu que està treballant en l'obra "Segle de vida catalana".

1956

Manentalbert

11386

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre l'obra "Un segle de vida
catalana" referents als continguts que li han assignat per al seu treball de
col·laboració en l'obra. També li'n fa d'altres sobre la metodologia de treball
a seguir i sobre l'editor de l'esmentada obra. Finalment li parla dels
membres del jurat i dels treballs presentats al "Premi Yxart", li demana que
telefone al seu pare a l'editorial "Juventud", i li demana que en el seu
proper viatge a Barcelona li porte uns números de "Pont blau".

1956

Manentalbert

11387

1956

Manentalbert

11383

Telegrama
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Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de la data de la seua visita a
València acompanyat de Molas.

[

MANENT, Albert
Carta

Comentaris per part de Fuster a Albert Manent sobre els seus treballs per a
l'obra "Un segle de vida catalana", i sobre l'enviament per part de Joaquim
Molar del seu treball a la mateixa obra per a què li faça una ullada. També li
fa alguns comentaris sobre la compra d'obres a les llibreries de vell de
Barcelona encarregant-li la compra d'un llibre de Carles Riba en lloc d'un de
Thomas Mann.

1957

Manentalbert

11388

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre les correccions dels
seus textos per a l'obra "Un segle de vida catalana" i notes editorials sobre
l'obra. També li fa alguns comentaris personals, el felicita pel "Premi Yxart" i
li diu que li comprarà els llibres que li demanà.

1957

Manentalbert

11389

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Albert Manent als seus textos per a
l'obra "Un segle de vida catalana" que li ha corregit, i notes editorials sobre
l'obra. També li demana altres textos sobre el teatre català i li demana la
seua visita a Barcelona per a tractar alguns temes editorials. Finalment li
comunica l'enviament d'un paquet amb llibres, li demana que li envie uns
números de "Pont blau" que li falten, i observacions sobre l'obra poètica de
Josep Carner.

1957

Manentalbert

11390

Carta

Comunicació per part de Fuster a Albert Manent de l'enviament d'uns
textos sobre teatre renaixentista i del nou-cents per a l'obra "Un segle de
vida catalana". També li diu que no podrà anar al dinar a Barcelona amb els
col·laboradors a l'esmentada obra, de la qual li proposa unes rectificacions
editorials, i comentaris sobre la publicació de "Figures de temps". Finalment
li diu que intentarà enviar-li els números de "Pont blau" que li manquen, i li
pregunta per l'enviament de "Vides noves" i d'altres obres de llibreries de
vell que li demanà.

1957

Manentalbert

11391

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un gir
postal per valor de 3600 pessetes pel pagament dels seus honoraris
editorials per col·laborar en l'obra "Un segle de vida catalana", i comentaris
sobre les correccions fetes als seus textos per a l'esmentada obra. També li
comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra "Vida Nova", de Puig i
Ferrater i li demana que consulte l'obra "El arte dramático en el resurgir de
Cataluña", de Francesc Curet.

1957

Manentalbert

11392

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joaquim Molas i a Albert Manent sobre els
seus textos referents al teatre català del nou-cents per a l'obra "Un segle de
vida catalana", comunicant-los que els refarà. També li comunica la seua
visita a Barcelona on vol comprar alguns llibres, i comentaris de la visita de
Carles Riba a València.

1957

Manentalbert

11393
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[

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre el seu reenviament del
text del teatre català al nou-cents per a l'obra "Un segle de vida catalana", i
notes sobre la publicació de l'obra. També li fa alguns comentaris sobre la
crítica literària de l'obra de J. V. Foix, li comunica la visita a València d'un
jove metge amic seu, i alguns comentaris sobre la revista "Cruz y raya" i
sobre l'obra de Fuster "Figures de temps".

1957

Manentalbert

11394

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la suplantació
d'identitat a Fuster per part d'algun escriptor català, el qual es va presentar
amb el seu nom al "Premi Serrahima de poesia". També li demana que li
escriga alguna nota d'agraïment a Carles Riba per l'enviament de la seua
"Obra poética" després de la seua visita a València.

1957

Manentalbert

11395

Carta

Comentaris per part de Fuster a Albert Manent acusant-lo atès que alguna
cosa ha de veure amb la suplantació de la seua identitat per part d'algun
escriptor català al "Premi Serrahima de poesia", i comunicació de
l'enviament d'un poema seu.

1957

Manentalbert

11396

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre les inundacions patides
a la ciutat de València, i d'altres sobre un noi valencià que li va demanar
treball, per a què mire d'esbrinar-li la seua adreça. També li fa alguns
comentaris sobre la compra d'uns llibres de vell que li demanà Fuster i
sobre la polèmica per la suplantació d'identitat a Fuster a un premi de
poesia.

1957

Manentalbert

11397

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la seua col·laboració en un
article per a la revista "Germinabit". També li fa alguns comentaris sobre la
seua obra "Indagacions possibles" i li demana que li envie el seu "Estudi de
Sant Vicente Ferrer". Finalment li demana que es pose en contacte amb J.
Masip per a participar en la revista "Géminis".

1958

Manentalbert

11398

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent proposant-li la publicació
d'un assaig seu a l'editorial "Destino" o a l'editorial "Alpha", i d'altres sobre
la seua "Antologia de la poesia valenciana". També li demana l'enviament
del seu "Estudi de Sant Vicent Ferrer", i notes sobre la possible publicació
d'un treball sobre les "Comédies d'Azorin".

1958

Manentalbert

11399

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent per a què li escriga a Joaquim
Molas alguna carta interessant-se pel seu estat de salut ja que pateix una
forta depressió i enviant-li un exemplar del seu "Estudi de Sant Vicent
Ferrer". També li pregunta si li donaren a Folch uns llibres que li deixà per a
ell.

1958

Manentalbert

11402

MANENT, Albert
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[

MANENT, Albert
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre les gestions que està
fent per a publicació d'un llibre seu. També li comunica l'enviament d'uns
llibres i d'altres obres que publicarà l'editorial "Alpha". Finalment felicita a
Fuster pel seu darrer llibre publicat a "Raixa" i notes sobre uns articles de
Triadú a "Serra d'Or" i de Molas a "Agora".

1958

Manentalbert

11403

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament de
l'exemplar d'un llibre publicat per l'editorial "Juventud", "Aku-Aku: El
misterio de la isla de Pascua" per a què faça una crítica literària al diari
"Levante". En nota a peu de pàgina, Marià Manent li demana que faça
l'esmentada crítica literària i li felicita el nadal.

1958

Manentalbert

11404

Postal

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament del projecte
d'un llibre d'assaig seu per a publicar-li'l, i comentaris sobre la seua visita a
Barcelona.
Al revers del full apareix una foto de la façana i exteriors de la "Fábrica
Hispano Olivetti. Barcelona".

1958

Manentalbert

11400

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament de l'obra
"Història de la literatura universal" i d'altres llibres de l'editorial "Noguer"
per a què faça una crítica literària. També li diu que li farà unes gestions que
li demanà amb Riera i li agraeix l'enviament del seu "Estudi de Sant Vicent
Ferrer".

1959

Manentalbert

11405

1959

Manentalbert

11406

1959

Manentalbert

11407

1959

Manentalbert

11408

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament per part de
Manuel Riera d'un exemplar de l'obra "Literaturas hispánicas" publicada per
l'editorial "Barna" per a què faça una crítica literària a la premsa. També li
demana l'enviament d'alguns exemplars de la revista "Ibérica" que no vulga
ja que Albert Manent se'ls col·lecciona, i li envia records per a Josep
Palàcios.
Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre l'enviament per part de
Riera de l'obra "Història de les literatures hispàniques" i felicitació pel seu
article aparegut a "Destino". També li fa alguns comentaris sobre la figura
de Corp i li dóna records per a Ventura.
Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament d'uns
exemplars de revistes del seu interès, i d'altres comentaris sobre
l'enviament per part de Manent d'uns exemplars de les obres aparegudes a
la col·lecció "Ossa Menor". També li diu que li diga a Francesc Burguera, que
envie alguna obra teatral seua a Joan Oliver per a representar-la a
Barcelona, i li demana a Fuster que faça una crítica literària a "Destino"
sobre una obra de Casacuberta que parla de Verdaguer.

[

MANENT, Albert
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la mort de Carles Riba i
sobre els actes d'homenatge a fer-li. També li proposa que fique a J. V. Foix
com a membre del jurat als "Premis Ausiàs March" de Gandia, i li demana
que li envie alguns exemplars de la revista "Ibérica" a casa de la seua
germana, facilitant-li així l'adreça.

1959

Manentalbert

11409

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la figura de Riba
després de la seua mort. També li diu que la revista "Germinabit" farà un
número especial dedicat a Riba pel qual li demana la seua col·laboració amb
un text. Finalment li fa alguns comentaris sobre el "Premi Ausiàs March" de
Gandia i la publicitat del mateix, li comunica l'enviament d'una obra sobre
"Shakespeare", li demana uns exemplars de la revista "Ibérica", i demés
comentaris literaris.

1959

Manentalbert

11410

1959

Manentalbert

11411

1959

Manentalbert

11412

1959

Manentalbert

11413

1959

Manentalbert

11414

1959

Manentalbert

11415

Carta

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
1256 ]

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent del seu text per a un número
extraordinari de la revista "Germinabit" dedicat a Carles Riba. També li
demana que li envie alguns exemplars de la revista "Ínsula", i li diu que si
necessita algun llibre que li'l demane i li'l farà arribar.
Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament del seu text
per al número especial de la revista "Germinabit" dedicat a Carles Riba.
També li comunica que li ha comprat a la fira del llibre un exemplar de
l'obra "Els Marges" de Riba i d'altre de Marià Manent "Notes sobre
literatura extrangera", i li demana que faça una conferència a Reus sobre el
camp Valencià.
Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'alguns
exemplars de la "Revista de Catalunya" per a què complete la seua
col·lecció per la qual cosa li demana els números que li manquen per tal de
trobar-los. També li pregunta si té els llibres "Krtu" i "Les irreals omegues"
per tal d'enviar-lils, i li comunica la mort del seu avi i alguns comentaris
sobre la seua vida.
Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre els números de la
"Revista de Catalunya" que li falten, i alguns comentaris sobre les revistes
"La Nova Revista" i "La Revista" que li falten a Manent. També li demana la
seua col·laboració amb algun article per a la revista "Criterion", i li demana
que li busque uns exemplars de les revistes valencianes "L'Esclat" i "Pensat i
fet".
Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un llistat de
noms aparegut al seu "Estudi de Sant Vicent Ferrer", i comunicació de
l'enviament d'un exemplar de l'obra "Història de la literatura universal".

[

MANENT, Albert

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que està fent gestions
amb l'editorial "Barna", i amb l'editorial "Noguer" per a què li envien uns
llibres per a fer crítica literària. També li demana l'enviament de certes
informacions sobre una obra seua i un article sobre Eugeni d'Ors per a la
revista "Criterion", i alguns comentaris sobre una conferència que donarà a
l'universitat. Finalment li comunica l'enviament per mitjà de Max Cahner
d'uns exemplars de "Revista de Catalunya" i li demana que li trobe alguns
exemplars de les revistes "Pont blau", "La Nova Revista" i "La Nostra
Revista" que li manquen.

1960

Manentalbert

11416

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que li ha trobat a una
llibreria de vell els exemplars de "Revista de Catalunya" que li manquen, i
comentaris sobre els números de les revistes "Pont blau", "La Nostra
Revista" i "La Nova Revista" que li manquen a Manent. També li fa alguns
comentaris sobre el que pensa Josep Pla d'ell arran d'una carta que li envià i
del poble de Sueca. Finalment li demana que faça un article a "Destino"
sobre la poesia de J. M. Arnavat, i notes sobre l'esmentat poeta.

1960

Manentalbert

11417

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un llistat i
d'uns exemplars de revistes del seu interès. També li diu que li ha donat la
seua adreça a Riera per a què li envie un llibre de l'editorial "Barna", i
comentaris sobre la seua propera visita a Barcelona.

1960

Manentalbert

11418

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament d'uns
exemplars de la revista "Pont blau". També li fa alguns comentaris sobre la
vida cultural catalana i li demana un llistat amb els exemplars repetits de la
"Revista de Catalunya". Finalment li demana que faça la nota per a destino
sobre la poesia de J. M. Arnavat.

1960

Manentalbert

11419

1960

Manentalbert

11420

Carta

Enviament a Fuster per part d'Albert Manent d'un llistat amb els números
que li ha aconseguit de la "Revista de Catalunya", i li demana un llistat amb
els números que li falten. També li demana que li busque uns números
d'una revista de López-Picó i que li faça un article a "Destino" sobre la
poesia d'Arnavat.

1960

Manentalbert

11421

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent perquè no cal que li envie
uns exemplars de la "Revista de Catalunya" que es pensava que havia
perdut. També li demana que faça l'article sobre la poesia d'Arnavat, i li
comunica la mort de la mare d'Oriol Folch.

1960

Manentalbert

11423

Carta
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Carta en forma de poema a Fuster per part d'Albert Manent demanant-li
que li faça els treballs que li demanà i uns exemplars de revistes.

[

MANENT, Albert
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que ha rebut el seu
estudi sobre "Roís de Corella i Sor Isabel de Villena" del qual ha fet una
crítica literària a "Serra d'Or". També li demana que propose al seus amics
Palàcios i a Codonyer fer alguns treballs sobre història literària catalana, i
comentaris sobre els escriptors catalans que han fet treballs al respecte.
Finalment li proposa l'enviament d'exemplars d'uns números de la "Revista
de Catalunya" que li ha aconseguit.

1961

Manentalbert

11422

1961

Manentalbert

11424

1961

Manentalbert

11425

Carta

Comentaris per part de Fuster a Albert Manent sobre la manera de fer
crítica literària dels senyors Francesc Vallverdú i Jordi Maluquer. També li fa
comentaris sobre certa carta del senyor Esclasans demanant-li perquè no
parlà d'ell a la seua obra "La poesia catalana", sobre la seua col·laboració en
"Serra d'Or", i notes sobre la seua crítica literària en general i dels seus
projectes editorials.

1961

Manentalbert

11426

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'uns números
de "Pont blau" i del "Butlletí del Centre Català de Caracas". També li
demana que faça una crítica literària de l'obra "Salt d'euga" de Walda Pla, i
comentaris sobre els continguts de la revista "Horitzons" i sobre la seua
propera visita a Barcelona.

1961

Manentalbert

11427

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la seua signatura de suport
a un escrit de salutació al Pare Gabriel Brasó pel seu nomenament com a
substitut de l'Abat Escarré, com a prior de l'Abadia de Montserrat, que
apareixerà publicada a "Serra d'Or".

1961

Manentalbert

11428

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Albert Manent pel seu darrer llibre sobre
València i comunicació de l'enviament d'uns exemplars de "La Nova
Revista" i "La Nostra Revista".

1962

Manentalbert

11429

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la seua col·laboració
fent crítica literària a "Serra d'Or", i d'altres sobre els crítics literaris que
treballen per a l'esmentada publicació. També li demana l'enviament d'un
llibre seu per a publicar-lo a "Edicions Destino", i li demana que busque
algun jove valencià que s'interesse per la crítica literària. Finalment li fa
alguns comentaris sobre l'enviament d'uns números de la "Revista de
Catalunya", i li demana que li torne els llibres que li deixà del poeta J. M.
Arnavat, i també li demana que faça una crítica a l'obra de Walda Pla "Salt
d'euga".
Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent per a què faça alguna cosa i el
diari "Levante" seguisca fent crítica literària dels llibres de l'editorial
"Juventud", i li envia records per als seus amics valencians.

[

MANENT, Albert
Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Albert Manent pel seu darrer llibre i
comunicació dels comentaris fets per Ramon d'Abadal i Claudi Ametlla.
També li demana que li faça un article sobre crítica literaria i alguns
comentaris sobre els honoraris editorials que rebrà pel mateix. Finalment li
demana l'enviament d'alguns exemplars de la premsa americana en català i
li diu si li ha arribat una "Antologia catalana" en italià que li envià.

1962

Manentalbert

11430

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent dels llibres que ha escrit i
comentaris biogràfics de Fuster per a fer-li una resenya a "L'Enciclopedia
literària" de Salvat, per la qual cosa li adjunta un llistat amb els seus llibres
demanant-li que l'actualitze.

1962

Manentalbert

11431

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'una
publicació valenciana i d'uns números de revistes.

1962

Manentalbert

11433

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent diguent-li que beu massa i
per això el seu delicat estat de salut.

1963

Manentalbert

11434

Carta

Contestació per part de Fuster a Albert Manent fent-li alguns comentaris
personals sobre el seu estil de vida. També li demana l'enviament dels
darrers llibres d'Espriu i de Falkberget, i li envia les adreçes de Joan Valls
Jordà, Alfons Verdaguer i Alfons Cucó.

1963

Manentalbert

11435

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre el seu estil de vida, i
altres sobre la publicació de les "Memòries polítiques" d'Ametlla,
autoritzades per la censura. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació d'una enquesta a "Serra d'Or" en la que participen alguns
intel·lectuals valencians, i li demana que faça una crítica literària per a la
mateixa publicació a una obra de Francesc Vallverdú.

1963

Manentalbert

11436

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la lectura de la seua
carta d'adhesió a l'homenatge a Claudi Ametlla. També li comunica el viatge
a Ginebra (Suïssa) de Marià Manent i li demana l'enviament de l'original del
seu article "Serietat del sexe". Finalment li demana l'adreça del poeta Valls
Jordà i li diu que felicite a Palàcios per la seua crítica a una obra de Pedrolo,
i comentaris sobre "Serra d'Or".

1963

Manentalbert

11437

1964

Manentalbert

11441

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que l'editorial "Revista
de Occidente" ha acceptat la publicació en castellà d'una obra de Fuster, i
comentaris editorials al respecte. També li diu que la revista "Tiempo de
España" li publicarà el seu article "Serietat del sexe", i li demana
l'enviament per part de l'editorial "AC" de l'obra "Les Bonhomies".

[

MANENT, Albert

Carta

Comentaris a Fuster per part de Marià Manent a la publicació de la seua
obra "Nosaltres, els valencians", i més comentaris d'ànim a Fuster per la
seua obra.

1964

Manentalbert

11442

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la resposta a una enquesta
sobre quins són al seu parer els tres millors llibres publicats entre 19391963, i comunicació de què en la secció d'assaig "Nosaltres els valencians"
és el més votat.

1964

Manentalbert

11443

1964

Manentalbert

11444

1964

Manentalbert

11445

1964

Manentalbert

11446

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la resposta a una enquesta
sobre quins són al seu parer els millors llibres publicats entre 1939-1963, i
comunicació de la publicació d'uns llibres de Puig i Ferrater, Carner i
Nicolau.
Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la contestació a una
enquesta sobre quins són els llibres catalans més importants, pel que li fa
un resum de les obres i autors més votats. També li comunica el permís per
part de la censura per a la publicació de: "Serra d'Or", "El Correo Catalán" i
"Destino".
Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la contestació a una
enquesta sobre "Els Crítics Davant la Literatura Catalana (139-1963)".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la contestació a una
enquesta sobre les millors obres catalanes, i comentaris sobre la venda
d'obres a la "Diada del Llibre", de Barcelona.

1964

Manentalbert

11447

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de la seua contestació a
l'enquesta sobre les millors obres catalanes de cara a la negativa d'aquest a
contestar-li, i comentaris sobre les darreres publicacions de Fuster dels
clàssics de la literatura valenciana. També li demana que li diga a Palàcios
que faça un article sobre la visita de Josep Pla a Sueca i que el felicite pel
seu treball sobre "L'Albufera".

1964

Manentalbert

11448

1964

Manentalbert

11449

1964

Manentalbert

11450

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent en nom de "Cuadernos para el
diálogo" per a la seua participació, junt amb la de Raimon, a unes jornades
sobre "Catalunya: políitica, cultura i economia" que es faran a Montserrat.
Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que ha vist a una
llibreria de vell de Barcelona uns exemplars de les obres: "Estudis de
literatura catalana", de Montoliu i "Literatura catalana: perspectiva
general", d'Olwer, per si són del seu interès. També li envia records per a
Palàcios.

[

MANENT, Albert
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre un sopar editorial.
També li demana l'enviament d'uns exemplars de números de les revistes
"Pont blau", "La Nostra Revista" i "La Nova Revista" que li manquen; d'un
exemplar de "Les Oroginalitats"; d'uns números de "Revista de Catalunya"; i
d'uns llibres de poemes del seu interès.

1964

Manentalbert

11451

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que ha rebut els
números de "Pont blau" que li envià i de la seu obra "Les originalitats".
També li demana els números que li manquen de la "Revista de Catalunya"
per enviar-li'ls.

1964

Manentalbert

11452

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'interès d'una editorial
castellana amb seu a Madrid de publicar-li un recull d'alguns dels seus
assaigs apareguts en premsa. També li demana l'enviament d'un exemplar
de la seua obra "Les Originalitats" per a l'esmentat editor i comentaris sobre
la publicació d'una obra de Palàcios.

1964

Manentalbert

11453

1965

Manentalbert

11454

1965

Manentalbert

11455

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent d'unes dades biogràfiques
sobre J. Brossa i sobre Cirici Pellicer. També li comunica que està fent una
crítica literària sobre ell per a "Serra d'Or" i li demana com va la publicació
dels seu llibre a l'editorial de la "Revista de Occidente".

1965

Manentalbert

11456

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare per part d'Albert
Manent i comentaris sobre la publicació d'una obra de J. V. Foix i altra de
Fuster a l'editorial "Revista de Occidente". També li comunica l'enviament
d'uns números de "Revista de Catalunya" i "La Paraula Cristiana", i
comentaris sobre la col·laboració de Palàcios en "Serra d'Or".

1965

Manentalbert

11457

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Albert Manent sobre el projecte de
llibre que li envià per a publicar-lo a l'editorial de la "Revista de Occidente" i
d'altres sobre els continguts de l'esmentada obra. També li fa algunes
observacions sobre l'índex a l'esmentada obra i les correccions a fer per a la
seua publicació.

1965

Manentalbert

11458

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la publicació d'un llibre
amb un recull d'articles de Foix a l'editorial "AC", i d'altres sobre la polèmica
amb Julián Marías.
Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que li ha esbrinat
algunes dades biogràfiques dels autors: Petit, Cerdà, Brossa i Anna M. de
Saavedra; i agraïment per l'enviament d'uns llibres del seu interès. També li
fa alguns comentaris sobre la seua publicació d'un assaig a l'editorial de la
"Revista de Occidente", i observacions sobre l'ús del valencià per part de
l'església valenciana i a la publicació d'una crítica literària de Palàcios a
"Serra d'Or".

[

MANENT, Albert
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'unes cites
en català i d'exemplars de la revista "La Paraula Cristiana". També li fa
alguns comentaris sobre les correccions a fer per a la publicació d'un llibre
seu d'assaig a l'editorial de la "Revista de Occidente", i notes editorials
sobre la publicació d'una obra Carneriana a "Edicions 62" o "AC".

1965

Manentalbert

11459

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'uns
números de la revista "La Paraula Cristiana", i comentaris sobre com porta
la seua obra per a l'editorial de la "Revista de Occidente".

1965

Manentalbert

11460

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre el valencià premiat als
"Jocs Florals" de París de la llengua catalana, i d'altres sobre l'edició d'una
obra per part de Manent a la qual no li ha contestat l'editor i sobre la
publicació d'un article sobre a "Serra d'Or".

1965

Manentalbert

11461

1965

Manentalbert

11462

1965

Manentalbert

11463

Carta

Contestació per part de Fuster a Albert Manent ja que no participarà en
l'enquesta que prepara per a "Serra d'Or" de contestació a uns articles
sobre "Catalunya", publicats per Juliàn Marías al diari "El Noticiero
Universal", i comentaris al respecte dels articles i sobre la censura.

1966

Manentalbert

11464

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Albert Manent sobre la publicació
d'un llibre de J. V. Foix a l'editorial "AC", proposant-li el títol "Pistolers a
casa la ciutat", i més propostes de publicació de llibres d'altres autors a
l'esmentada editorial.

1966

Manentalbert

11465

Carta

Comentaris per part de Fuster a Albert Manent sobre la negativa per part
d'"Edicions 62" a la publicació de l'editorial "AC" d'una obra de J. V. Foix.
Notes sobre la publicació del segon volum de l'obra "Història del País
Valencià". També li fa alguns comentaris crítics del funcionament i la gestió
editorial d'"Edicions 62".

1966

Manentalbert

11466

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'uns
números de la revista "La Paraula Cristiana", i comentaris sobre la "Revista
de Catalunya". També li fa algunes notes sobre les correccions que li
proposà per a la seua obra a publicar a l'editorial de la "Revista de
Occidente".
Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent d'un text de contestació, per a
publicar-lo a "Serra d'Or", a uns articles sobre "Catalunya" publicats per
Julián Marías al diari "El Noticiero Universal", i comunicació de l'enviament
d'uns retalls dels esmentats articles.

[

MANENT, Albert
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la publicació d'una
obra seua d'assaig a l'editorial de la "Revista de Occidente", i d'altres sobre
els seus projectes editorials i de l'edició d'obres d'altres autors. També li
demana per la seua propera visita a Barcelona i pel pagament d'uns
exemplars de revistes que li envià.

1966

Manentalbert

11467

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament a Rafael Villar i
a Lluís Guarner d'unes enquestes, i també li demana per la seua sortida com
a col·laborador del diari "El Correo Catalán".

1966

Manentalbert

11469

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'aclariment d'unes dades
biogràfiques de Rafael Villar i de Lluís Guarner tretes de la seua "Antologia
de la poesia valenciana", i comunicació de l'enviament d'un llibre de Miquel
i Planas, guardonat amb el premi "Roís de Corella".

1966

Manentalbert

11470

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'unes
cartes que li adjunta a uns amics.
Anotació manuscrita de Fuster en roig "17-X-1966. Cartes a Lluís Guarner i
Rafael Vilar".

1966

Manentalbert

11468

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un llibre
publicat pel comité d'ajut als escriptors europeus per a què faça una crítica
literària al diari "El Correo Catalán".

1967

Manentalbert

11471

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'unes dades
bibliogràfiques a les obres de clergues valencians per a un treball que està
preparant. També li comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra
"Eucologi" de Sorribes.

1967

Manentalbert

11472

Poema

Còpia d'un poema enviat a Fuster per part d'Albert Manent titulat "Epistola
al suecà Joan Fuster sobre les dretes i les esquerres".

1967

Manentalbert

11473

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'uns
exemplars de la "Revista de Catalunya".
Adjunta exemplar de la "Revista del Centro de Lectura. Reus, desembre
1967" titulat "Apunts per a la nostra història: l'ús del català en la predicació
eclesiàstica".

1967

Manentalbert

11501

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament d'una
fotocòpia de "L'Episcopologi" del Pare Cassià Just, per a una publicació que
està preparant. També li comunica l'enviament d'un llibre per a que li'l faça
arribar a Vicent Ventura.

1968

Manentalbert

11474
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[

MANENT, Albert
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que ha trobat uns
llibres d'escriptors valencians per a enviar-li'ls si són dels seu interès,
titulats: "Cants de la Ribera", "El Centre de Cultura Valenciana", "Flama",
"La cançò de l'isolat", "Les llunyanies suggestives", "Camins de llum",
"Himnes i poemes", "De l'horta i de la montanya", "Ioesa", "Obres de
Joseph Yxart" i "L'illa del gran experiment".

1968

Manentalbert

11475

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que va rebre un
número de "Pont Blau" i un exemplar de "Les insolències" que li envià.
També li diu que farà una crítica literària de les seues "Obres completes" a
la revista "Ínsula".

1968

Manentalbert

11476

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent atès que per a la defensa de
la llengua s'anomene un arquebisbe valencià a la diòcesi levantina per a què
des de València posen mesures de pressió, i d'altres sobre l'obra "Le Vatican
et la Catalogne". També li demana una petita nota sobre "L'Episcopologi
valencià" per a publicar-la a la premsa.

1968

Manentalbert

11477

1969

Manentalbert

11479

1969

Manentalbert

11480

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre la publicació d'un llibre
per a la col·lecció "Libros de Bolsillo" d'"Alianza Editorial". També li demana
la publicació d'una crítica literària a l'obra "Trescientos años de literatura
infantil europea" que li va enviar.

1969

Manentalbert

11481

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Albert Manent del llibre
"Trescientos años de literatura infantil europea" per a què faça una crítica
literària al diari "El Correo Catalán", i sol·licitud de l'enviament d'un
exemplar de l'obra d'Antoni Meste sobre "Gregori Mayans".

1969

Manentalbert

11482

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un llibre
sobre pseudònims d'escriptors catalans publicat per l'editorial "Millà".
També li demana com pot aconseguir un llibre d'Antoni Mestre sobre
"Mayans i Siscar" arran de la lectura d'una crítica literària de Miquel Dolç al
diari "La Vanguardia". També el felicita pel nomenanent per part de "Serra
d'Or" com a millor assaig de l'any el seu llibre "Heretgies, revoltes i
sermons".
Recordatori a Fuster per part d'Albert Manent arran de la lectura d'una
crítica al diari "ABC" a una obra d'Antoni Mestre sobre "Mayans i Síscar" per
a què li aconseguisca un exemplar, i comentaris sobre la seua crítica
literària a "La Vanguardia" i a la darrera obra publicada per Fuster a
l'editorial "Selecta".

[

MANENT, Albert
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'una crítica
literària a una obra de Josep Carner per a publicar-la a la premsa. També li
demana l'enviament d'un exemplar de "L'Episcopologi valencià", i
comentaris a l'obra de Terenci Moix.

1969

Manentalbert

11483

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent atès que van a posposar una
reunió de la "Societat Econòmica d'Amics del País".

1969

Manentalbert

11478

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre l'estudi d'una
"Gramàtica llatina" de Max Cahner i demés sobre la publicació i traducció
de la seua "Literatura catalana" i a la correcció de l'esmentada obra. També
li fa algunes observacions sobre l'obra "Literatura d'exili" que està
preparant Albert Manent.

1971

Manentalbert

11488

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de la publicació de l'obra
"San Vicente Ferrer visto por sus coetáneos", i comentaris sobre
l'enviament d'uns catàlegs de Bonsoms. També li demana l'enviament d'un
llibre de mossén Bonet, i sol·licitud de l'enviament del capítol per a l'obra
"Literatura catalana moderna".

1971

Manentalbert

11489

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part d'Albert Manent per l'enviament d'una obra
seua publicada a Mèxic per a un treball que està fent sobre la literatura de
l'exili, i comentaris sobre la visita de Fèlix Martí a Sueca.

1971

Manentalbert

11486

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per l'enviament de l'obra "Debate en marcha",
comentaris sobre obres literàries i la crítica literària a la premsa.

1971

Manentalbert

11487

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'una crítica
literària a l'obra "Els Furs", publicada als "Nostres Clàssics", per a publicar-la
al diari "Tele/Exprés".

1971

Manentalbert

11484

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre l'enviament d'uns
diners per a la ressolució d'un afer amb una fundació i demés comentaris
sobre la visita a casa seua de Sueca amb dos estudiants universitaris.

1971

Manentalbert

11485

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de la visita a València d'unes
amigues seues que volen conéixer-lo. També el felicita per l'edició de l'obra
de Carles Ros "La creu del matrimoni" i li comunica el seu matrimoni amb
Teresa Tomàs. Finalment li diu que té en conter fer-li un comentari a l'obra
de Guerau de Liost per publicar-la a Albatros.

1973

Manentalbert

20390

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent sobre l'enviament d'un text
seu a un premi literari i sobre la seua activitat de crítica literària que no li
deixa temps per a escriure llibres.

1975

Manentalbert

11491
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[

MANENT, Albert
Retall de premsa

Enviament a Fuster per part d'Albert Manent d'una fotocòpia d'un retall de
premsa de R. Girona Ribera titulat "El primer intent d'introducció del català
a la Universitat de Barcelona: completant un article de J. Serra Hunter",
aparegut a la revista "Catalunya. B. Aires, nº 119. (1940)".

1975

Manentalbert

11490

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un
exemplar del darrer llibre seu, i comentaris sobre la visita a l'arxiu de
Mossén Bonet i Baltà, i a la publicació de l'obra de Fuster "Història social de
la
llengua
catalana".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1978

Manentalbert

11494

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'un text per
a la seua obra "Història social de la llengua al País Valencià", i comentaris
sobre la nadala de la "Fundació Carulla".

1980

Manentalbert

11495

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Albert Manent amb motiu de
l'atemptat patit per aquest, i comentaris sobre la seua amistat i sobre el
nacionalisme català.

1981

Manentalbert

11500

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de certes dades biogràfiques
seues per a una publicació que està preparant.

1987

Manentalbert

11497

Carta

Contestació per part de Fuster a Albert Manent sobre algunes dades
biogràfiques seues i sobre el seu primer viatge a Barcelona, convidant a fer
una lectura de l'obra "La poesia catalana fins a la Renaixença".

1987

Manentalbert

11498

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Albert Manent arran de la lectura d'una
entrevista seua publicada al diari "La Vanguardia", i demés sobre
l'enviament d'un exemplar de l'obra "Solc de les hores" on apareixen alguns
comentaris biografics sobre Fuster. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació "Diccionari dels catalans d'Amèrica".

1991

Manentalbert

11499

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent per a què faça una crítica
literària a l'obra "La muntanya d'amatistes" a petició de Joaquim Bofill.

Manentalbert

11492

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent ja que si li demanen col·laborar
a un número de "La Estafeta literària" es negue tal com han fet altres crítics
literaris catalans.

Manentalbert

11438

Manentalbert

11493

Manentalbert

11401

Nota

Nota
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Enviament a Fuster per part d'Albert Manent d'unes referències
bibliogràfiques i sol·licitud de l'enviament d'un llibre sobre poesia catalana
editat a Mèxic l'any 1952.
Enviament a Fuster per part d'Albert Manent del telèfon del seu veí a
Barcelona, el senyor Porqueras, per a què li telefone.

[

MANENT, Albert

Poema

11364

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent per a què li envie les respostes
a un qüestionari sobre "Poesia social", i comentaris sobre "Òmnium
Cultural".

Manentalbert

11432

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'una petita
biografia seua per a una publicació.
Adjunta una còpia de l'esmentat text biogràfic de Fuster.

Manentalbert

11439

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part d'Albert Manent de l'enviament d'uns
exemplars del "Butlleti del Centre Català de Caracas", i comunicació de
l'enviament d'un poema seu traduït al català per a una "Antologia de la
poesia catalana" que està preparant per al "Congrès Internacional
d'Editors".

Manentalbert

11440

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un article de premsa del seu interès.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa de Joan Sales titulat "El nom comú"
aparegut a "Full català, Nº 6. Mèxic, març 1942, pp 10-11".

Manentalbert

11496

1963

Manentmaria

11502

1983

Manezmodestosalvador

11518

1984

Manezjulioa

11517

Carta

Invitació

MÁÑEZ, Julio A.
Carta
MANGADA, E.

Manentalbert

Tarja de
presentació

MANENT, Marià

MÁÑEZ MODESTO,
Salvador

Enviament a Fuster per part d'Albert Manent d'un poema.

Sol·licitud a Fuster per part de Marià Manent i Llorenç Gomis de la seua
col·laboració amb un article sobre "Amor y erotismo" per a publicar-lo a la
revista "Tiempo de España", i comentaris sobre els col·laboradors.
Invitació a Fuster al matrimoni de Salvador Máñez Beltrán amb RosaMiracle Asensi Bertomeu que es farà a la "Parròquia de la Purissima", de
Llaurí.
Sol·licitud a Fuster per part del periodista Julio A. Máñez de la seua
contestació a una enquesta sobre la influència del "Maig francès del 68" en
l'obra dels escriptors valencians.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eduardo Mangada de la visita a casa seua de
Sueca aprofitant que anirà de viatge a Benidorm.

1967

Mangadae

11503

Carta

Petició de disculpes a Fuster per part d'Eduard Mangada per no anar a la
visita que tenien programada a València per motius de feina, i comentaris
personals sobre la situació política i laboral al País Basc on treballa
d'arquitecte. També li demana la seua opinió sobre la situació política i
laboral al País Valencià, ja que vol traslladar-se a treballar a València, i li
proposa altra data per a quedar amb ell.

1967

Mangadae

11504

Carta

Comunicació per part de Fuster a l'arquitecte Eduard Mangada de la data
en què pot anar a visitar-lo a Sueca per a parlar de la situació cultural i
política al País Valencià.

1967

Mangadae

11505
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[

MANGADA, E.
MANISES, Ajuntament

Telegrama

Mangadae

11506

Condemna per part de la "Comissió Municipal de l'Ajuntament de Manises"
a l'atemptat patit per Fuster.

1981

Manisesajuntament

11508

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tos Viala, alcalde de Manises, de la
data d'inauguració d'una escultura seua realitzada per Andreu Alfaro per al
"Col·legi Joan Fuster", de Manises.

1984

Manisesajuntament

11507

Telegrama

Mostra de condol a la família de Fuster per la mort d'aquest per part de
Rafael Tos Viala, alcalde de Manises.

1999

Manisesajuntament

11509

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Manresa per a què no faça publicitat ni
crítica literària a l'obra que li envià "Res no hauré fet" atès que no està
autoritzada per la censura.

1972

Manresajoan

11510

Carta

Condemna de l'atemptat patit per Fuster per part de Víctor Mansanet
enviada per mitjà d'Eliseu Climent al "Consell del País Valencià", institució
presidida per Fuster.

1981

Mansanetiboiguesvictor

11511

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Mantero per a què li envie un llistat
dels seus llibres i dades biogràfiques seues per a un "Diccionari biogràfic
d'escriptors espanyols i hispanoamericans" que està fent.

1967

Manteromanuel

11512

1967

Manteromanuel

11513

1967

Manuelguerrerojose

11515

MANTERO, Manuel

Llistat
MANUEL GUERRERO, José

1967

Carta

MANRESA, Joan

MANSANET I BOIGUES,
Víctor

Comunicació a Fuster per part d'Eduard Mangada de la data i hora de la
seua arribada a Sueca per a visitar-lo.

Carta

MANUEL LLORENS, F.

Enviament per part de Fuster a Manuel Montero d'un llistat amb les
referències bibliogràfiques d'obres que parlen d'ell.
Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Guerrero per a què li escriga un
article sobre "Azorin" per a una revista colombiana.

Carta

Comunicació a Fuster per part de F. Manuel Llorens de l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Garbera d'endevinalles", i comentaris al respecte
de l'obra. També li dóna records per al seu cosí Juanito Colomar.

1987

Manuelllorensf

11516

Carta

Mostra de suport a Fuster i condemna de l'atemptat patit per aquest per
part de Manuel Joan, qui al revers del full li envia un poema titulat
"Presentiment" dedicat a Fuster.

1981

Manueljoan

11514

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicenç Manyés i Pallars de la necessitat de
fer un llibre sobre la història occitano-catalana, i invitació a un dinar a
Castelló amb motiu de la campanya "El País a l'Escola" per a parlar del
mateix llibre.

1981

Manyesipallarsvicenc

11519

Carta

Comunicació per part de Fuster a Vicenç Manyés i Pallars atès que no podrà
anar al dinar de Castelló amb motiu de la campanya "El País a l'Escola", per
motius de feina.

1981

Manyesipallarsvicenc

11520

MANUEL, Joan

MANYÉS I PALLARS, Vicenç
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MANYÉS I PALLARS, Vicenç
Carta

Comunicació a Fuster de la data d'una reunió a Figueres dels membres del
"Cercle d'Agermanament Occitano-Català", i sol·licitud de la seua
assistència a la mateixa on serà nomenat president de la institució
substituint Robert Lafont.

1982

Manyesipallarsvicenc

11521

Carta

Comunicació per part de Fuster a Vicenç Manyés i Pallars de la seua
assistència a la reunió a Figueres del "Cercle d'Agermanament OccitanoCatalà", però que algú haurà de recollir-lo per Barcelona que és on estarà
els dies previs a la reunió.

1982

Manyesipallarsvicenc

11522

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicenç Manyés i Pallars de la seua assistència
a una reunió del "Cercle d'Agermanament Occitano Català" a Perpinyà.
Anotació manuscrita de Fuster a la part de dalt del full "Contestat: No".

1984

Manyesipallarsvicenc

11523

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Maqueda Alcaide de la seua adhesió
a l'homenatge que se li fa a València, per la qual cosa li demana un autògraf
per a la seua col·lecció.

1968

Maquedajose

11524

Nota

Agraïment a Fuster per part de Jordi Maragall per la seua felicitació, i
felicitació nadalenca a Fuster.

1963

Maragallinoblejordi

11533

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Jordi Maragall de la publicació a la col·lecció
"Cara i creu" de la nova editorial "AC", de la correspondència "Joan
Maragall-Josep Pijoan". També li fa alguns comentaris sobre l'esmentada
editorial que publicarà la seua obra "Diccionari per a ociosos".

1964

Maragallinoblejordi

11534

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Maragall del seu interès en publicar
l'epistolari "Joan Maragall-Josep Pijoan" a l'editorial "AC", i del seu viatge a
Roses per a parlar amb Jaume Miravitlles al respecte d'aquesta edició.

1964

Maragallinoblejordi

11535

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jordi Maragall pel seu article sobre Joan
Maragall publicat a "La Vanguardia", i comentaris sobre la figura de
l'esmentat poeta i a una biografia de Josep Pijoan sobre aquest.

1971

Maragallinoblejordi

11536

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Maragall per a què es reunisca amb
Enrique Dacal, becat per la "Universitat de Columbia" a Nova York, per a fer
un estudi sobre la política catalana. També li fa alguns comentaris sobre el
seu treball a una empresa farmacèutica de Madrid i als articles de premsa
escrits per Fuster que li agraden molt.

1973

Maragallinoblejordi

11537

Carta

Contestació per part de Fuster a Jordi Maragall diguent-li que telefonarà al
seu amic Enrique Dacal per a entrevistar-se amb ell quant vaja a Barcelona.
També li demana el seu permís per a publicar algun poema de Joan
Maragall a una obra que estan preparant per a publicar-la a la col·lecció
"Clàssics Albatros".

1973

Maragallinoblejordi

11538

MAQUEDA, José

MARAGALL I NOBLE, Jordi
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MARAGALL I NOBLE, Jordi

MARAGALL, Joan A

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jorge Maragall Noble sobre la publicació
per part d'Edicions 62 d'una obra sobre el seu pare, Joan Maragall, a la
col·lecció Clàssics Albatros, pel que li demana faça el pròleg a la mateixa,
que incloura obres com "El Compte Arnau" o "L'Elogi de la paraula", i demés
comentaris sobre drets d'autor.
Adjunta d'altra carta de Jorge Maragall Noble fent-li alguns comentaris
sobre quines obres va fer el seu pare, Joan Maragall en català i en castellà,
per al seu coneixement.

1973

Maragallinoblejordi

20391

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Maragal i Noble, director general de
cultura de la "Generalitat de Catalunya", de l'enviament d'un llibre que han
editat on apareixen publicats alguns dels seus articles a "Serra d'Or".

1978

Maragallinoblejordi

11539

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jordi Maragall i Noble per l'obtenció del
"Premi de les Lletres Valencianes".

1981

Maragallinoblejordi

11540

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb motiu
de l'atemptat i condemna del mateix per part de Jordi Maragall i Noble.

1981

Maragallinoblejordi

11542

Carta

Comunicació per part de Jordi Maluquer i Noble de la seua impossiblilitat
d'anar a l'homenatge a Fuster per motius de feina.
Escrita al revers d'una invitació a la conferència "L'Escriptor i la seva obra"
d'Estanislau Torres, que es farà a Tortosa, 3 de desembre de 1981.

1981

Maragallinoblejordi

11543

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jordi Maragall i Noble pel "Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes", i disculpa per no poder assitir a l'acte d'entrega del
premi. També el felicita pel seu article sobre Joan Maragall publicat a la
revista "El món", i comunicació de l'enviament de l'obra d'Eugeni Trias "El
pensament de Joan Maragall (la crisi de 1907)".

1983

Maragallinoblejordi

11541

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Antoni Maragall de l'enviament del text
de la seua conferència pronunciada al casal Tarragoní.

1961

Maragalljoana

11525

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Antoni Maragall de l'enviament dels
texts de les seues conferències i obres anteriors a l'any 1954 per a guardarles al seu arxiu.
Adjunta llistat d'obres i conferències de Fuster.

1961

Maragalljoana

11526

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni de Joan Antoni
Maragall i Carme Garriga de Maragall.

1966

Maragalljoana

11527

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València i disculpa per no
poder assitir a l'acte.

1968

Maragalljoana

11532
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MARAGALL, Joan A

MARALDES I IBARRA,
Josep

Felicitació
nadalenc

MARCA, Joan

Maragalljoana

11530

Felicitació a Fuster per part de Joan Antoni Maragall pel "Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes".

1975

Maragalljoana

11528

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat i condemna d'aquest fet per part de Joan Antoni
Maragall.

1981

Maragalljoana

11529

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Antoni Maragall per la "Medalla d'Or de
la Generalitat de Catalunya", i disculpa per no poder assistir.

1983

Maragalljoana

11531

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Maraldés i Ibarra de la seua
participació en la conferència de clausura a uns actes organitzats per "Grup
d'Elx d'Acció Cultural del País Valencià".

1981

Maraldesiibarrajosep

11544

1981

Maraldesiibarrajosep

11545

1983

Maravallcasesnovesdario

11546

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Maraldés i Ibarra diguent-li que no
podrà anar a la conferència de clausura d'uns actes organitzats per "Grup
d'Elx d'Acció Cultural del País Valencià".
Agraïment a Fuster per part de Dario Maravall Casesnoves per la
dedicatòria, enviament d'un llibre seu i comentaris sobre la seua obra i
tasca intel·lectual.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del llibrer català Joan Marca.
Al revers del full apareix un dibuix imprès a color d'un repartidor de diaris.

1966

Marcajoan

11547

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Edicions 62 de la seua col·laboració amb un
text per a un llibre homenatge a Joan Oliver, titulat "Humor, ironia, crítica i
sarcasme".

1969

Marchanna

3443

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Anna March, alumna del professor Antoni
Comas a la Universitat de Barcelona, de la seua ajuda per a fer la seua tesi
sobre les revistes catalanes aparegudes des dels anys 1939 - 1966.

1977

Marchanna

11548

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Anna March de que la fique en contacte amb
Teresa Lloret per tal de fer-li una entrevista sobre la publicació de la revista
"Esclat", tema del seu treball de llicenciatura, i sobre el que va escriure ja a
Fuster demanant-li unes dades.

1977

Marchanna

20392

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster enviada a la família per part de Joan
March Noguera.

1992

Marchjoan

11549

MARCH, Anna

MARCH, Joan

1972

Carta

Carta
MARAVALL CASESNOVES,
Dario

Felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni de Joan Antoni
Maragall i Carme Garriga de Maragall.
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MARCO CARRERES, Xavier
Carta
MARCO CARRERES, Xavier

Telegrama

MARCO, Eduardo
Carta
MARCO, Fermí

Telegrama

MARCO, Joaquim

Carta

MARCO, Xavier
MARDORELL MUNTANÉ,
Josep M

Telegrama

Comunicació a Fuster de la data de celebració d'una misa a la "Parròquia de
la Mare de Déu del Carme" de València amb motiu de la mort de Xavier
Marco Carreres.
Mostra de condol per part de Fuster a la família de Xavier Marco Carreres
per la mort d'aquest.
Comunicació a Fuster per part d'Eduardo Marco de l'enviament d'una
selecció de poemes de Vicent Andrés Estellés editada per "Instituto de
Cultura Hispánica", i comentaris a l'obra poètica "Tres deseos en el tiempo"
del mateix Eduardo Marco.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part de Fermí
Marco.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Marco de la seua col·laboració
amb Nèstor Luján a una publicació "Letras Catalanas" per a fer crítica
literària d'obres en català pel que li demana la seua col·laboració en la
mateixa. També li diu que ja no treballa a la Universitat de Barcelona, pel
que li demana escriga a Joseph Gulsoy comunicant-li-ho.
Adjunta un informe explicant-li el projecte de la nova publicació "Letras
catalanas".
Felicitació a Fuster pel seu 50 aniversari de part de Xavier Marco.

1986

Marcocarreresxavier

11553

1986

Marcocarreresxavier

11554

1977

Marcoeduardo

11550

1966

Marcofermi

11551

1966

Marcojoaquim

11552

1972

Marcoxavier

20393

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster per part del dibuixant Josep M. Madorell
Muntané.
Adjunta una nota amb el lema "Visca els Països Catalans".

1981

Mardorellmuntanejosepm

11555

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Lluís Marfany del veredicte als
"Premis de literatura de la Crítica Catalana", resultant premiada la novel·la
"El carrer de les camèlies" i "El quadern gris", i al poemari "Teoria dels
cosos", per a què done el seu vist i plau com a membre del jurat i poder
publicar així el veredicte al proper exemplar de "Serra d'Or".

1967

Marfanyjl

11556

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Lluís Marfany del veredicte del jurat
als "Premis literaris de la Crítica Catalana" que va anar per a la novel·la
"Totes les bèsties de càrrega", al poemari "Com un núvol lleuger", a l'assaig
"Catalanisme i revolució" i als contes "La meva cristina" i "Arrau de mar",
demanant-li la seua confirmació a l'esmentat veredicte com a membre del
jurat.

1968

Marfanyjl

11557

MARFANY, J.L
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MARFANY, J.L

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Lluís Marfany de l'enviament d'un
llistat de les obres amb possibilitats d'obtenir el premi "Premis literaris de la
Crítica Catalana" i comunicació de les obres preferides pel jurat, amb els
títols: "Els argonautes", "A flor d'oblit", "Obres completes d'Espriu" i
"Circumstàncies". També li demana la seua votació com a membre del jurat.
Adjunta llistat amb les obres millor valorades pel jurat del "Premi Literari de
la Crítica Catalana" en novel·la, poesia, prosa i conte.

1968

Marfanyjl

11558

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Lluís Marfany com a membre del jurat
del seu veredicte als "Premis literaris de la Crítica Catalana" i comunicació
de les obres preferides pel jurat, titulades: "Els argonautes", "A flor d'oblit",
"Obres completes d'Espriu, Calders i Pla" i "Circumstàncies".

1969

Marfanyjl

11559

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Lluís Marfany als "Premis
Literaris de la Crítica Catalana", i d'altres a l'obra poètica de Josep Pla i a
l'obra de Fuster "Heretgies, revoltes i sermons". També li comunica
l'aparició al proper exemplar de "Serra d'Or" d'una carta de suport a un
article publicat pel mateix Fuster sobre "Txecoslovàquia".

1969

Marfanyjl

11560

1969

Marfanyjl

11561

1969

Marfanyjl

11562

1969

Marfanyjl

11563

1969

Marfanyjl

11564

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Lluís Marfany sobre la festa de les
falles, i d'altres crítics a l'obra poètica de Josep Pla. També li comunica la
visita a Sueca de Benet i de Josep Torras, i dels britànics Alan Yates i Jim
Casey, i observacions personals sobre el seu casament i sobre la seua vida a
Liverpool.
Comunicació a Fuster per part de Joan Lluís Marfany del seu casament, i
comentaris sobre la visita a Barcelona i a Sueca del catalanòfil Alan Yates.
També li fa alguns comentaris crítics a la figura de Frederic Pujulà de qui
parla Fuster a un article publicat a "Serra d'Or".
Comunicació a Fuster per part de Joan Lluís Marfany de l'enviament d'unes
fotocòpies d'uns retalls de premsa de la revista "Joventut", i comentaris
sobre la figura de Frederic Pujulà. També li fa alguns comentaris crítics a la
revista "Serra d'Or" comparant-la amb "Joventut", i d'altres comentaris
sobre la crítica literària catalana.
Adjunta retalls de premsa de la revista "Joventut" titulats "Els erudits a lo
[[Mercure]]" de G. Zanné, "Al Gueto Roca y Roca" i "El nombre d'estúpits es
a Espanya gran" de Frederic Pujulà i Vallès.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Lluís Marfany de l'enviament d'una
separata de l'article "La deserció d'Eugeni d'Ors" publicat a "Criterión", i
comunicació de la data de la seua visita a Barcelona per a quedar amb ell.

[

MARFANY, J.L
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Lluís Marfany proposant-li una data
per a reunir-se tots dos.
Al revers del full apareix l'anotació manuscrita de Fuster "Benicàssim La
Strada".

1969

Marfanyjl

11565

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Lluís Marfany de que no va poder
acudir a una cita que tenía amb ell a València des d'Orpesa on estàba de
vacances degut a un retard del tren, i demés comentaris a la seua obra
"Literatura contemporània" sobre la que volía parlar-li al fer una crítica
literària. També li fa alguns comentaris sobre unes afirmacions seues a una
entrevista a "Serra d'Or" i li comunica el seu viatge a Liverpool on tornarà
per nadal per visitar-lo a sa casa de Sueca.

1973

Marfanyjl

20394

1973

Marfanyjl

20342

1975

Margalefimelerjosep

11566

Margarititayaremei

11567

Marirafa

11568

Maria

20395

Postal

MARGALEF I MELER, Josep
MARGARIT I TAYÀ, Remei

Carta
Tarja de
presentació

MARÍ, Rafa
Nota
MARIA

Nota

MARIA ROSA

Comunicació a Fuster per part d'un tal Joan Lluís del seu viatge de Barcelona
a Orpesa (Castelló) on estarà de vacances, pel que li demana visitar-lo a sa
casa de Sueca o a València.
l revers del full apareix una foto a color del Port de Barcelona, amb el lema
[Barcelona - Atardecer en el puerto].
Felicitació a Fuster per part de José Margalef Meler pel "Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Remei Margarit i Tayà, i família.
Adjunta altra felicitació nadalenca a Fuster per part de Lluis Serrahima i
Villavecchia.
Comunicació a Fuster per part de Rafa Marí de la visita a casa seua de Sueca
per a parlar d'una entrevista però no hi era, per la qual cosa li diu que
tornarà més tard.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria d'unes publicacions per a una Setmana
Cultural.

1980

Postal

Comunicació a Fuster per part de Mª Rosa de la visita a sa casa de Sueca
amb uns amics comuns, però no hi era.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de la localitat
de [Tortella (Gerona).

1974

Mariarosa

20396

Postal

Salutacions a Fuster per part de Mª Rosa des de l'ïlla de Menorca on està de
viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una noia al poblat íber de
Torralba d'en Salord [Alayor (Menorca). Taula]

1976

Mariarosa

20397
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MARÍN SERRANO, Emili
Invitació

Carta

Carta

Invitació a Fuster per part de Cándido Marín i Virginia Navarro a la
consagració sacerdotal d'Emili Marín Soriano, a la "Parròquia de Santa
Maria" d'Alcoi.
Amb anotació d'Emili Marín manuscrita sobre el sacerdoci.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare i comentaris personals
per part del sacerdot Emili Marín Soriano.
Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marín Soriano de la seua col·laboració
amb un article sobre les falles per a la revista "Saó".
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1965

Marinsorianoemili

11570

1966

Marinsorianoemili

11571

1979

Marinsorianoemili

11573

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano d'una entrevista per a la
revista "Saó".

1982

Marinsorianoemili

11574

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Emili Marin Soriano amb motiu de
l'atemptat.

1982

Marinsorianoemili

11586

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de l'enviament d'un article
seu per a una revista i felicitació pels seus darrers articles en la mateixa
revista. També li fa alguns comentaris sobre un article del pare Espasa.
Sobre amb l'anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1983

Marinsorianoemili

11580

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de l'enviament d'un article
seu per al darrer exemplar de la revista "Saó", i comentaris sobre cert
embolic amb la universitat.

1984

Marinsorianoemili

11581

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Saó".

1984

Marinsorianoemili

11582

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Saó".

1984

Marinsorianoemili

11583

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Saó".

1984

Marinsorianoemili

11584

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Emili Marin Soriano pel seu darrer article
publicat a la revista "Saó", i sol·licitud d'altre article per al proper exemplar
de la mateixa revista que parla de les fires que es fan a València.

1985

Marinsorianoemili

11585

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de la seua col·laboració
amb articles per a la revista "Saó", pel que li envia el seu telèfon per a parlar
amb ell sobre el tema.

Marinsorianoemili

11575
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Carta
MARÍN SERRANO, Emili

Marinsorianoemili

11576

Marinsorianoemili

11577

Marinsorianoemili

11578

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Marin Soriano del seu nomenament
com a professor honorari de la "Facultat de Teologia" de València pels seus
articles a "Saó". També li demana l'enviament del seu article per al darrer
exemplar de l'esmentada revista.
Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de l'enviament del seu
article per al darrer exemplar de la revista "Saó".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de l'enviament del seu
article per al darrer exemplar de la revista "Saó".

Marinsorianoemili

11579

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marín Soriano de la seua presència en un
acte a Alcoi, i comentaris sobre els assistents a l'acte.

Marinsorianoemili

11572

1981

Marinrafael

11569

1973

Marinala

11587

1973

Marinala

11588

Carta

Tarja de
presentació
MARÍN, Rafael
Carta
MARINA, La

Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Marin Soriano de l'enviament d'un article
per a publicar-lo a la revista "Saó".

Carnet
Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Marín de l'enviament d'un poema
homenatge amb motiu de l'atemptat.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat poema titulat "Extraño paquete
conteniendo explosivos".
Carnet com a col·laborador del setmanari "La Marina" a nom de Joan
Fuster.
Butlleti de subscripció per part de Fuster al setmanari "La Marina" com a
col·laborador de la mateixa publicació.

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un carnet com a col·laborador al
setmanari "La Marina".

1973

Marinala

11589

Carta

Comentaris a Fuster per part de Constantin Marinesco sobre uns estudis al
"Tirant lo Blanc", i demés comentaris a una conferència de Fuster sobre "El
Tirant". També li fa algunes preguntes a Fuster com expert en el tema sobre
la mateixa obra i sobre Joan de Galba per a un estudi sobre "El Tirant" que
està preparant.

1970

Marinescoconstantin

11592

Postal

Agraïment a Fuster per part de Constantin Marinesco per l'enviament d'un
exemplar d'un estudi seu sobre "El Tirant" i comentaris sobre els treballs
literaris que porta entre mans aquest darrer. També li demana algunes
dades sobre obres i llibres antics valencians per als seus estudis i li
comunica la seua visita a València a un partit de futbol.

1970

Marinescoconstantin

11591

Marinescoconstantin

11590

MARINESCO, Constantin

Tarja de
presentació
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Tarja de presentació de Constantin Marinesco amb la seua adreça a França.

[

MARIO, Artur

Telegrama

1985

Marioartur

11593

1963

Maristanypujoljosep

11594

Marquesalberolaabelardo

11604

1966

Marquesjosepvicent

11597

1966

Marquesjosepvicent

11599

1971

Marquesjosepvicent

11598

1972

Marquesjosepvicent

11600

1972

Marquesjosepvicent

11601

1972

Marquesjosepvicent

11602

1983

Marquesjosepvicent

11603

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vicent Marqués de l'enviament d'uns
texts de les peticions de les diputacions del País Basc i l'"IEC" de
l'ensenyament en català i basc. També li demana per la seua assitència a la
tertúlia dels dilluns a "Lo Rat-Penat", i notes sobre la lectura del diari "El
pueblo" de l'any 1936 i sobre les comarques valencianes.

Marquesjosepvicent

11596

Nota

Enviament a Fuster per part de Josep Vicent Marqués dels seues telèfons
per a quedar per a un dinar.
Document escrit al revers d'un formulari de la "Caja de Ahorros y M.P. de
Valencia".

Marquesjosepvicent

11595

MARISTANY PUJOL, Josep
Carta
MARQUÉS ALBEROLA,
Abelardo
MARQUÉS, Josep Vicent

Comunicació a Fuster per part d'Artur Mario atès que els solars de
l'exposició estan en perill.

Tarja de
presentació
Carta
Telegrama

Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Comentaris a Fuster per part de l'advocat Josep Maristany Pujol al seu llibre
"El País Valencià" i sobre les reaccions per part dels seus clients de la
burgesia comercial valenciana, i felicitació per la mateixa obra.
Tarja de presentació del constructor Abelardo Marqués Alberola.

Mostra de condol a Fuster per part de Josep Vicent Marqués i la seua dona
per la mort del seu pare.
Felicitació a Fuster per part de Josep Vicent Marqués i de Celia Amorós.
Comunicació a Fuster per part de Josep Vicent Marqués de l'enviament del
text d'un article de premsa crític a l'obra de Sanchis Guarner presentada als
"Jocs
Florals".
Adjunta còpia de l'esmentat text titulat "Lletra oberta a Manuel Sanchis
Guarner".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vicent Marqués de la seua assistència a
un sopar a València amb Ninyoles.
Comunicació a Fuster per part de Josep Vicent Marqués de la data en què
anirà a per ell per a portar-lo a un sopar a València.
Comunicació a Fuster per part de Josep Vicent Marqués atès que no podrà
anar a una reunió amb ell.
Felicitació a Fuster per part de Josep Vicent Marqués per la medalla d'or de
la "Generalitat de Catalunya".

[

Marquet, Lluís

MARRUGAT I LLARCH,
Josep Maria
MARTÍ FARRERAS, C
MARTÍ BAS, Maria
Montserrat

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Marquet i Claudi Alsina, a instància de
Jordi Carbonell, de la seua orientació pel que fa al País Valencià per al
"Diccionari de pesos, mesures i mides antigues dels Països Catalans" que
estan fent.

1979

Marquetlluis

11605

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep M. Marrugat i Llarch sobre la cultura
catalana i la seua aparició als mitjans de comunicació.

1983

Marrugatillarchjosepmaria

11606

Carta

Felicitació a Fuster per part de C. Martí Ferreras pel seu darrer article
aparegut a la premsa "El perfume de miss Giacomini".

1971

Martifarrerasc

11616

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de M. Montserrat Martí de l'enviament d'un
bibliografia amb les obres publicades al País Valencià durant l'any 1965, per
a publicar-la a "Serra d'Or".

1966

Martiibasmariamontserrat

11611

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de M. Montserrat Martí atès que no podrà
anar a l'homenatge que s'hi farà a València.

1968

Martiibasmariamontserrat

11613

Carta

Comunicació a Fuster per part de Montserrat Martí i Bas de la publicació
dels volums XII i XIII d'Estudis Romànics per a que passe a recollir-los previ
pagament de l'import dels mateixos.

1971

Martiibasmariamontserrat

20398

Postal

Agraïment a Fuster per part de M. Montserrat Martí per l'enviament d'un
exemplar de l'obra "Tractat d'adages".
Al revers del full apareix una reproducció impresa de "Encapçalament de les
Trobes en Llaor de la Verge María (València, 1974), primer llibre imprés en
català".

1973

Martiibasmariamontserrat

11610

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de M. Montserrat Martí de la seua ajuda per a
un article que està fent sobre les obres publicades a València des de l'any
1939 al 1974 per a publicar-lo a "Serra d'Or". També li fa alguns comentaris
sobre el seu viatge a València i li demana que li recomane alguna pensió al
centre de la ciutat.

1974

Martiibasmariamontserrat

11612

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de M. Montserrat Martí amb motiu del
primer atemptat patit per aquest.
Anotació manuscrita de Fuster en sobre postal "Contestat".

1978

Martiibasmariamontserrat

11617

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de M. Montserrat Martí atès que no podrà
estar a l'homenatge que s'hi farà a València amb motiu de l'atemptat, però
li mostra la seua adhesió.

1981

Martiibasmariamontserrat

11618
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MARTÍ I BODÍ, Josep
Carta

Carta
MARTÍ I CONDEMINAS,
Pere
MARTÍ I GIL, AntoniMiquel
MARTÍ I PLA, C
MARTÍ I POL, Miquel

Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Martí i Bodí amb motiu del
primer atemptat patit per aquest.
Anotació manuscrita de Fuster a la part de dalt del full "Contestat".
Mostra de suport a Fuster per part de Josep Martí i Bodí amb motiu de
l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster per part de Pere Martí i Condeminas i la seua
dona Valentina Escardívol per la seua tasca de recuperació de la cultura
catalana.

1978

Martiibodijosep

11619

1981

Martiibodijosep

11620

Martiicondeminaspere

11621

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Antoni-Miquel Martí i Gil.

1972

Martiigilantoni-miquel

11622

Felicitació a Fuster per part de Claudi Martí i Pla, director general
d'"EDIGSA", pel "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Martiiplac

11623

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Martí i Pol sobre l'enviament d'uns
treballs literaris.

1968

Martiipolmiquel

11624

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Martí i Pol atès que ha rebut el seu
treball i comentaris a una foto en la què apareix.
Adjunta altra carta comunicant-li que el seu text del discurs que pronuncià a
Cantonigròs no podrà publicar-se a la revista "Oriflama" per la qual cosa li
retorna el treball.

1968

Martiipolmiquel

11625

1968

Martiipolmiquel

11626

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Martí i Pol de la seua col·laboració a
un article per a la revista "Oriflama" a un exemplar especial dedicat a
València.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Martí i Pol sobre l'enviament d'uns
treballs literaris, i d'altres sobre la seua malaltia.

1970

Martiipolmiquel

11627

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Martí i Pol sobre l'enviament d'uns
treballs literaris per a què li faça les seues valoracions de cara a l'entrega
d'un
premi.
Al revers del full apareix una nota manuscrita de Fuster amb les esmentades
valoracions dels treballs.

1970

Martiipolmiquel

11628

Nota

Comentaris a Fuster per part de Miquel Martí i Pol sobre l'enviament d'uns
paquets amb uns treballs literaris.

1970

Martiipolmiquel

11629
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MARTÍ LLORENS, Julio
Carta

Carnet

MARTÍ ORTELLS, José
Carta

MARTÍ PUCHADES, J
Carta
MARTÍ ZARO, Pablo

Comentaris a Fuster per part de Julio Martí Llorens arran d'un article seu
aparegut a la revista "Blanco y negro" sobre l'origen de la llengua catanala i
valenciana.
Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una carta que li envià Julio
Martí Llorens arran d'un article de Ventura aparegut al diari "El pueblo"
sobre política lingüística, en contra de la consideració del català com a
llengua comuna al País Valencià.
Adjunta retalls de premsa del mateix Julio Martí Llorens titulats "El
valenciano es una variante dialectal de catalán", "Bacaves - Bacava" i
"¿Región valenciana o País Valenciano?".
Comuncació de l'enviament a Fuster per part de José Martí Ortells d'un
article per a publicar-lo a "Tribuna libre" i d'altre article seu contestant-li a
un d'Emilio Romero aparegut al "Diario de Castellón".
Adjunta fococòpia de l'article de José Martí Ortells "Què és la política?" i
d'altra d'un article seu titulat "Emilio Romero: Yo presiento", publicat a
"Diario de Castellón. Viernes, 11 de junio 1982".
Comentaris a Fuster per part de Martí Puchades sobre com és la seua vida
fent el servei militar a Ronda. També li demana a Fuster notícies dels amics
comuns de Sueca i de com li han anat els exàmens.

1975

Martillorensjulio

11630

1976

Martillorensjulio

11631

1982

Martiortellsjose

11632

1948

Martipuchadesj

11633

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pablo Martí Zaro de l'enviament d'un xec
per valor de 1500 pessetes pel pagament dels seus honoraris editorials per
la seua col·laboració amb la revista "Tiempo de España".

1963

Martizaropablo

11634

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pablo Martí Zaro de l'enviament d'unes
ponències i d'un exemplar de la revista "Tiempo de España" per mitjà
d"'Edicions ínsula", on apareix un article seu, i comentaris sobre el
pagament dels seus honoraris editorials per mateix article.

1963

Martizaropablo

11635

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pablo Martí Zaro sobre el pagament dels
seus honoraris editorials per la seua col·laboració amb un article a la revista
"Tiempo de España".

1963

Martizaropablo

11636

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pablo Martí Zaro de l'enviament de les
galerades del seu article per a publicar-lo a la revista "Tiempo de España"
per a què les revise.

1964

Martizaropablo

11637

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pablo Matí Zaro de l'enviament d'un xec
per valor de 1000 pessetes pel pagament dels seus honoraris editorials per
la col·laboració amb la revista "Tiempo de España".

1964

Martizaropablo

11638

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pablo Martí Zaro de la seua participació en
uns "Coloquios Cataluña-Castilla" que es faran a Toledo, i comentaris sobre
els participants i ponents a l'acte.

1965

Martizaropablo

11639
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MARTÍ ZARO, Pablo

Comentaris a Fuster per part de Pablo Martí Zaro lamentant que no puga
anar als "Coloquios Cataluña-Castilla" a Toledo, i d'altres sobre l'assistència
de Vicent Ventura.

1965

Martizaropablo

11640

Enviament a Fuster d'un llistat dels participants a la "Segunda Reunión de
los Coloquios Cataluña-Castilla".

1965

Martizaropablo

11641

Mostra de condol a Fuster per part de Pablo Martí Zaro per la mort del seu
pare.

1966

Martizaropablo

11642

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pablo Martí Zaro sobre la seua assistència a
Madrid a unes reunions de treball a les quals anirà junt a Albert Manent, i
demés comentaris sobre el pagament de les despeses del viatge.

1969

Martizaropablo

11643

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pablo Martí Zaro del projecte d'edició per
part de "Seminarios y Ediciones S.A." de la versió castellana de la seua obra
"El hombre medida de todas las cosas" per a què els done el seu permís, i
notes editorials sobre les obres a publicar la mateixa editora.

1969

Martizaropablo

11644

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pablo Martí Zaro de l'enviament dels
exemplars d'uns llibres editats per "Seminarios y Ediciones S.A.", i
comentaris sobre la seua visita a València per a parlar amb ell i Ventura.
També li demana que li escriga a "Edicions 62", demanant-los que deixen
publicar una obra seua i li demana l'enviament d'una foto seua per a
promocionar un llibre d'articles de Fuster.

1970

Martizaropablo

11645

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Pablo Martí Zaro de la visita a casa seua
de Sueca de camí a Alacant, però com no hi era ja li dirà que volia Ventura,
amb qui parlà a València.

1970

Martizaropablo

11646

Carta

Comentaris a Fuster per part de Casimir Martí al seu article publicat al diari
"La Vanguardia" amb el títol "Burgueses y burguesía", i d'altres sobre els
orígens i connotacions d'aquestes paraules arran de les investigacions fetes
per Casimir Martí per a la publicació de la seua obra "Orígenes del
anarquismo en Barcelona".

1977

Marticasimir

11607

Carta

Llistat
Tarja de
presentació

MARTÍ, Casimir

MARTÍ, Claudi

MARTÍ, Nacís J

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de Claudi Martí que tindrà lloc a la
plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Marticlaudi

11608

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Claudi
Martí.

1981

Marticlaudi

11609

1981

Martinacisj

11614

Telegrama
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Mostra de recolzament a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Narcís
J. Martí.

[

MARTÍ, Vicent
Carta

MARTÍN AMORES,
Benedicto

Carta

MARTINELL, César
Carta
MARTÍNEZ ABELLÁN,
Francisco
MARTÍNEZ ALSINET,
Manuel
MARTÍNEZ BALLESTER
MARTÍNEZ BALLESTER,
Juan
MARTÍNEZ CANO, Alfredo

Carta
Tarja de
presentació
Nota

Carta

Felicitació a Fuster per part de Benedicto Martín Amores, estudiant
extremeny a València, pel seu llibre "El País Valenciano" amb el què
comparteix les seues afirmacions sobre el caràcter dels valencians.
Comunicació a Fuster per part de l'arquitecte Cesar Martinell de
l'enviament, a instància del senyor Lujan, d'uns exemplars de les obres
"Costa Amunt" i "Costa Avall" per a què li faça una crítica literària. També li
diu si anirà a la festa de Santa Llúcia a Barcelona per saludar-lo.
Comentaris crítics a Fuster per part de Francisco Martínez Abellán arran de
la publicació d'un article a "Jornada" sobre el llibre d'aquest darrer
"Onteniente, amable".

1985

Martivicent

11615

1963

Martinamoresbenedicto

11647

1961

Martinellcesar

11648

1960

Martinezabellanfrancisco

11693

Martinezalsinetmanuel

11694

1963

Martinezballester

11695

1987

Martinezballesterjuan

10321

Tarja de presentació de Manuel Martinez Alsinet, director d'"Edicions
Martinez Roca S.A.".
Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Martínez Ballester de l'enviament d'un
article per a un extra de Falles del diari "Levante".
Comunicació a Fuster per part de Juan Martínez Ballester, propietari de
"Martínez Libros Antiguos y Modernos", de l'enviament de tres dels cinc
llibres que li demanà del seu catàleg "Oferta bibliográfica", n. 87.

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Alfredo Martínez Cano sobre un
article seu publicat a [Informaciones] amb el títol "La otra cara del
sionismo".

1977

Martinezcanoalfredo

20408

Carta

Mostra de suport per part d'Elias Martínez Cardona amb motiu del primer
atemptat patit per Fuster.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1978

Martinezcardonaelias

11696

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Martínez de Foix de l'enviament
d'un llibre antic amb una dedicatòria "A Carles Ros, amb data 3 de juliol de
1767".

1968

Martinezdefoixjosep

11697

MARTÍNEZ CARDONA, Elias

MARTÍNEZ DE FOIX, Josep

Comunicació a Fuster per part de Vicent Martí del retorn de la seua tesi
doctoral amb algunes correccions per a que li done la seua opinió, pel que li
demana cita per a quedar amb ell.
Carta escrita el revers d'un full de la revista "El Temps".
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MARTÍNEZ DE FOIX, Josep

MARTÍNEZ DURÀ,
Inmaculada

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Martínez de Foix per l'homenatge que
se li farà a València.

1968

Martinezdefoixjosep

11699

Carta

Mostra de suport a Fuster per la seua tasca intel·lectual per part de Josep
Martínez de Foix amb motiu de l'homenatge que se li farà a Valleència, i
comentaris sobre una conferència seua donada a "C.I.C.F." sobre "Segarra,
Pla i Salvat-papasseit".

1968

Martinezdefoixjosep

11700

Tarja de
presentació

Mostra d'admiració a Fuster per la seua tasca intel·lectual per part de
Josefina Llorens M. de Foix.

Martinezdefoixjosep

11698

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb motiu
de l'atemptat per part d'Inmaculada Martínez Durá.
Al revers del full apareix altra adhesió al mateix acte de Marisol Parra
Agulló.

Martinezdurainmaculada

11701

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jesús Ernest Martínez Ferrando.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un quadre de "Parmiglano.
Sacra Familia. Museo del Prado-Madrid".

1950

Martinezferrandojesusernest

11702

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a una obra de
Guansé que parla d'aquest darrer, i comentaris a les obres del mateix autor
fent referència a "La Venus de la Careta". També li'n fa d'altres sobre l'obra
de Joan Sachs, i li comunica la seua propera anada a València.

1951

Martinezferrandojesusernest

11704

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a una obra de
Guansé que parla d'ell, i demés sobre la seua personalitat i la seua obra
literària. També li comunica la seua propera anada a València.

1951

Martinezferrandojesusernest

11705

1951

Martinezferrandojesusernest

11703

1951

Martinezferrandojesusernest

11706

1952

Martinezferrandojesusernest

11707

Postal

Postal

Carta
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Comentaris a Fuster d'elogi a la seua poesia per part d'Ernest Martínez
Ferrando, i comentaris a la poesia "Cementeri marí" de Paul Valéry.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de "Firenze - Giardino di
Boboli".
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua
arribada a València des de Barcelona a passar uns dies però li diu que estarà
fora de casa, per la qual cosa li facilita una adreça on pot anar a recollir un
llibre.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'un exemplar del llibre de Trabal "Hi ha homes que ploren perquè el sol es
pon" i comentaris a l'esmentada obra. També li demana si el seu projecte
de revista va endavant i li dóna consell sobre com enfocar-la.

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que ha
rebut el llibre de Trabal que li deixà per a la seua lectura, i comentaris sobre
la vida intel·lectual valenciana. També li fa alguns comentaris sobre
l'autenticitat del Sant Calze conservat a València i a la seua darrera obra
"Terra en la boca".
Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a l'obra de Trabal
titulada "Judita", i li proposa l'enviament de la mateixa a Fuster per a la
seua lectura. També li fa alguns comentaris sobre la seua darrera obra
publicada.

1952

Martinezferrandojesusernest

11708

1952

Martinezferrandojesusernest

11709

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'un exemplar de l'obra "Judita" de Trabal i d'altre de la seua darrera obra
publicada a València. També li fa alguns comentaris sobre la crítica literària
a la seua obra per part de Riba i al diari "Las Provincias", el felicita per un
article aparegut a "Destino", i li diu que ha fet un article sobre el Sant Calze
a la "Revista del Congrés Eucarístic".

1952

Martinezferrandojesusernest

11710

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per la seua obra
"Judicis Finals".
l revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista de la façana
principal del "Palacio de Oriente-Madrid".

1952

Martinezferrandojesusernest

11711

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando arran de la
lectura de la seua obra "Judicis finals" i d'altres a un article d'aquest darrer
sobre el "Sant Calze" i la seua acollida a València. També li fa alguns
comentaris sobre els estudis de Sanchis Sivera i Olmos Canalda sobre
l'esmentada relíquia.

1952

Martinezferrandojesusernest

11712

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
del seu article sobre el Sant Calze publicat a la revista "Paz Cristiana" i
comentaris sobre alguns documents trobats que parlen de l'esmentada
relíquia. També li fa alguns comentaris sobre "El Centenar de la Ploma".
Adjunta còpia de l'article d'Ernest Martínez Ferrando "La tradición y la
historia en torno al Santo Grial".

1952

Martinezferrandojesusernest

11713

Carta

Comunicació per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando atès que ha
rebut el seu article sobre el Sant Calze publicat a la revista "Paz Cristiana", i
comentaris sobre la personalitat del canonge Elías Olmos. També li fa
alguns comentaris a una obra de Garcia Rigal publicada a l"Espiga" i sobre la
lectura de l'obra "El somriure dels sants", de Miquel Llor. Finalment li fa
alguns comentaris sobre la seua obra "Judicis finals" i al "Centenar de la
Ploma".

1952

Martinezferrandojesusernest

11714

Carta
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre certa
equivocació histórica al seu article sobre el Sant Calze publicat a la revista
"Paz Cristiana", per la qual cosa ha publicat un text aclaridor al diari "Las
Provincias". Comentaris sobre l'estada en Barcelona de Xavier Casp a fer
una conferència i sobre el seu darrer llibre publicat a València.

1952

Martinezferrandojesusernest

11715

1952

Martinezferrandojesusernest

11716

1952

Martinezferrandojesusernest

11717

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua visita
a València per vacances d'estiu, i a la lectura de la seua darrera obra
"Glossari". També li fa alguns comentaris sobre la seua crítica literària
apareguda al diari "Levante" de l'obra de Josep Pla "Carrer estret", i demés
comentaris a la crítica literària del diari "Las Provincias".

1952

Martinezferrandojesusernest

11719

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per la seua
crítica literària apareguda a "Verbo" de l'obra "Les llunyanies suggestives", i
demés comentaris professionals per part d'aquest darrer sobre la seua
assistència al "Congrés de la Corona d'Aragó", a Saragossa. També li fa
alguns comentaris sobre l'obra d'Adlert i a l'obra en prosa de Xavier Casp, i
sobre la revista "Verbo".

1952

Martinezferrandojesusernest

11720

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre contingut
del darrer exemplar de la revista "Verbo", on apareix una crítica literària de
Carlos Edmundo de Ory, i un assaig de Fuster sobre la correspondència
"Unamuno-Maragall".

1952

Martinezferrandojesusernest

11721

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
participació com a jurat a un premi literari a Catalunya, on van resultar
premiades les novel·les "La familia Bontier" de Berenguel i "Cendres per
Martina" de Pedrolo. També li fa alguns comentaris sobre un premi de
biografies d'"Aedos", i demés comentaris a la seua obra "Judicis finals".

1952

Martinezferrandojesusernest

11723

Nota

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la publicació
d'un estudi de Dámaso Alonso al "Tirant". També li fa alguns comentaris
sobre l'enviament d'unes cartes d'un tal Marqués, i sobre un article
aparegut a "Las Provincias".

1952

Martinezferrandojesusernest

11718

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València on poden aprofitar per dinar junts, i comentaris sobre Olmos
Canalda i al seu article sobre el "Sant Calze". També li fa d'altres comentaris
sobre alguns religiosos i les seues investigacions històriques sobre relíquies.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua
arribada a València, i li diu que el dia que havien quedat per a dinar no
podrà estar, per la qual cosa li dóna l'adreça d'on s'allotjarà per si li vol
deixar alguna nota.

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per la mort del seu
germà Daniel, i comentaris sobre la seua obra poètica titulada "Escumes".
També li fa alguns comentaris sobre la participació de Fuster al concurs
poètic d'"Òssa Menor" i a l'obra d'Adlert i de Casp.

1953

Martinezferrandojesusernest

11724

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a la compra de
l'obra de Martí de Riquer "Història de la literatura catalana", i demés sobre
la situació dels centres documentals valencians fent referència a la
"Biblioteca Universitària" i a l'"Arxiu del Regne". També li fa alguns
comentaris sobre la publicació per part de Cruzet d'una obra d'Adlert i
sobre l'editorial de Casp, i a la crítica literària de Gomà.

1953

Martinezferrandojesusernest

11725

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'un exemplar de la revista "Pont Blau", d'una separata de Romeu i d'un
exemplar d'una obra de Martí de Riquer. També li fa alguns comentaris a la
"Història de la novel·la de Menéndez Pelayo" i al facsímil de l'obra "Libro de
Motes...".

1953

Martinezferrandojesusernest

11726

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua visita
a València on va estar a un concert al "Teatre Principal" per parlar amb el
matrimoni Chavarri per a fer un homenatge al seu germà Daniel Martínez
Ferrando. També li fa alguns comentaris sobre la visita de Xavier Casp a
Barcelona per a fer de mantenedor als "Jocs Florals".

1953

Martinezferrandojesusernest

11727

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre l'aparició de
la "V Taula de Poesia valenciana", d'altres sobre la representació d'una obra
teatral de Claudel a València, i sobre la representació dels "Autos
sacamentales" de Calderón de la Barca a Barcelona. També li fa alguns
comentaris l'aparició d'un llibre de versos publicat per Casacuberta i al seu
llibret sobre Sant Vicent Ferrer.

1953

Martinezferrandojesusernest

11728

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando pels seus
comentaris d'elogi a la seua obra sobre Sant Vicent Ferrer, i comentaris a la
literatura de Zweig, Freud i Thomas Mann. També li fa alguns comentaris
sobre les seues vacances a Vila Joiosa, als seus treballs de bibliotecari, i
d'altres sobre literatura i poesia.

1953

Martinezferrandojesusernest

11730

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València camí de la Vila Joiosa (Alacant) on passarà les vacances d'estiu i
sobre la seua assitència al "Misteri d'Elx".

1953

Martinezferrandojesusernest

11731
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando al seu llibre
"Terra en la boca" i demés a la seua obra poètica en general considerant-lo
el millor poeta valencià del moment. També li fa alguns comentaris sobre
les seues vacances per terres d'Alacant.

1953

Martinezferrandojesusernest

11732

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València en acabar les seues vacances a la Vila Joiosa, per la qual cosa li diu
l'hotel on s'allotjarà i les dades en què estarà per a què vaja a dinar amb ell
un dia. També li fa alguns comentaris a la seua poesia, i d'altres sobre la
lectura de la "Correspondència de Mérimée".

1953

Martinezferrandojesusernest

11733

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando pel seu
assaig "Maragall i Unamuno cara a cara" publicat a la revista "Pont blau".
També li fa algunes definicions de paraules demanades per Fuster, demés
comentaris a la publicació d'una "Història de València" de mossén
Moscardó, i sobre l'enviament d'unes notes a l'obra de Rabelais.

1953

Martinezferrandojesusernest

11734

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre uns llibrets
que va rebre de Solana i Dario Regoyos, i demés comentaris en contra d'una
crítica literària apareguda a "Destino", a l'obra de Xavier Benguerel. També
li fa alguns comentaris sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés i li
comunica l'enviament d'unes notes sobre l'obra de Rabelais i uns poemes
de Joan Oliver.

1953

Martinezferrandojesusernest

11735

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'un paquet amb llibres, i d'altres sobre la poesia de Joan Oliver i sobre el
seu assaig publicat a "Pont Blau" sobre Unamuno i Maragall. També li fa
alguns comentaris als articles d'Alcayde publicats al diari "Levante".

1953

Martinezferrandojesusernest

11736

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre l'enviament
d'un text d'aquest darrer per a publicar-lo a la revista "Pont Blau", i d'altres
a l'obra "Terra en la boca" i a certa polèmica d'una crítica literària d'una
obra de Xavier Benguerel apareguda a "Destino".

1953

Martinezferrandojesusernest

11737

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que ha
rebut el paquet amb obres de Rabelais i Cocteau, i comentaris sobre
literatura. També li fa alguns comentaris sobre la personalitat del senyor
Alcayde i a la crítica literària a l'obra de Xavier Benguerel.

1953

Martinezferrandojesusernest

11738
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Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
participació el dia de Sant Dionís en una conferència a la "Casa de València"
a Barcelona, i d'altres comentaris crítics als escriptors valencians
participants al "Premi Literari Victor Català" per la manca de qualitat dels
seus textos. També li fa alguns comentaris als "Sermons de Sant Vicent", a
la pel·lícula "Bienvenido Mr. Marshall" i a un llibre sobre el Sant Calze fet
pel canonge Ordóñez.

1953

Martinezferrandojesusernest

11739

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre
l'enviament d'uns llibres de Jean Anouilh i de François Rabelais per a la seua
lectura, i comentaris literaris a les obres "Maria Chapdelaine" i "Antigona".
També li comunica l'enviament d'un estudi seu sobre la figura d'Elisenda de
Montcada.

1953

Martinezferrandojesusernest

11740

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la situació
del conte valencià respecte al fet a Catalunya de molta més qualitat. També
li agraeix l'enviament d'un exemplar del diari "Las Provincias" on apareix
una crítica a la seua conferència feta a la "Casa de València" a Barcelona, i
comentaris sobre l'humanisme i l'obra de Joan Lluis Vives i de Rabelais.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la figura de Vicent Garcés arran
d'una visita a sa casa de Benasal, i a una crítica d'art de José Camón
apareguda a la revista "Carcel de papel".

1953

Martinezferrandojesusernest

11741

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
participació en una reunió d'arxivers a Madrid i sobre la rebuda d'uns llibres
de Rabelais i de Hemon. També li fa alguns comentaris a l'obra d'Américo
Castro i de Dàmaso Alonso en relació a Catalunya, i d'altres a alguns estudis
sobre "El Tirant", Lluís vives, Sant Vicent Ferrer i la "Història de València".

1953

Martinezferrandojesusernest

11742

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre les seues
hipòtesis sobre l'autoria del "Tirant" i d'altres comentaris sobre la literatura
catalana del segle XV. També li fa alguns comentaris sobre el seu estudi de
"Sant Vicent Ferrer", i a la publicació d'un text seu a la revista "Pont blau".

1953

Martinezferrandojesusernest

11743

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre els orígens
del "Tirant lo Blanch" i sobre la manca d'un arrelat nacionalisme valencià
per motius històrics.

1953

Martinezferrandojesusernest

11744

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando confirmant-li que
està d'acord amb les seues hipòtesis sobre els orígens del "Tirant", i sobre la
manca històrica d'un nacionalisme valencià que es plasma a l'obra al seu
parer.

1953

Martinezferrandojesusernest

11745

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge a
València camí d'Alacant.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre de l'obra "Antonio de
Nebrija: Instituciones latinas. Siglo XV. Biblioteca Nacional".

1953

Martinezferrandojesusernest

11729

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre certa
polèmica amb alguns poetes valencians per unes afirmacions seues al
respecte, i demés comentaris sobre els millors contes presentats al "Premi
Victor Català" i sobre l'acte d'entrega dels premis. També li fa alguns
comentaris als seus estudis sobre el "Tirant" i sobre l'enviament d'una
invitació a un acte a l'"Arxiu de la Corona d'Aragó".

1954

Martinezferrandojesusernest

11746

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua feina
com a director de l'"Arxiu de la Corona d'Aragó". També li diu que no li pot
deixar la separata de Rubió i Balaguer "Història de la literatura catalana" ja
que està llegint-la per fer-li una crítica literària, i d'altres comentaris sobre
la personalitat de Gomà i a la lectura de la seua obra "Escrit per al silenci"
que li agradà molt.

1954

Martinezferrandojesusernest

11747

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua visita
a Barcelona i d'altres sobre la versió d'Arimany de l'obra "Cementiri marí" i
sobre la poesia catalana i certa anècdota que li passa amb el poeta Sebastià
Sánchez-Juan. També el felicita pel seu premi obtingut a Amèrica i notes a
una crítica literària a l'obra de Puig i Ferreter, i sobre la subscripció a "Pont
blau".

1954

Martinezferrandojesusernest

11748

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre l'origen de
la festa de les Falles i sobre la sàtira valenciana. També li fa alguns
comentaris sobre l'origen del "Tirant lo Blanch" arran de la lectura d'una
separata del "Institut d'Estudis Romànics", i demés sobre literatura.

1954

Martinezferrandojesusernest

11749

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la cancelació
d'un viatge a València i demés comentaris crítics sobre la festa de les Falles.
També li fa alguns comentaris sobre el seu estudi del "Tirant".

1954

Martinezferrandojesusernest

11750

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'un retall de premsa sobre la seua conferència a l'"Ateneu Barcelonès" on
parla de la figura de Ferran de Sagarra i la seua "Sigil·lografia catalana".
També li fa alguns comentaris a la crítica literària de l'obra de Jordi
Sarsanedas
apareguda
a
"Destino".
djunta retall de premsa de José Maria de Sagarra titulat "Historia y poesia"
aparegut al "Diario de Barcelona. Domingo, 4 de abril de 1954. Pàg. 9".

1954

Martinezferrandojesusernest

11751
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre l'article de
Josep M. de Sagarra dedicat a ell, i comunicació de l'enviament de la còpia
d'un text de Bernat i Baldoví i d'un article de Fuster dedicat a les Falles
publicat al diari "Levante". També li demana l'adreça de Rubió i Balaguer
per enviar-li el seu darrer poemari i veure si aquest li envia un exemplar de
la seua separata sobre "Història de la literatura catalana".

1954

Martinezferrandojesusernest

11752

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura
d'un article seu dedicat a la festa de les Falles i d'un text de Bernat i Baldoví
que li envià Fuster. També li fa alguns comentaris al teatre valencià, sobre
els estudis al "Tirant" i li envia l'adreça de Rubió i Balaguer a Barcelona.

1954

Martinezferrandojesusernest

11753

Carta

Comunicació per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando de la seua visita
a Barcelona camí de Mallorca on anirà a una festa literària a casa de Pere
Ribot a Riells i a un homenatge a Costa Llobera i a mossén Alcover a Palma, i
demés comentaris sobre l'obra literària d'Adlert.

1954

Martinezferrandojesusernest

11755

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València, per la qual cosa li envia l'adreça on s'està allotjant per si vol
visitar-lo abans del seu viatge a Jaca a donar un curs d'arxius a l'"Universitat
d'Estiu".

1954

Martinezferrandojesusernest

11757

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre el seu
viatge a Paris i comunicació d'una crítica literària al "Levante" a la seua obra
sobre la "Correspondència Bofarrull-Mérimée". També li fa alguns
comentaris a la pel·lícula "Violetas imperiales", i demés sobre el "Tirant" i
sobre història de València i Catalunya. Finalment li fa algunes notes sobre la
representació a Sueca de l'obra "Medea", de Sèneca.

1954

Martinezferrandojesusernest

11759

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre el seu viatge
per Europa on va visitar: França, Holanda, Suïssa i Gran Bretanya. També li
agraeix el seu article aparegut al diari "Levante" fent una crítica a la seua
obra "Correspondència Bofarrull-Mérimée" de la qual també va fer una
ressenya Almela i Vives, molt dolenta. Finalment li fa alguns comentaris
sobre un estudi al "Tirant" fet per Martí de Riquer i sobre l'obra teatral
"Medea".

1954

Martinezferrandojesusernest

11760

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre certa
crítica literària d'Almela i Vives a una obra d'aquest darrer. També li fa
alguns comentaris sobre la manca de solidaritat entre els escriptors catalans
i sobre la representació a Sueca de l'obra teatral "Medea" de Sèneca.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la mort d'Eugeni d'Ors, sobre unes
festes religioses a El Puig, sobre la celebració d'un congrès de cronistes
locals a València, i a la seua darrera obra "El descrèdit de la realitat".

1954

Martinezferrandojesusernest

11761
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre l'estat de
conservació i el fons documental de l'"Arxiu Municipal" de Sueca. També li
fa alguns comentaris a l'obra "Catalonia infelix" d'Edgar Allison Peers i a la
"Història de la literatura catalana" de Rubió i Balaguer.

1954

Martinezferrandojesusernest

11762

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura
de les obres "Història de la literatura catalana" de Rubió i Balaguer,
"Història" de Ruíz Caloja i "Histoire spirituelle des Espagnes" de mossén
Cardó. També li'n fa d'altres sobre l'edició de l'obra "Blanquerna" de Llull
per part de mossèn Gregori Genovart i de mossèn Bonlabii, i d'altres
comentaris sobre la diferència entre valencià i llemosí. Finalment li fa alguns
comentaris sobre uns llibres apareguts a la "Bibliografia" de Ribelles Comín,
a uns estudis de la "Junta Central Vicentina" i al participants en la "Càtedra
Universitària d'estudis valencians".

1954

Martinezferrandojesusernest

11764

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge a
València i del lloc on s'allotjarà per a què li truque i poder reunir-se. També
li fa alguns comentaris a la "Història de la literatura catalana" de Rubió i
Balaguer.

1954

Martinezferrandojesusernest

11765

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua estada
a València i de la data de la seua marxa cap a Barcelona per a veure si es
poden reunir.

1954

Martinezferrandojesusernest

11766

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València per a reunir-se amb ell.

1954

Martinezferrandojesusernest

11754

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que durant
la seua estada a Barcelona deu anar a Madrid a una reunió del "Patronat
d'Arxius" per la qual cosa no podran veure's.

1954

Martinezferrandojesusernest

11756

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la lectura de
l'obra "Mort de dama" a Paris (França) on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un detall del quadre "Eugène
Delacroix. Scènes des Massacres de Scio. Musée du Louvre (École
Française)".

1954

Martinezferrandojesusernest

11758

Postal

Agraïment a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per les seues
informacions sobre l'"Arxiu Municipal" de Sueca, i comentaris sobre l'arxiu
notarial suecà.
Al revers del full apareix una reproducció a color d'un quadre "G. Viviani. Il
vespesiano, 1950". Galleria d'Arte Moderno Roma".
Adjunta nota de lectura amb uns comentaris sobre la llengua i proposta
d'una campanya de crítica literària a la premsa.

1954

Martinezferrandojesusernest

11763
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Jesús Ernest

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando de la seua crítica
literària a l'obra "Història" de Ruíz Calonja apareguda a "Levante" i a la
rèplica d'Almela i Vives. També li fa alguns comentaris a la literatura
valenciana i a l'obra de Teodor Llorente i a la de Josep Bernat i Baldoví.
Finalment li fa algunes observacions a la lectura de les "Memòries" de
Sagarra i a la conferència que donà al curset de cultura valenciana de la
Universitat de València.

1955

Martinezferrandojesusernest

11767

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la data de la
seua visita a València per a donar una conferència i demés comentaris a la
crítica literària d'Almela i Vives a l'obra de Ruíz Calonja. També li fa alguns
comentaris a l'obra poètica de Teodor Llorente i a la lectura de les
"Memòries" de Sagarra. Finalment li parla de l'obra de Gomà i de la creació
d'una nova revista en català per part d'un jove anomenat Crusellas.

1955

Martinezferrandojesusernest

11768

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre algunes
correccions proposades per Casacuberta i Aramon a la seua "Antologia de
Sant Vicent Ferrer". També li fa alguns comentaris a l'obra de Sagarra i a
cert comentari sobre Bernat i Baldoví aparegut a la revista fallera "Pensat i
fet". Finalment li fa alguns comentaris sobre les seues lectures, sobre la
crítica literària i li demana l'enviament d'uns llibres del seu interès.

1955

Martinezferrandojesusernest

11769

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge a
Londres, i comentaris literaris a una crítica d'Almela i Vives de l'obra
"L'Espill" i a l'obra de Nicolau Primitiu "Diccionari Bacavés". També li fa
alguns comentaris crítics sobre la vida cultural valenciana.

1955

Martinezferrandojesusernest

11770

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la
participació de Fuster en un congrés de poetes a Alacant, i d'altres
comentaris sobre la ciutat de Londres. També li comunica el seu viatge a
Sardenya (Itàlia) per a assitir a un congrés d'història.

1955

Martinezferrandojesusernest

11772

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre els viatges
per Europa d'aquest darrer, i a una exposició vicentina al convent de Sant
Domènech de València. També li fa alguns comentaris sobre l'homenatge a
Carles Riba, sobre un article d'Adlert titulat "La literatura catalana actual al
País Valencià" i als escriptors valencians dels quals parla l'article.

1955

Martinezferrandojesusernest

11774
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Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre el seu viatge
a l'Alguer (Sardenya) i sobre la desaparició del català en detriment de l'italià
a l'illa. També li fa alguns comentaris al seu assaig sobre pintura "El
descrèdit de la realitat", i li comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra
"Els descendents de Pere El Gran" i d'un llibre sobre Sant Vicent Ferrer com
a patró de Tabacalera. Finalment li fa alguns comentaris a l'article d'Adlert i
la seua relació amb els escriptors valencians del moment.

1955

Martinezferrandojesusernest

11775

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martinez Ferrando sobre l'obra "Els
descendents de Pere El Gran" arran de la seua lectura, i a l'obra de Nicolau
d'Olwer publicada a Mèxic. També li agraeix els seus elogis a l'obra "El
descrèdit de la realitat" i li comunica la darrera obra que va a publicar a
l'editorial "Selecta", "Antologia de la poesia valenciana" i demés comentaris
sobre literatura.

1955

Martinezferrandojesusernest

11776

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
"Antologia de la poesia valenciana" i demés sobre els poetes valencians de
la renaixença. També li fa alguns comentaris sobre l'enviament d'uns llibres,
sobre l'obra de Sant Vicent Ferrer i a l'homenatge a Riba a l'"Ateneu
Barcelonés".

1955

Martinezferrandojesusernest

11777

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
obra "Antologia de la poesia valenciana", i demés sobre els poetes catalans
de la renaixença. També li fa alguns comentaris sobre l'ús de la llengua
catalana per part d'aquest poetes, i d'altres a l'obra i figura de Sant Vicent
Ferrer.

1955

Martinezferrandojesusernest

11778

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'uns llibres pel seu sant i comentaris sobre la poesia valenciana. També li
fa alguns comentaris a l'obra de Fuster "Terra en la boca" i sobre alguns
pobles valencians i a la cultura valenciana. Finalment li fa observacions
sobre el centenari de Sant Vicent Ferrer i d'una conferència que va donar
Marínez Ferrando a la "Casa de València" a Barcelona.

1955

Martinezferrandojesusernest

11779

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per a què li
arreplegue un exemplar del diari de Martí Domínguez publicat a València on
apareixerà un article seu. També li fa alguns comentaris a la crítica literària
apareguda a la revista "Pont blau" de l'obra de Ruíz Calonje "História de la
literatura" i d'altres a la "Historia de la literatura catalana" de Rubió i
Balaguer comparant-la amb una "Història de la literatura sarda" que li han
enviat.

1955

Martinezferrandojesusernest

11780
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando atès que ha
rebut els llibres que li envià, i demés comentaris sobre la lectura dels
mateixos i la crítica literària. També li comunica l'enviament d'un article de
Mateu i Llopis aparegut al diari "Levante" sobre Sant Vicent Ferrer, i sobre
la figura i obra de l'esmentat sant valencià.

1955

Martinezferrandojesusernest

11781

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua estada
vacacional a Vinaròs i del seu proper viatge a València on poden reunir-se i
parlar. També li agraeix el seu comentari a la premsa sobre l'obra d'aquest
darrer "Diplomatari vicenti" i demés comentaris crítics a alguns
intel·lectuals valencians.

1955

Martinezferrandojesusernest

11782

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre el seu
viatge a Vinaròs i a València, i d'altres comentaris per part de Fuster
diguent-li que no va anar a unes jornades de poetes a Guadalest. També li
fa alguns comentaris d'una excursió organitzada a Sueca per a anar a
l'assaig del "Misteri d'Elx", i d'altra organitzada pel diari "Levante" per terres
alacantines.

1955

Martinezferrandojesusernest

11783

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre "El Misteri
d'Elx" arran de l'assitència de Fuster a una representació. També li fa alguns
comentaris sobre els sermons de Sant Vicent Ferrer, i li comunica la seua
visita a Palma de Mallorca a un congrés.

1955

Martinezferrandojesusernest

11784

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre els
representants valencians que assistiren a un congrés a Mallorca , i d'altres
del boicot per part dels escriptors valencians a un recull de contes que volia
fer Albertí. També li fa alguns comentaris sobre el folkore i la música
tradicional valenciana, i notes sobre la troballa històrica del Pare Batllori
amb relació als Borja i de Jordi Rubió i Balaguer a una traducció de l'obra de
Ramón Llull titulada "Blanquerna". Finalment li fa alguns comentaris sobre
la seua participació en un article sobre Sant Vicent Ferrer per a la "Revista
Valenciana de Filologia".

1955

Martinezferrandojesusernest

11786

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge a
Madrid on de tornada passarà uns dies en València per a quedar i parlar-li
dels valencians assitents a un congrés d'història a Mallorca. També li fa
alguns comentaris sobre la música popular valenciana, sobre la vida dels
Borja i li comunica l'enviament d'un exemplar del "Butlletí de la Direcció
General d'Arxius i Biblioteques".

1955

Martinezferrandojesusernest

11787
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Carta

Carta

Postal

Postal

Postal
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Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la revista on
apareix un assaig sobre Roís de Corella, i que és al n. 35 de "Clavileño".
També li fa alguns comentaris sobre els seus articles publicats a la pàgina
literària del diari "Levante", i a certa polèmica sobre la figura de Jaume I
apareguda a uns estudis publicats a la "Revista de Catalunya". Finalment li
comunica el seu viatge a Madrid a donar una conferència i a una exposició a
l'"Arxiu Històric Nacional", i comentaris sobre un article d'Almela i Vives a la
revista "Valencia atracción".
Comunicació per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando atès que ha
rebut el text de Carreras Artau sobre Vilanova, i de la publicació de la seua
"Antologia de la poesia valenciana". També li fa alguns comentaris sobre els
seues articles de crítica literària per al diari "Levante". Li agraeix l'enviament
d'un exemplar de la revista "El Archivo" i li demana on pot aconseguir la
"Revista de Catalunya" que li interesa per a fer un llibre a "Raixa" sobre la
història de la poesia catalana.

Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Londres on
està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana de "Westminster
Abbey. London".
Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Sardenya
(Itàlia) on ha anat a un congrés i li diu que Ballero de Càndia li recità un
poema de Casp.
revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'un far a "Alghero Capocaccia".
Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Palma de
Mallorca on ha estat a un congrés en el qual ha hagut una nodrida
representació valenciana, i li comunica la seua tornada cap a Barcelona.
Al revers del full apareix una foto en blan i negre de la cala de "Formentor
(Mallorca)".

1955

Martinezferrandojesusernest

11788

1955

Martinezferrandojesusernest

11789

1955

Martinezferrandojesusernest

11771

1955

Martinezferrandojesusernest

11773

1955

Martinezferrandojesusernest

11785

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando i
comunicació del seu viatge a València i del lloc on s'allotjarà, per si vol
visitar-lo.

1955

Martinezferrandojesusernest

11790

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per l'enviament
d'un exemplar del seu llibre "Les originalitats", i comentaris sobre la lectura
de la mateixa obra. També li comunica la data d'un viatge a València per a
reunir-se amb ell, i d'un viatge a Madrid.

1956

Martinezferrandojesusernest

11792

Carta

Agraïment per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando per les paraules
d'elogi al seu llibre "Les originalitats", i comentaris sobre el darrer llibre que
està preparant, una "Antologia de la poesia catalana" per a Raixa. També li
fa alguns comentaris sobre les correccions que està fent a la seua
"Antologia de la poesia valenciana", i li diu que no podrà quedar amb ell a
València ja que vol fer un viatge per terres d'Alacant.

1956

Martinezferrandojesusernest

11793

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre els darrers
traballs que porta entre mans, entre els quals està un estudi sobre Sant
Vicent Ferrer que li publicarà Zabala, una conferència sobre Sor Isabel de
Villena per a "Lo Rat Penat", i un llibre sobre "La poesia catalana". També li
fa alguns comentaris sobre la seua "Antologia de la poesia valenciana" i
sobre la seua acceptació a València, i d'altres comentaris literaris.

1956

Martinezferrandojesusernest

11794

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando als darrers treballs
de Fuster sobre Sant Vicent Ferrer i Sor Isabel de Villena. També li fa
comentaris sobre el sexe a la literatura i sobre la seua obra "Antologia de la
poesia valenciana" i a la crítica de la mateixa feta per Almela i Vives a la
revista "Valencia atracción". Finalment li comunica el seu viatge a Alemanya
i li fa algunes observacions sobre el nou emplaçament de l'edifici de l'"Arxiu
del Regne de València".

1956

Martinezferrandojesusernest

11795

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando demanant-li que
escriga al senyor Estelrich per a que faça perquè li donen una plaça de
bibliotecari a l'Havana demanada per Josep Iborra a l'"UNESCO". També li fa
comentaris a un article de Mateu i Llopis sobre els jurats de Sueca, i a una
carta que ha rebut Fuster d'un poeta valencià en contra de la seua
"Antologia de la poesia valenciana".

1956

Martinezferrandojesusernest

11797

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que ja li ha
escrit al senyor Estelrich recomanant a Josep Iborra per a una plaça de
bibliotecari a l'Havana, i comentaris sobre el seu viatge per Europa. També li
fa alguns comentaris sobre uns llibres que comprà a París, i li comunica el
seu viatge a Santander a una reunió arxivística d'homenatge a Menéndez
Pelayo.

1956

Martinezferrandojesusernest

11798
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Carta

Agraïment per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando per la seua
recomanació de Josep Iborra al senyor Estelrich, i comentaris sobre els
actes d'homenatge a Santander a Menéndez Pelayo i sobre cert incident de
Fuster amb un sacerdot que escriu versos per no incloure-lo en la seua
"Antologia de la poesia valenciana". També li fa alguns comentaris sobre la
seua participació a un assaig per al "Premi Yxart" i sobre la publicació de la
seua obra "La poesia catalana" a la col·lecció "Biblioteca Raixa".

1956

Martinezferrandojesusernest

11799

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua obra
"Antologia de la poesia valenciana", i d'altres a l'homenatge a Menéndez
Pelayo a Santander. També li fa alguns comentaris sobre l'assaig que va a
presentar Fuster al "Premi Yxart", li demana l'enviament d'un exemplar de
la seua obra "La poesia catalana", i li comunica l'enviament a Sueca d'un
llibre de poemes d'Eluald. Finalment li fa alguns comentaris sobre certa
polèmica amb el cònsul de Turquia a Espanya per una ceràmica que vol
posar a l'entrada a l'"Arxiu de la Corona d'Aragó" sobre l'entrada a
Constantinopla, li comunica el seu viatge a un congrés d'arxivística a
Florència i la publicació del seu llibre "Jaume II o en seny català".

1956

Martinezferrandojesusernest

11800

Carta

Comunicació per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando atès que va
rebre la seua postal des de Florència i comentaris sobre els seus viatges per
Europa. També li demana que l'informe quant vaja per València per a
reunir-se amb ell i li comunica l'enviament de la seua obra "La poesia
catalana". Finalment li fa alguns comentaris sobre els treballs musicals de
Garcés i sobre l'estat de salut de Gomà.

1956

Martinezferrandojesusernest

11802

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre com
d'enfainat està al ser jurat del "Premi Victor català" i del "Premi Menorca de
literatura". També li fa alguns comentaris sobre l'obra poètica de Ferran
Soldevila i d'altres a la seua obra "La poesia catalana".

1956

Martinezferrandojesusernest

11804

Carta

Agraïment per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando per les paraules
d'elogi a la seua obra "La poesia catalana", i comentaris sobre l'obra poètica
de Ferran Soldevila. També li comunica Fuster la seua visita a Barcelona per
a reunir-se amb ell i parlar.

1956

Martinezferrandojesusernest

11805

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per si va rebre el
seu telegrama de felicitació i comunicació de la data de la seua visita a
València i de la seua anada a Utiel. També li comunica l'enviament per mitjà
de Cruzet d'un exemplar dedicat de la seua obra "Jaume II i el seny català".

1956

Martinezferrandojesusernest

11807
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Postal

Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de París, on
està de viatge, i comentaris sobre les llibreries de la ciutat.
Al revers del full apareix foto en blanc i negre de l'exterior de "Notre Dame
de Paris".

1956

Martinezferrandojesusernest

11796

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Florència,
on ha anat al "Congrés Internacional d'Arxius".
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'un detall de la "Testa
del Davil (Michelangelo)".

1956

Martinezferrandojesusernest

11801

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la data de la
seua visita a València a l'"Assemblea de Cronistes Locals", i comentaris
sobre
Gomà
i
Garcés.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de "Vinaroz. 6 Monumento a Costa y Borrás y Paseo del Generalísimo".

1956

Martinezferrandojesusernest

11803

Telegrama

Felicitació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando.

1956

Martinezferrandojesusernest

11806

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
crítica literària a l'obra "Jaume II i el seny català". També li fa alguns
comentaris sobre certes errades editorials d'impressió a una cita del bisbe
Arnau de Gurb per a una agenda, i li demana que li arreplegue un article de
premsa publicat a València d'una obra seua.

1957

Martinezferrandojesusernest

11808

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua
crítica literària al diari "Levante" de l'obra "Jaume II i el seny català"
comparant-la amb altre article publicat al "Diari de Barcelona", i d'altres
comentaris sobre l'esmentada obra. També li fa alguns comentaris sobre la
poesia de Ferran Soldevila i la seua obra "La Ruta invisible", i li comunica el
seu viatge a Madrid per motius de treball.

1957

Martinezferrandojesusernest

11809

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre els seus
articles a l'obra "Jaume II i el seny català" publicats al diari "Levante" i
demés comentaris a la seua crítica literària de llibres catalans al mateix
diari. També li fa alguns comentaris sobre la traducció al castellà de la seua
obra "El descrèdit de la realitat" i sobre un estudi que està preparant sobre
Jaume Roig i Sor Isabel de Villena, i li demana una edició de Miquel i Planas
de l'obra "L'Espill".

1957

Martinezferrandojesusernest

11810
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del preu d'una
edició del llibre "L'Espill" de Jaume Roig feta per Miquel i Planas, demanada
per Fuster. També li fa alguns comentaris d'elogi a la seua obra i a la dels
poetes valencians Maria Beneyto i Vicent Andrés Estellés, i d'altres
comentaris crítics al diari "Levante".

1957

Martinezferrandojesusernest

11811

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge per
terres del Maestrat per motius literaris. També li comunica la lectura de la
seua obra premiada al "Premi Yxart", "Figures de temps", i li diu que
prepara unes conferències d'història a València i a Menorca.

1957

Martinezferrandojesusernest

11812

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando sobre el seu
viatge literari per terres del Maestrat, i comunicació atès que li guarda un
article de Martí Domínguez aparegut a "Las Provincias" on li fa una crítica
literària a una obra seua. Finalment li comunica la visita a València del
matrimoni Riba i li diu els llocs que visità amb ells.

1957

Martinezferrandojesusernest

11813

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura de
la seua obra "Figures de temps" i demés sobre l'ironia i el somriure a la
literatura. També li comunica el seu viatge a Menorca a l'entrega d'un premi
literari i a donar una conferència sobre història.

1957

Martinezferrandojesusernest

11814

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura i
els continguts de la seua obra "Figures de temps". També li recomana la
lectura de l'obra "España. Un enigma histórico" de Claudio SánchezAlbornoz, i l'obra de Charles Moeller "La literatura del segle XX i el
cristianisme", i li comunica el seu viatge a València.

1957

Martinezferrandojesusernest

11815

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre el seu viatge
per Europa i sobre la gent que trobà a Viena, considerant-los els més
civilitzats dels europeus. També li comunica l'enviament d'un conte per a
una publicació, de la qual li demana més referències.

1957

Martinezferrandojesusernest

11817

1957

Martinezferrandojesusernest

11819

1957

Martinezferrandojesusernest

11820

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que ha
rebut un exemplar del llibre de "Festes de Sueca", i comentaris crítics a un
article de Nicolau Primitiu aparegut al mateix. També li comunica
l'enviament d'un conte seu titulat "El cor d'Eulàlia" per a una "Antologia de
contes valencians".
Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando convidant-lo a
dinar o sopar a casa seua de Barcelona quant vaja de viatge. També li
agraeix a Fuster les seues paraules d'elogi al seu conte per a una "Antologia
de contes valencians" i el felicita pel seu article al llibre de "Festes de
Sueca".

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la riuada
patida a la ciutat de València. També li comunica que ha fet un treball sobre
Jaume I i la conquesta de València titulat "El Puig de Santa Maria", i fa
observacions al conte "L'Home de la guitarra" de Josep M. Espinàs.
Finalment li comunica el seu viatge a París a un congrés d'arxius.

1957

Martinezferrandojesusernest

11821

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Viena
(Austria), on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre de l'entrada a un parc
d'atraccions amb una gran nòria "Wien, Prater Riesenrad".

1957

Martinezferrandojesusernest

11816

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Cagliari
(Itàlia), on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge a color de "Cagliari - Vía Roma".

1957

Martinezferrandojesusernest

11822

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua estada
a València per a passar les festes de nadal, i felicitació nadalenca a Fuster.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una obra de "Joan Miró. "Le
lezard amoureux". Museo de Arte Moderno. Barcelona".

1957

Martinezferrandojesusernest

11823

Tarja de
presentació

Tarja de presentació d'Ernest Martínez Ferrando com a director de l'"Arxiu
de la Corona d'Aragó", amb l'anotació "Una curiositat!!", enviat des d'un
congrés a Torino (Itàlia).

1957

Martinezferrandojesusernest

11818

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre els "Jocs
Florals" de Sueca organitzats per Fuster, on es farà una representació
teatral d'una obra de Claudel, i demés comentaris sobre aquest escriptor
comparant-lo amb Roger Peyrefitte. També li fa alguns comentaris sobre
l'obra "Llibre de la muntanya" publicat a la "Biblioteca Selecta", i d'altres a
l'obra d'Adlets i de Maria Aurèlia Capmany.

1958

Martinezferrandojesusernest

11722

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre els seus
darrers treballs entre els quals ha fet una anàlisi de l'oratòria de Sant Vicent
Ferrer, i d'altres comentaris sobre la figura i la vida de l'esmentat sant.

1958

Martinezferrandojesusernest

11824

Carta

Contestació per part de Fuster a Ernest Martínez Ferrando fent-li alguns
comentaris sobre la vida i obra de Sant Vicent Ferrer, i d'altres comentaris a
la lectura de la seua obra "Vida espiritual". També li comunica la data del
seu viatge a Barcelona on farà una lectura de poemes d'Ausiàs March.

1958

Martinezferrandojesusernest

11825
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[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre una
campanya a la premsa en defensa de la construcció d'un nou edifici per a
l'"Arxiu del Regne de València". També felicita a Fuster pel seu darrer article
aparegut a la premsa sobre la "Societat castellonenca de cultura".

1958

Martinezferrandojesusernest

11826

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura de
la seua obra "Indagacions possibles", i d'altres comentaris sobre la música
clàssica.

1958

Martinezferrandojesusernest

11827

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre algunes de
les publicacions que ell coneix, referents a la història de l'economia
valenciana, espanyola i catalana al segle XVIII. També li comunica el seu
viatge a València per a passar les vacances d'estiu i fer algunes excursions a
Xàvia, Xelva o l'Albufera.

1958

Martinezferrandojesusernest

11828

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge a
Portugal on va passar per Madrid i Màlaga, i comunicació de la data del seu
viatge a València i del lloc on s'allotjarà. També li agraeix els seus
comentaris d'elogi a la seua obra sobre la història de l'economia valenciana.

1958

Martinezferrandojesusernest

11829

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre l'adaptació
d'un conte seu per a una "Antologia de contes valencians". També li
demana que faça un estudi sobre "Artistes catalans que treballen a València
a l'Edat Mitjana" o sobre la "Inmigració catalana en el Regne de València a
la baixa Edat Mitjana". Finalment li fa alguns comentaris sobre un álbum
d'art francés que li envià i a un text pornogràfic de Bernat i Baldoví.

1958

Martinezferrandojesusernest

11833

Postal

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando perque l'acompanye
a dinar a un restaurant de València, on està de viatge.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'una "Paella
Valenciana".

1958

Martinezferrandojesusernest

11830

Postal

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre el seu article
aparegut a la premsa tractant el tema de la construcció d'un nou edifici per
a l'"Arxiu del Regne de València", i demés comentaris sobre un article de
Ventura.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un quadre "Isidre Nonell.
Júlia".

1958

Martinezferrandojesusernest

11831
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[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'un àlbum amb imatges d'art francès, i felicitació pel seu darrer article
aparegut a la premsa sobre Malraux.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre del "Museo de Arte de
Cataluña. Frontal de altar procedente de Santa María de Tahull. Siglo XII".

1958

Martinezferrandojesusernest

11832

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'arribada de
la seua crítica literària a l'obra "El Puig de Santa Maria" publicada al diari
"Jornada", i comentaris sobre els seus articles a "Destino".
Al revers del full apareix una imatge a color d'un quadre "Otoño. Original
pintado con el pie por B. Schmitz-Hochburg. Nº 608".

1958

Martinezferrandojesusernest

11834

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua estada
a València, on passa les vacances de nadal, per la qual cosa li facilita l'adreça
de l'hotel on s'allotja.

1958

Martinezferrandojesusernest

11835

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que degut a
motius de feina no podrà col·laborar amb un text sobre Ausiàs March per al
suplement "València", i li dóna records per al senyor Adolf Cámara.

1959

Martinezferrandojesusernest

11836

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'unes informacions d'Escolano sobre la manera de ser dels valencians,
arran de la lectura d'un text de Fuster. També li fa alguns comentaris sobre
la història de València i sobre Jaume II, i sobre la recepta de la paella
valenciana
amb
rates
d'aigua.
Adjunta full amb cites literàries.

1959

Martinezferrandojesusernest

11837

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la publicació
al diari "Las Provincias" d'un article sobre Ausiàs March i d'altres comentaris
sobre les memòries anuals de l'"Arxiu de la Corona d'Aragó". També li fa
alguns comentaris sobre la propera publicació d'un article sobre "El Cid" a
"Las Provincias" i li demana per la seua "Guía de València".

1959

Martinezferrandojesusernest

11838

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la celebració
d'una exposició i un cicle de conferències a l'"Arxiu de la Corona d'Aragó"
amb motiu del centenari d'Alfons El Magnànim. També li fa alguns
comentaris sobre la seua assistència a una reunió d'arxivers a Estoril
(Portugal), i sobre l'assistència de Fuster a una reunió literària a Formentor
(Palma de Mallorca). Finalment li demana per la seua "Guia de València" i li
comunica la seua visita a Cullera a passarà les vacances d'estiu.

1959

Martinezferrandojesusernest

11840
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre unes
afirmacions respecte d'Ausiàs March fetes per Jordi Rubió i Balaguer a una
conferència a l'"Arxiu de la Corona d'Aragó", i d'altres sobre la vida privada
de Rubió, qui s'ha casat amb una dona molt més jove. També li dóna
algunes referències històriques i documentals del seu interès.

1959

Martinezferrandojesusernest

11842

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la mort de
Carles Riba, i sobre la seua participació en un homenatge als escriptors
valencians a Contonigrós. També li fa alguns comentaris sobre la visita de
Solervicens a Barcelona i li demana l'adreça de Miquel Dolç per a fer-li
arribar una postal.

1959

Martinezferrandojesusernest

11845

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'uns llibres per part del senyor Solervicens, i comentaris sobre les mateixes
obres. També li fa alguns comentaris sobre història del País Valencià, i li
confirma la seua anada a la reunió de Cantonigrós.

1959

Martinezferrandojesusernest

11846

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando en nom del senyor
Solervicens atès que li faça una crítica literària a l'obra de Montoliu "Les
Quatre Cròniques", i li demana el seu permís per a introduïr a la bibliografia
d'altra obra del mateix autor sobre Ausiàs March, la referència a unes
conferències de Fuster a Gandia i Cantonigrós. També li comunica la data
del seu proper viatge a València.

1959

Martinezferrandojesusernest

11848

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando al respecte d'una
conferència sobre Ausiàs March pronunciada per Rubió i Balaguer a l'"Arxiu
de la Corona d'Aragó", i d'altres a unes conferències de Fuster sobre
l'esmentat poeta a Gandia i a l'"Ateneu Mercantil" de València. També li fa
alguns comentaris a unes declaracions de Salvador Espriu a "Las Provincias",
i a la lectura de l'obra d'aquest. Finalment li comunica l'enviament per part
de Cruzet de l'obra "Anys d'aprenentatge" i notes sobre la lectura de l'obra
"Les Bonhomies" de Carner.

1959

Martinezferrandojesusernest

11850

1959

Martinezferrandojesusernest

11839

1959

Martinezferrandojesusernest

11841

1959

Martinezferrandojesusernest

11844

Postal

Postal
Postal
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Salutacions a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando des de Perpinyà
(França), on està de viatge.
Al revers del full apareix un collage amb un grup de ballant la sardana i
l'anotació "La Jolie Sardane".
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'una "Guia abreviada del Archivo de la Corona de Aragón", i comentaris
sobre l'elaboració d'aquesta publicació.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València i de l'hotel on s'allotja. També li demana quedar per a dinar un dia.

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Postal

Postal

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'enviament
d'una cita literària de l'obra "Memories d'un touriste" Stendhal, 1877, on
parla de la seua visita a València.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la data de la
seua visita a València i de l'hotel on s'allotjarà.
Al revers del full apareix l'imatge a color d'una vista de la plaça de bous de
Màlaga i el port, amb la imatge d'una dona malaguenya.
Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura
d'un estudi sobre l'obra d'Ausiàs March, i d'altres sobre la figura d'aquest
poeta.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València, per la qual cosa li demana reunir-se a l'entrada de l'hotel on
s'allotja per a parlar amb ell. També li dóna records de Folch, a qui va veure
pel carrer.

1959

Martinezferrandojesusernest

11847

1959

Martinezferrandojesusernest

11849

1960

Martinezferrandojesusernest

11843

1960

Martinezferrandojesusernest

11851

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre bibliografia
valenciana del segle XVI, a l'obra de Josep M. March "Niñez y juventud de
Felipe II", i a altres obres sobre la història de València.

1960

Martinezferrandojesusernest

11852

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per la seua crítica
literària apareguda a "Destino" del seu llibre "Història dels Reis de
Mallorca", i comentaris a un llibre sobre Puigblanch. També li comunica que
està fent una crítica a l'obra de Ramon Robres sobre "Sant Joan de Ribera" i
observacions sobre aquesta obra.

1960

Martinezferrandojesusernest

11853

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando donant-li unes
referències bibliogràfiques sobre la història de València, Barcelona i
Mallorca per a un treball que prepara. Fa referència a algunes cites de la
seua obra "Història del Regne de Mallorca", i a altres obres titulades "Las
Cortes Catalanas", "Crònica de Muntaner" i "Pràctica, forma i estil de
celebrar Corts generals en Catalunya".

1960

Martinezferrandojesusernest

11854

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Matínez Ferrando sobre les obres
millor vistes i les menys valorades pels membres del jurat del "Premi Sant
Jordi" de literatura.

1960

Martinezferrandojesusernest

11856

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Matínez Ferrando sobre les obres
millor valorades pels membres del jurat per al "Premi Sant Jordi" de
literatura, titulades: "Viure no és fàcil", "El gust de la cendra", "No ho sap
ningú" i "Cotó blanc i pintat".

1960

Martinezferrandojesusernest

11857
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MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Matínez Ferrando a les obres
presentades al "Premi Sant Jordi" de literatura, com a membre del jurat i
demés comentaris a les obres que els han agradat. També li parla del seu
projecte de fer una "Història de València".

1960

Martinezferrandojesusernest

11858

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando del seu viatge a
València on passarà el nadal a Utiel a casa d'uns amics i després anirà a
descansar a Benidorm. També li demana reunir-se amb ell per a parlar del
seu article sobre el "Premi Sant Jordi de Literatura" aparegut a "Serra d'Or",
que no li agradà massa.

1960

Martinezferrandojesusernest

11859

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
València i de l'hotel on s'allotjarà, i li demana que l'avise abans de visitar-lo,
ja que estarà poc a l'hotel.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista general de
"Barcelona. Plaza y Rambla de Cataluña".

1960

Martinezferrandojesusernest

11855

1960

Martinezferrandojesusernest

11860

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando d'algunes dades
biogràfiques del cardenal Francesc de Borja, trobades a algunes obres que
ha consultat. També li fa alguns comentaris sobre la seua obra "Judicis
finals".

1961

Martinezferrandojesusernest

11861

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre l'obra "Vita
Christi" de Sor Isabel de Villena i la seua comparació amb l'obra de Jaume
Roig, i comentaris sobre l'obra de Sant Vicent Ferrer. També li fa algunes
observaciobs sobre la seua participació com a membre del jurat del "Premi
Sant Jordi de literatura".

1961

Martinezferrandojesusernest

11862

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua visita
a Cullera amb Joan Reglà i la posterior visita a casa seua de Sueca, però no
hi era. També li diu que no podrà col·laborar amb un text per a una
col·lecció que prepara Fuster per motius de feina. Finalment li fa alguns
comentaris sobre les obres presentades al "Premi Sant Jordi de literatura"
com a membre del jurat.

1961

Martinezferrandojesusernest

11863

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la lectura de
les obres presentades al "Premi Sant Jordi de literatura", com a membre del
jurat. També li fa alguns comentaris crítics a l'ambient cultural valencià i a
una conferència de Nicolau Primitiu molt dolenta.

1961

Martinezferrandojesusernest

11864

Telegrama
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Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de l'hotel on
s'allotja a València per a que li faça una visita.

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre els
continguts d'una conferència seua que donà a "Lo Rat-Penat" sobre "La
València de Jaume II", i d'altres sobre la història de València. També li
proposa la lectura de l'obra de Pierre Villas "Le declin catalan du Bas
Moyen-Âge", per a la història de València que prepara Fuster.
Adjunta una cita d'Escolano sobre el Regne de València.

1962

Martinezferrandojesusernest

11865

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando stès que espera
amb ànsia la lectura del darrer llibre d'aquest i elogi als seues articles a "El
Correo Catalán". També li comunica la seua propera visita a València, on vol
anar a una representació de "Moros i cristians", i d'altres comentaris sobre
els seus treballs i la seua participació en una ponència al proper "Congrés
d'Història de la Corona d'Aragó".

1962

Martinezferrandojesusernest

11867

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando per si la col·lecció en
la qual col·labora Fuster encara està en marxa, per a què li publiquen un
recull de contes, i d'altres comentaris a l'obra de Hugh Thomas sobre la
guerra civil espanyola.

1962

Martinezferrandojesusernest

11868

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a la lectura de la
seua obra "Qüestió de noms", i comunicació de l'enviament d'un recull de
contes per a la seua publicació. També li fa alguns comentaris sobre la seua
assistència al "Congrés d'Història de la Corona d'Aragó".

1962

Martinezferrandojesusernest

11869

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a la lectura de la
seua obra "Poetes, moriscos i capellans". També li comunica l'enviament
d'un paquet amb llibres sobre història per a l'ajuntament de València, i
d'altres comentaris literaris.

1962

Martinezferrandojesusernest

11870

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre una
intervenció al "Congrés d'Història de la Corona d'Aragó" en relació a la
llengua dels mossàrabs valencians, i d'altres arran la lectura de la seua obra
"Poetes, moriscos i capellans". També li fa alguns comentaris sobre la figura
de José Antonio Maravall a qui va conéixer a l'esmentat congrés.

1962

Martinezferrandojesusernest

11871

1963

Martinezferrandojesusernest

11872

1963

Martinezferrandojesusernest

11873

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua
operació als ulls a la clínica Barraquer de Barcelona, i comentaris sobre
l'enviament d'uns llibres del seu interès.
Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que va rebre
un disc de Raimon, i comentaris sobre la seua música. També li comunica
que va recuperant-se de la vista i li fa alguns comentaris sobre la lectura de
la seua obra "El Pais Valenciano" i en contra de la campanya de desprestigi
que li han fet a València per les afirmacions fetes a l'obra, que considera
són correctes.

[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Matrínez Ferrando atès que està
instal·lant-se a viure a Alzira pel que li ofereix el seu nou domicili, i li felicita
el nadal i l'any 1964.

1963

Martinezferrandojesusernest

11874

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando a la lectura del seu
estudi sobre Ausiàs March. També li diu que li ha deixat a casa de Vicent
Ventura un exemplar del seu recull de contes dedicat a Fuster, i d'altres
comentaris sobre la seua estada a València.
Adjunta tarja de visita de J. E. Martínez Ferrando amb l'adreça del seu nou
domicili d'Alzira.

1964

Martinezferrandojesusernest

11875

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que sent no
haver estat a casa durant la visita d'ell i de Josep Pla a casa seua d'Alzira, i
comentaris sobre la societat de l'època. També li fa alguns comentaris sobre
la seua visita a Sueca i sobre els seus treballs editorials que no li deixen
massa temps.

1964

Martinezferrandojesusernest

11876

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre la seua visita
a casa seua de Sueca i demés comentaris a l'obra "Sempre han tingut bec
les oques". També li comunica la seua conferència sobre història de
València pronunciada a "Lo Rat-Penat" i li fa alguns comentaris sobre els
treballs que porta entre mans: unes biografies de personatges medievals
catalans i una "Història dels catalans", i demés comentaris sobre la societat.

1964

Martinezferrandojesusernest

11877

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando sobre l'obra
"Sempre han tingut bec les oques", i d'altres per a veure si poden quedar
tots dos junts a dinar.

1964

Martinezferrandojesusernest

11878

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua visita a
casa seua d'Alzira per a parlar amb ell i dinar junts.

1964

Martinezferrandojesusernest

11879

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando atès que està
fent un llibre sobre anècdotes històriques tipus "Sempre han tingut bec les
oques", i que ha anat recollint com a director de l'"Arxiu de la Corona
d'Aragó". També li demana notícies sobre la publicació de la seua "Història
del País Valencià", i li agraeix les seues paraules d'elogi a un article publicat
a "Destino" sobre una obra seua publicada a la col·lecció "L'Estel".

1965

Martinezferrandojesusernest

11880

Carta

Mostra de condol a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando, per la mort
de la seua mare, de la que s'assabentà per Vicent Ventura.

1965

Martinezferrandojesusernest

11881
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[

MARTÍNEZ FERRANDO,
Jesús Ernest
Postal

Comentaris a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando arran de la lectura
d'una crítica literària seua apareguda a la premsa i d'altres comentaris sobre
la lectura d'unes obres d'Emil Ludwig i de l'obra de Thomas de Quincey "Els
darrers dies de Kant".
Al revers del full apareix una foto a color d'una colla ballant una sardana,
amb el lema "Danzas y bailes regionales de España. La Sardana (Cataluña)".

Martinezferrandojesusernest

11866

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Ernest Martínez Ferrando de la seua estada
en València, i comentaris sobre Bernat i Baldoví. També li comunica la data
del seu proper viatge a València.
Al revers del full apareix un dibuix a color d'una fallera valenciana.

Martinezferrandojesusernest

11791

Martinezgironaclaudi

11882

1965

Martinezguerricabeitiajose

11685

1965

Martinezguerricabeitiajose

11684

1965

Martinezguerricabeitiajose

11686

1966

Martinezguerricabeitiajose

11687

MARTÍNEZ GIRONA, Claudi Tarja de
presentació
MARTÍNEZ
GUERRICABEITIA, José
Carnet

Carta

Fullet

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Claudi Martínez Girona.

Carta de presentació del primer número de la revista "Cuadernos de Ruedo
Ibérico", amb el sumari dels continguts de la revista i els propers articles a
publicar.
Adjunta full de subscripció a l'esmentada revista.
Comunicació a Fuster per part de José Martínez Guerricabeitia de
l'enviament del n. 1 de la revista "Cuadernos de Ruedo Ibérico", i
comentaris de presentació de l'esmentada publicació.
Fullet publicitari del "XXV, primer suplemento anual de Cuadernos de
Ruedo Ibérico", "pp.121-122".
Sol·licitud a Fuster per part de José Martínez Guerricabeitia de la seua
participació en un article per a la revista "Cuadernos de Ruedo Ibérico"
sobre el problema nacional valencià, en el qual també participarà Ventura, i
li comunica l'enviament del n. 4 d'aquesta publicació.
Adjunta altra carta agraïnt-li la seua acceptació en la participació a
l'esmentada revista, però li demana pel tema del seu article per a què
continue amb la línia editorial.

[

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Martínez Guerricabeitia lamentant no
poder contar amb la seua participació en l'obra "Horizonte Español 1966" i
en la revista "Cuadernos de Ruedo Ibérico". També li demana la seua
participació en l'obra "Valencia hoy".

1967

Martinezguerricabeitiajose

11688

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Martínez Guerricabeitia de l'enviament
d'un projecte editorial per a la realització d'un llibre titulat "Valencia hoy".
També li comunica l'enviament de l'obra "Galicia hoy" per a què li faça de
guia.

1967

Martinezguerricabeitiajose

11689

MARTÍNEZ I BENACHES,
Lluís

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de l'alcalde de
Silla, Lluís Martínez i Benaches.

1981

Martinezibenacheslluis

11883

MARTÍNEZ I BOSCÀ,
Ramon

Carta

1988

Martineziboscaramon

11649

MARTÍNEZ I MARTÍNEZ,
Dolors

Adhesió

1981

Martinezimartinezdolors

11884

MARTÍNEZ I MARTÍNEZ,
Vicent

Adhesió

1981

Martinezimartinezvicent

11885

MARTÍNEZ I NAVARRO,
Joan Ferrà

Carta

1981

Martinezinavarrojoanferra

11886

1990

Martinezmarzoisidre

11887

1956

Martinezmatosesconrad

11888

1956

Martinezmatosesconrad

11889

MARTÍNEZ
GUERRICABEITIA, José

MARTÍNEZ MARZO, Isidre
Carta
MARTÍNEZ MATOSES,
Conrad

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Martínez Boscà d'informacions i
referències bibliogràfiques a l'obra de Sant Vicent Ferrer, i comentaris sobre
el "Miracle de Sant Mateu".
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb motiu
de l'atemptat per part de Dolors Martínez i Martínez.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València amb motiu
de l'atemptat per part de Vicent Martínez i Martínez, al revers del full
apareix altra adhesió al respecte per part d'Antoni Parra i Aguló.
Mostra de suport a Fuster i condemna de l'atemptat patit per aquest per
part de Joan Ferrà Martinez i Navarro.
Comunicació a Fuster per part d'Isidre Martínez Marzo de l'enviament d'un
llibre de poemes i d'altres comentaris sobre els amics comuns de la tertúlia
de "El patio".
Comentaris a Fuster per part de Conrad Martínez Matoses sobre com és la
seua vida al campament militar on està fent el servei militar. També li dóna
records per als seues amics comuns.
Comentaris a Fuster per part de Conrad Martínez Matoses de les seues
activitats al campament on està fent el servei militar, i d'altres sobre uns
premis de poesia als que s'ha presentat. També li comunica la data en la
que anirà de permís a Sueca per les festes de la Coronació, i demés
comentaris sobre l'elaboració d'un himne a la Mare de Deu de Sales amb
lletra de Fuster i música d'Asins Arbó. Finalment li fa alguns comentaris
sobre les seues lectures de les obres "El hombre que compró un
automobil", "La ninfa constante" i "Imágenes en mi espejo", i li demana
l'enviament d'alguns exemplars de les revistes "La Codorniz" i del diari
"Destino".

[

MARTÍNEZ MATOSES,
Conrad
Carta

Agraïment a Fuster per part de Conrad Matínez Matoses per l'enviament
d'uns exemplars de les revistes "La Codorniz", "Correo literario" i "Ateneo",
i comentaris sobre com és la seua vida al campament on està fent el servei
militar. També li fa alguns comentaris sobre la ciutat de Sevilla on va anar a
passar uns dies de permís després de jurar bandera, i d'altres sobre amics
comuns. Finalment li fa algunes observacions sobre la col·laboració de
Fuster al diari "Levante" i sobre literatura i les seues lectures.

1956

Martinezmatosesconrad

11890

Carta

Comunicació a Fuster per part de Conrad Martínez Matoses del seu
nomenament com a "Alferez eventual de complemento" i del seu viatge de
permís a València. També li fa alguns comentaris sobre la personalitat de
Ricahart i la seua personalitat. Finalment li fa alguns comentaris al seu
primer article publicat al diari "Levante".

1956

Martinezmatosesconrad

11891

1956

Martinezmatosesconrad

11892

1957

Martinezmatosesconrad

11893

Carta

MARTÍNEZ MONJO, Joan
MARTÍNEZ PERIS, Vicente

Comunicació per part de Fuster a Conrad Martínez Matoses de la seua visita
a Barcelona, on vol aprofitar per a quedar amb ell i parlar una estona.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Conrad Martínez Matoses de l'enviament
d'unes fotos de la nit de Santa Llúcia on Fuster va ser guardonat amb un
premi, i comentaris sobre la negativa de la gent de pujar als tramvies de
Barcelona en senyal de protesta contra el règim de Franco i demés aldarulls
a la Universitat de Barcelona.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Conrad Martínez Matoses atès que va
intentar fer-se amb ell als llocs de costum però no el trobà, per la qual cosa
li envia la traducció d'unes paraules en llatí que li demanà. També li fa
alguns comentaris a la lectura de l'obra de Georges Bataille "La literatura i el
mal" que li recomana.

Martinezmatosesconrad

11894

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Conrad Martínez Matoses per a que li escriga
a un tal Aliaga, en relació a la venda d'un quadre.

Martinezmatosesconrad

11895

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Martínez Monjo.

Martinezmonjojoan

20409

1975

Martinezperisvicente

11896

1976

Martinezperisvicente

11897

1976

Martinezperisvicente

11898

Factura
Carta
Carta
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Factura enviada a Fuster per part de "V. Martínez Peris S.L." per la compra
d'un silló.
Sol·licitud a Fuster per part de "V. Martínez Peris S.L." del pagament de
22995 pessetes per transferència bancària per la compra d'un silló.
Comunicació per part de Fuster a Vicente Martínez Peris del pagament de
22995 pessetes per la compra d'un silló.

[

MARTÍNEZ, Federico
Carta
MARTÍNEZ TRUJILLO, Juan
J

Carta

MARTÍNEZ VAELLO, Josep

Martínez Vaello, Josep

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Martínez Vaello del cobrament d'uns
diners per a pagar un deute de 6000 pessetes a l'Ajuntament de València i
poder mantindre oberta una llibreria.

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Martínez Vaello.

Carta

Comentaris a Fuster per part d'A. Martínez arran de la lectura d'un article
seu aparegut al diari "La Vanguardia" titulat "Viviendo sobre un volcán", pel
qual li envià un exemplar d'un diari amb altre article sobre el mateix tema
titulat "Una advertencia solemne".
Adjunta exemplar del diari "El Monitor del Reinado de la Justicia", publicat a
"Cartigny / Ginebra (Siza)" amb l'esmentat article.

MARTÍNEZ, A

MARTÍNEZ, Antonio

Carta

MARTÍNEZ, Concepción
Carta
MARTÍNEZ, Félix

Comentaris a Fuster per part de Federico Martinez Roda a un article seu
aparegut a [[Informaciones]] amb el titol "Con Balmes, como excusa", i
demés comentaris crítics a les seues afirmacions sobre Unamuno al mateix
article.
Sol·licitud a Fuster per part de Juan J. Martínez Trujillo de la seua ajuda,
després de veure'l a una entrevista al programa "Quien es quien" de TVE,
demanant-li la seua visita i que li tramite, com a advocat, una demanda a la
seua familia per robatori.

Telegrama

MARTÍNEZ, Frederic
Carta
MARTÍNEZ, Isidre
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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1973

Martinezrodafederico

20410

1977

Martineztrujillojuanj

11899

1964

Martinezvaellojosep

11901

Martinezvaellojosep

11900

Martineza

11678

Martinezantonio

11679

1979

Martinezconcepcion

11680

1966

Martinezfelix

11681

1962

Martinezfrederic

11682

1987

Martinezisidre

11683

1979

Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio Martínez de l'enviament d'una
introducció per a un poemari "Homenatge a Picasso" que estan preparant.
Comentaris a Fuster per part de Concepción Martínez arran de la lectura
d'un article seu aparegut al diari "La Vanguardia" amb el títol "El destino de
China".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part de Fèlix
Martínez.
Sol·licitud a Fuster per part de Frederic Martínez per a què li faça una crítica
a la seua obra "La Sardana" presentada i no premiada als "Jocs Florals"
d'Arenys de Mar. També li fa alguns comentaris sobre les seues obres
presentades a altres premis literaris, titulats: "Ceps de torts" i "De mal
ferrar".
Comunicació a Fuster per part d'Isidre Martínez de l'enviament d'un llibre
de poemes que li han publicat, i comentaris sobre una entrevista que li
feren a "El Temps".

[

MARTÍNEZ, Libros Antiguos
y Modernos
Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg n. 66 de la
llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, i li diu
que d'altres que demanà s'han esgotat.

1967

Martinezlibrosantiguosymodernos

11650

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg n. 66 de la
llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, i li diu
que d'altres que demanà s'han esgotat.

1967

Martinezlibrosantiguosymodernos

11651

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'un llibre de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitat per Fuster, del "n/Pliego Bib. 62".

1967

Martinezlibrosantiguosymodernos

11652

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, del "n/Pliego
Bibliográfico nº 64".

1967

Martinezlibrosantiguosymodernos

11653

Carta

Comunicació a Fuster per part de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y
Modernos" atès que l'exemplar de l'obra "Luis Vives y la filosofía del
renacimiento" està esgotat, i comunicació de l'enviament del "n/Pliego Bib.
Nº 2" per a què demane altres obres.

1968

Martinezlibrosantiguosymodernos

11654

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, del "n/Pliego Bib. Nº 2
(febrero-marzo 1968)".

1968

Martinezlibrosantiguosymodernos

11655

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, del "n/Pliego
Bibliográfico nº 4".

1968

Martinezlibrosantiguosymodernos

11656

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, del "n/Pliego
Bibliográfico nº 6".

1968

Martinezlibrosantiguosymodernos

11657

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, del "n/Pliego
Bibliográfico nº 7".

1968

Martinezlibrosantiguosymodernos

11658

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres de la llibreria "Martínez
Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster, del "n/Pliego
Bibliográfico nº 8".

1969

Martinezlibrosantiguosymodernos

11659

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg n. 69 de la
llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per Fuster.

1969

Martinezlibrosantiguosymodernos

11660

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta Bib.
nº 14" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster, i li diu que d'altres no s'hi han enviat per estar esgotats.

1972

Martinezlibrosantiguosymodernos

11661
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MARTÍNEZ, Libros Antiguos
y Modernos
Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1313 ]

Comunicació a Fuster de l'enviament d'uns llibres del catàleg "Oferta Bib. nº
21" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster, i li diu quin serà el contingut temàtic del proper catàleg.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de que l'obra que ha
demanat ja ha està venuda.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de l'enviament d'unes
obres que va demanar i de que altres obres també demanades ja estan
venudes.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez d'un exemplar de l'obra
d'Aparicio Albiñana "Para qué sirve un gobernador..." que va demanar de
l'esmentada llibreria.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de que no li ha pogut
aconseguir cap exemplar de l'obra "La Horda en el Levante feliz..."
demanada a l'esmentada llibreria.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de l'enviament d'unes
obres que va demanar i de que altres obres també demanades a la llibreria,
ja estan esgotades.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de l'enviament d'unes
obres que va demanar i de que altra obra de les que li demanà, ja està
venuda.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta Bib.
nº 27" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de l'enviament d'unes
obres que va demanar i de que altres obres també demanades ja estan
venudes.
Sol·licitud per part de Fuster a la llibreria "Martínez Libros Antiguos y
Modernos" d'unes obres corresponents al catàleg "Oferta núm. 31", amb
els títols: "La Marsellesa de los borrachos", "Libro de guidados...",
"Ordenanzas...", "Programa para la III República...", "Querol: Poligonía
profana..." i "Real Provisión...".
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta Bib.
nº 31" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster, llevat de l'obra "Real provisión..." per estar esgotada.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta Bib.
nº 33" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster.

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

11662

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

20399

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

20400

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

20401

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

20402

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

20403

1973

Martinezlibrosantiguosymodernos

20404

1974

Martinezlibrosantiguosymodernos

11663

1974

Martinezlibrosantiguosymodernos

20405

1975

Martinezlibrosantiguosymodernos

11664

1975

Martinezlibrosantiguosymodernos

11665

1975

Martinezlibrosantiguosymodernos

11666

[

MARTÍNEZ, Libros Antiguos
y Modernos
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta Bib.
nº 35" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de l'enviament d'unes
obres que va demanar i de que altra obra de les que li demanà, ja està
venuda.
Comunicació a Fuster per part de Libros Martínez de l'enviament d'una obra
demanada a l'esmentada llibreria i felicitació pel Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 36" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos"
sol·licitats per Fuster.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 40" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos"
sol·licitats per Fuster. També li fa alguns comentaris sobre una comanda de
llibres fer per Max Cahner de bibliografia valenciana.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta Bib.
nº 42" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos" sol·licitats per
Fuster.
Sol·licitud per part de Fuster a la llibreria "Martínez Libros Antiguos y
Modernos" d'unes obres corresponents al catàleg "Oferta núm. 50", amb
els títols: "Biblioteca Judicial...", "Bofarull: Gremios y cofradías...", "Gremios
y cofradías...", "Quiñonero: Memorial de un fracaso..." i "Revista de
Archivos".
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 50" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos"
sol·licitats per Fuster.
Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 54" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos"
sol·licitats per Fuster.
Sol·licitud per part de Fuster a la llibreria "Martínez Libros Antiguos y
Modernos" d'unes obres corresponents al catàleg "Oferta núm. 58", amb
els títols: "Boletín de la R. Academia de B. Letras...", "Hispania sacra",
"Melanges de la Casa Velázquez", "Revista de Filología Española" i
"Sefarad".
Comunicació a Fuster per part de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y
Modernos" del reemborsament d'uns diners que li cobrà de més per la
"Revista de Archivos, Museos y Bibliotecas" sol·licitada per Fuster a la
llibreria.

1975

Martinezlibrosantiguosymodernos

11667

1975

Martinezlibrosantiguosymodernos

20406

1975

Martinezlibrosantiguosymodernos

20407

1976

Martinezlibrosantiguosymodernos

11668

1976

Martinezlibrosantiguosymodernos

11669

1977

Martinezlibrosantiguosymodernos

11670

1979

Martinezlibrosantiguosymodernos

11671

1979

Martinezlibrosantiguosymodernos

11672

1980

Martinezlibrosantiguosymodernos

11673

1981

Martinezlibrosantiguosymodernos

11674

1982

Martinezlibrosantiguosymodernos

11675

[

MARTÍNEZ, Libros Antiguos
y Modernos
Carta

MARTÍNEZ, Manola

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 76" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos"
sol·licitats per Fuster.

1985

Martinezlibrosantiguosymodernos

11676

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'unes obres del catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 82" de la llibreria "Martínez Libros Antiguos y Modernos"
sol·licitats per Fuster, i comunicació de l'enviament del nou catàleg "Oferta
Bibliográfica nº 83".

1986

Martinezlibrosantiguosymodernos

11677

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manola Martínez de la seua assistència a la
cloenda d'un congrès sobre els moriscos.

1990

Martinezmanola

11690

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pilar Martínez per l'enviament d'un
exemplar del "Butlletí d'Acció Cultural" del seu interès. També li mostra el
seu condol per la mort del seu amic, el professor Manuel Sanchis Guarner.

1982

Martinezpilar

11691

Carnet

Comunicació a Fuster per part de Pilar Martínez Calpe de la mort de la seua
mare en un accident de cotxe, i sol·licitud de la seua baixa al "Butlletí
d'Acció Cultural".

1983

Martinezpilar

11692

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Frederic Martínez-Solves,
sol·licitud de l'alliberament del director de teatre Albert Boadella, i
comentaris sobre teatre.

1977

Martinez-solbesfrederic

11902

1977

Martinez-solbesfrederic

11903

1966

Martorellcodinajosepmaria

11913

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Martorell Garau del seu aclariment a
partir de la lectura d'un text seu a la nadala de la "Fundació Carulla", sobre
la denominació "Literatura de cordill", "Romanços" o "Plecs solts" d'una
tipologia documental estudiada per aquest i a la que fa referència Fuster a
l'esmentada nadala.

1973

Martorellgaranmiquel

11914

Carta

Contestació per part de Fuster a Miquel Martorell Garau sobre els motius
de la denominació "Literatura de cordill" o "Plecs solts" a una tipologia
documental catalana. També li comunica que ha fet un altre article sobre el
tema al diari "La Vanguardia".

1973

Martorellgaranmiquel

11915

MARTÍNEZ, Pilar

MARTÍNEZ-SOLBES,
Frederic

Tarja de
presentació
MARTORELL CODINA,
Josep Maria

Carta

MARTORELL GARAN,
Miquel
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Frederic Martínez-Solves, i
comunicació de l'aparició d'una peça teatral sobre Jaume I, que voldria
enviar a Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep M. Martorell Codina d'una reunió amb
ell per a parlar dels "Minyons de Muntanya" i de l'escoltisme català, pel que
li fa arribar la seua adreça de treball i personal, amb motiu de la lectura
d'un article seu a "Destino" crític amb les revistes infantils "Patufet" i Cavall
fort".

[

MARTORELL GARAN,
Miquel
MARTORELL ODENA, J

Carta

Carta

MARTORELL, Oriol

Comentaris a Fuster per part de Miquel Martorell sobre la denominació de
la tipologia documental "Plecs solts", fent-li algunes objeccions al respecte
de la denominació i demés comentaris sobre la denominada literatura de
cordell.
Agraïment a Fuster per part de J. Martorell Odena per l'enviament del seu
autògraf per a la seua col·lecció particular.

1973

Martorellgaranmiquel

20411

Martorellodenaj

11916

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Martorell del nom d'algún personatge
valencià per a col·laborar en l'edició d'una "Història Antològica de la Música
Catalana" que publicarà "Edigsa". També li demana l'enviament de la seua
crítica literària al diari "El Correo Catalàn" a l'esmentada obra.

1965

Martorelloriol

11904

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Oriol Martorell de la seua visita a València
amb Antoni Ros i Marbà per a anar a l'assaig d'un concert de música
clàssica, pel que li demana reunir-se amb ell per a parlar del col·laborador
valencià en la "Història Antològica de la Música Catalana", i comentaris als
continguts de l'esmentada obra.

1965

Martorelloriol

11905

1965

Martorelloriol

11906

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Martorell de l'enviament d'un fullet de
presentació de l'obra "Història Antològica de la Música Catalana" per a que
li'l corregisca, i d'altres amb certs problemes amb la censura per un text de
Ferran Soldevila. També li demana a Fuster la seua col·laboració amb un
article sobre l'esmentada obra abans de la seua publicació, i notes sobre
l'obra.
djunta còpia d'un text de Ferran Solevila a favor de la música catalana per a
l'obra "Antologia Històrica de la Música Catalana", i llistat amb els discs
programats a editar amb l'esmentada obra.

1966

Martorelloriol

11907

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Oriol Martorell de la seua visita a València
per a parlar amb ell, amb Matilde Salvador i amb Josep Climent sobre
l'edició de la "Antologia Històrica de la Música Catalana", i d'altres
comentaris sobre els continguts argumentals. També li demana un text seu
per a l'esmentada obra sobre "Criteris antològics".

1966

Martorelloriol

11910

Fullet

Fullet publicitari del primer recital de Raimon al "Casino de l'Aliança del
Poble
Nou".
djunta fullet publicitari de la "Antologia Històrica de la Música Catalana"
editada per "Edigsa", amb text de presentació de l'obra de Pau Casals.

1966

Martorelloriol

11908

Telegrama
MARTORELL, Oriol
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Confirmació a Fuster per part d'Oriol Martorell de la data de la seua visita a
València.

[

MARTORELL, Oriol

Telegrama

Carta

MARTORELL, Pere
MARVÀ I ZURITA, Manuel

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Martorell de la seua col·laboració a un
article per a la "Antologia Històrica de la Música Catalana".
Sol·licitud a Fuster per part d'Oriol Martorell del seu permís per a emprar la
seua traducció de l'obra d'Albert Camus "La Pesta" per a la representació
d'una cantata de Robert Gerhard, per part de l'"Orquestra de la Ciutat de
Barcelona" al Palau de la Música.
Anotació manuscrita de Fuster a la part posterior del full i al sobre postal
"Contestat".
Sol·licitud a Fuster per part de Pere Martorell de la seua signatura per a la
seua col·lecció particular d'autògrafs.

1966

Martorelloriol

11909

1979

Martorelloriol

11911

1983

Martorellpere

11912

Tarja de
presentació

Salutacions i felicitació nadalenca a Fuster per part del matrimoni de
Manuel Marvà i Zurita i de Mercè Pérez Senabre, en record de la visita a
casa seua de Sueca amb uns xicots d'Algemesí.

1977

Marvaizuritamanuel

11917

MARZÀ I SELMA,
Domènech

Carta

Comunicació a Fuster per part de Domènec Marzà i Selma atès que està
fent una "Antologia de Joan Fuster" per a l'editorial "Barcanova", pel que li
demana certes informacions a algunes de les seues obres i publicacions.

1990

Marzaiselmadomenech

11918

MARZÀ I SELMA,
Domènech

Carta

Contestació per part de Fuster a Domènec Marzà i Selma sobre certes
informacions sol·licitades per aquest respecte a la seua obra en castellà per
a una "Antologia" sobre Fuster que està preparant.

1990

Marzaiselmadomenech

11919

Carta

Agraïment a Fuster per part de Domènec Marzà i Selma per l'aclariment de
certs dubtes sobre algunes de les seues publicacions per a la "Antologia de
Joan Fuster" que prepara.

1990

Marzaiselmadomenech

11920

Carta

Comunicació a Fuster per part de Domènec Marvà i Selma de l'enviament
d'un exemplar de la seua "Antologia de Joan Fuster" editada per
"Barcanova", i comentaris sobre les correccions fetes per l'editorial a l'obra.

1991

Marzaiselmadomenech

11921

Carta

Comunicació a Fuster per part de Domènec Marzà i Selma de l'enviament
d'un exemplar de la seua obra "Contra el nacionalisme i altres textos"
demanant-li la seua opinió. També li comunica els darrers treballs que porta
entre mans per a l'editorial "Barcanova", una selecció de textos de Gaziel i
una selecció de contes de Martínez Ferrando. També li fa comentaris a les
obres "El bou de foc" de Joan F. Mira i a la lectura d'un llibre de Gómez
Nadal, i demés comentaris d'elogi a l'obra d'Artur Perucho proposant-li que
es publique alguna obra seua la "Biblioteca d'Autors Valencians".

1991

Marzaiselmadomenech

11922
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MARZÀ I SELMA,
Domènech

MAS I TUBAU, Martí

Carta

Comentaris per part de Fuster a Domènec Marzà i Selma sobre la seua
"Antologia de Joan Fuster" que troba correcta, i d'altres sobre la publicació
d'una selecció de contes de Martínez Ferrando per part de l'editorial
"Barcanova". També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'una obra
d'Artur Perucho a la "Biblioteca d'Autors Valencians".

1991

Marzaiselmadomenech

11923

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Martí Mas i Tubau, i família.
Amb la foto a color d'una "Verge Catalana (S, XV)".

1966

Masitubaumarti

11924

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Martí Mas i Tubau de la seua participació en
un acte a Cantonigrós amb motiu de la conmemoració del mil·lenari de
l'abat Oliba.

1971

Masitubaumarti

11925

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Martí Mas i Tubau i família, amb
foto a color d'una imatge de la "Mare de Déu amb l'infant. Talla catalana de
fusta del segle XIII, procedent de Mieres (Comarca de la Garrotxa)".

1973

Masitubaumarti

11933

Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí Mas i Tubau per l'enviament d'un
exemplar del llibre "Tractat de Adages y refranys valencians", i comentaris
sobre una reunió per a dinar amb Eliseu Climent i parlar de les tasques a dur
a terme per a la difusió del valencià.

1974

Masitubaumarti

11926

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Martí Mas i Tubau i família, amb
foto a color d'una imatge de "Nostra Dona de l'Esperança. Talla en fusta
daurada i policromada. Escola de Reims, primera meitat del segle XIV".

1976

Masitubaumarti

11936

Tarja de
presentació

Salutacions a Fuster per part de Martí Mas i Tubau.

1979

Masitubaumarti

11927

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Mas i Tubau sobre uns articles
apareguts al diari "El País" sobre la troballa d'una estàtua de l'emperador
Claudi a Cadis i el seu trasllat a Madrid. També li desitja un bon estiu, li
demana la seua assitència a la festa de Cantonigròs, i li comunica
l'enviament d'una fotocòpia d'un article de Luis Solana Madariaga.
Adjunta retall de premsa de l'article de Fernando Santiago "La estatua del
emperador Claudio hallada en Cádiz será decapitada" i d'una fotocòpia
d'altre article de Luis Solana "La UMD y las Fuerzas Armadas", apareguts a
"El País, jueves 17 de julio 1980".

1980

Masitubaumarti

11928

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Martí Mas i Tubau amb motiu de
l'atemptat.

1981

Masitubaumarti

11931
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MAS I TUBAU, Martí

MAS, Miquel

Retall de premsa

Enviament a Fuster per part de Martí Mas i Tubau d'una fotocòpia d'un
article de premsa de Thierry Maulnier titulat "Un Marx non conforme"
aparegut al diari "Le Figaro", on es fa una crítica literària a l'obra de Jean
Elleinstein "Marx", d'"Editions Fayard".

1981

Masitubaumarti

11930

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Martí Mas i Tubau i Família, amb
una foto a color d'una "Imatge de la Mare de Déu. Detall d'una talla de fusta
del segle XIV, obra de la regió del Rhin (Colònia)".

1984

Masitubaumarti

11932

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Martí Mas i Tubau i família, amb
foto a color d'una imatge de la "Mare de Déu amb l'infant asseguda en un
setial... Obra del nord de França, primera meitat del segle XIV".

1990

Masitubaumarti

11934

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Martí Mas i Tubau i família, amb
foto a color d'una "Imatge de la Mare de Déu amb l'infant al braç dret. Talla
de fusta daurada i policromada, final segle XV, procedent de Flandes".

1991

Masitubaumarti

11935

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Martí Mas i Tubau.

Masitubaumarti

11929

1972

Masmiquel

20412

1972

Masmiquel

20413

1972

Masmiquel

20415

1975

Masmiquel

20414

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

MASATS, Josep

Comunicació a Fuster per part de Miquel Mas de la data en que anirà a
visitar-lo a sa casa de Sueca.
Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Mas d'una data per visitar-lo a sa casa
de Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Miquel Mas de la data d'una visita a sa
casa per anar de dinar.
Felicitació a Fuster per part de Miquel Mas.

Adhesió

Adhesió per part de Josep Masats a l'homenatge a Fuster organitzat per
"Acció Cultural del País Valencià" amb motiu de l'atemptat patit per Fuster.

1981

Masatsjosep

11939

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Josep Masats de
l'enregistrament d'una entrevista que li va fer a casa seua de Sueca i que
s'emetrà per "Ràdio Mollet" del Vallès, i comunicació de la publicació de la
mateixa entrevista al n. 705 de la revista "Canigó". També li ofereix el seu
domicili a Catalunya pel qual li envia la seua adreça.

1981

Masatsjosep

11937

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Masats de l'enviament d'un
obsequi. També li demana que li cride per a quedar a sopar quant vaja per
Barcelona.
la part superior del full anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1981

Masatsjosep

11938

1981

Masatsjosep

11940

Telegrama
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Mostra de suport a Fuster per part de Josep Masats amb motiu de
l'atemptat.

[

MASCARELL, Josep
Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mascarell per les seues correccions a
l'obra "L'ànima, encara", de la que li demana la seua opinió. També li fa
alguns comentaris sobre un recull de contes infantils que prepara i sobre
l'obra "Romeu, un camarada".

1952

Mascarelljosep

11941

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell de la seua opinió sobre
l'obra "L'ànima, encara", i comentaris sobre la censura, ja que entregà uns
poemes i una novel·leta infantil i no li han dit res al respecte. També li
comunica el seu interès per deixar d'escriure i li demana a Fuster certes
referències literàries de Mèxic.

1952

Mascarelljosep

11943

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mascarell sobre l'estat de salut de la
seua dona, i d'altres sobre un article de Fuster publicat a "Pont blau".
També li fa alguns comentaris sobre literatura i sobre la censura.

1952

Mascarelljosep

11944

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Mascarell sobre la publicació d'un
editor de Barcelona d'un recull de contes valencians a la "Nova col·lecció
Lletres" per si vol participar en la mateixa amb un conte.

1956

Mascarelljosep

11948

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mascarell de l'enviament a l'editor
Albertí d'un conte seu titulat "Romeu, un camarada" per a un recull de
contes valencians. També li demana notícies de "Pont blau" ja que no rep la
revista ni sap si els han aplegat uns originals seus per a publicar.

1956

Mascarelljosep

11949

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mascarell sobre la lectura d'un llibre
seu, i d'altres sobre l'enviament d'uns poemes de Casp. També li fa alguns
comentaris sobre la poesia valenciana.

1956

Mascarelljosep

11950

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Mascarell sobre algunes afirmacions
fetes sobre ell a la seua "Antologia de la poesia valenciana".

1956

Mascarelljosep

11951

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mascarell sobre algunes afirmacions
de la seua poesia a l'obra "Antologia de la poesia valenciana", i d'altres
sobre la publicació d'uns contes a la revista "Sicània". També li fa alguns
comentaris sobre la publicació d'un conte seu a "Al ocell de paper", i
d'altres sobre l'enviament d'una novel·la a un premi a Mèxic.

1956

Mascarelljosep

11952

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mascarell de la publicació d'una
obra seua titulada "Baladre", i a la posada a la venda de la seua obra "De la
vall al cim". També li fa alguns comentaris a la publicació del seu llibre
"Amics de muntanya, excursionisme i plantes medicinals" a l'editorial
"Sicània", i demés comentaris a la publicació d'un llibre de poemes amb
dibuixos de Mitjavila al que li demana que li faça el pròleg.

1957

Mascarelljosep

11953
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MASCARELL, Josep

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mascarell de la seua sol·licitud per a
que li fera el pròleg al seu llibre de poemes titulat "Baladre" i que, al no
contestar-li, l'ha publicat.

1957

Mascarelljosep

11954

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell del seu pròleg per a l'obra
"Baladre" que es publicarà a l'editorial "Sicània" amb dibuixos de Joaquim
Mitjavila. També li demana per la seua opinió respecte a la lectura de l'obra
"De la vall al cim".

1957

Mascarelljosep

11955

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell del seu pròleg per a l'obra
"Baladre" que es publicarà a l'editorial "Sicània" amb dibuixos de Joaquim
Mitjavila, i demés comentaris sobre una carpeta amb documents que li
deixà per mitjà de Queralt.

1957

Mascarelljosep

11957

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mascarell de la seua acceptació de ferli el pròleg a l'obra de poemes "Baladre" que publicarà l'editorial "Sicània"
amb dibuixos de Mitjavila, i comentaris sobre la publicació de l'obra "De la
vall al cim". També li diu que està treballant en l'edició d'altra obra titulada
"Amics de muntanya", molt del gust de Nicola Primitiu.

1957

Mascarelljosep

11961

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell del seu pròleg per a l'obra
"Baladre" que es publicarà a l'editorial "Sicània" amb dibuixos de Joaquim
Mitjavila.

1957

Mascarelljosep

11956

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mascarell atès que ja ha entregat
l'original de la seua obra "Baladre" amb dibuixos de Mitjavila a l'editorial
"Sicània" per a publicar-la, sense el pròleg que li demanà que li fera.

1958

Mascarelljosep

11958

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell per a que li torne l'original
de la seua obra "Baladre" que li deixà per a que li fera el pròleg, ja que va a
fer-li'l Sofia Salvador.

1958

Mascarelljosep

11959

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Mascarell.

1966

Mascarelljosep

11963

Carta

Circular de Josep Mascarell demanant als seus amics el retorn de llibres que
puguen haver-se apropiat de la seua biblioteca particular.

Mascarelljosep

11945

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mascarell atès que ha rebut uns
exemplar de la revista "Pont blau". També li fa alguns comentaris sobre uns
treballs que li envià i li demana que li'ls envie a Riera i Llorca per a la seua
publicació.

Mascarelljosep

11946

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mascarell sobre la publicació d'una
obra seua, i demés comentaris a l'obra "Baladre i fulles soltes". També li
envia algunes dades biogràfiques seues.

Mascarelljosep

11947
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MASCARELL, Josep

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell de l'enviament del seu
pròleg per a la publicació de la seua obra "Baladre".

Mascarelljosep

11962

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell d'una data per a reunir-se
amb ell.

Mascarelljosep

11942

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mascarell de l'enviament de l'original
de la seua obra "Baladre".

Mascarelljosep

11960

1977

Mascarellsalvador

11964

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Garcia Mascarell per a que li faça el
pròleg per a una edició de l'obra pòstuma del seu pare Josep Mascarell
titulada "La vall de la safor" pel que li envia l'original de l'obra i un apunt
biogràfic del seu pare, per a la seua revisió.
Adjunta "Apunt Biogràfic" de Josep Mascarell fet per Salvador Mascarell,
amb correccions manuscrites de Fuster.

1977

Mascarellsalvador

11965

Carta

Comunicació a Fuster per part de Salvador Mascarell Garcia de que no
publicarà el seu pròleg per a l'obra del seu pare "La Vall de la Safor", per la
mala imatge que al seu parer dóna de l'escriptor Josep Mascarell.

1977

Mascarellsalvador

11966

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Mascaró Pasarius per la concessió de
la "Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya", i comunicació de
l'enviament d'unes fotos de l'acte.

1983

Mascaropasariusj

11967

Retall de premsa

Carta escrita sobre l'article de premsa en forma de nota per la que li envia
José Mascaró Pasarius a Fuster un article aparegut al diari [[Felanitx]] on
s'anuncia la seua consideració com a persona non grata pel grup d'oposició
a l'Ajuntament de València.

1983

Mascaropasariusj

20416

1973

Mascaroscoscollaramon

11968

1977

Masdenirovirapere

11969

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

MASCARELL, Salvador

Carta

MASCARÓ PASARIUS, J.

MASCARÓS COSCOLLA,
Ramon

Felicitació
nadalenc

MASDEN I ROVIRA, Pere
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Mascarell Garcia de la visita a casa
seua de Sueca per a parlar del pròleg a l'obra "La vall de la Safor".

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Mascarós Coscolla, amb
un petit poema imprès titulat "Desil·lusió!..".
Sol·licitud a Fuster per part de Pere Masdeu i Rovira de la seua participació
a l'exposició fotogràfica "Gent del meu País" que es farà a Barcelona, pel
que li demana que quant vaja per aquesta ciutat passe a fer-se la
corresponent foto.

[

MASET I VIDAL, Salvador
Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Salvador Maset i Vidal per les
afirmacions sobre Muntaner al seu pròleg a l'obra de Josep Melià "Els
Mallorquins", i sol·licitud de la visita a casa seua de Sueca per a parlar amb
ell.

1967

Masetividalsalvador

11970

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Maset i Vidal, i
comunicació de l'enviament d'un poema seu imprès a la tarja que envià als
"Jocs Florals" de Zürich, titulat "Sonet".
Al revers del full apareix una foto de Maria Vidal Carrabina.

1968

Masetividalsalvador

11972

1968

Masetividalsalvador

11971

Poema
Carta

Felicitació a Fuster per part de Salvador Maset i Vidal pels seus articles en
premsa sobre el general Prim, i d'altres comentaris sobre la biografia
d'aquest.

1970

Masetividalsalvador

11973

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Maset i Vidal, amb un
fragment imprès del poema de Gabriel Ferrater "Teoria dels cossos".
Al revers del full apareix una nota adreçada a Fuster on el felicita pels seues
articles de premsa.

1972

Masetividalsalvador

11974

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Maset i Vidal, amb uns
fragments d'un poema seu del llibre "L'exode dels poetes" i d'un text d'un
llibre d'Artur Blade Desumvila.

1974

Masetividalsalvador

11975

1968

Masfrons

11976

Maspousanglasellfrancesc

11977

Maspousanglasellfrancesc

11978

Masrierajmaria

11979

MASFRONS
Fotografia
MASPOUS I ANGLASELL,
Francesc

Enviament a Fuster per part de Salvador Maset i Vidal d'un poema seu
imprès titulat "Cavalca, Comte Jaume, cavalca...".

Carta

Fotografia de la família de llauradors Masfrons de Santa Eulàlia de Ronçana
(Barcelona), al seu revers apareix una dedicatòria a Fuster saludant-lo i
donant-li records.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Maspons i Anglasell sobre la figura
de Fermí Cortés al que li ha escrit una carta.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Maspons i Anglasell sobre els tipus
d'arrendaments, explotacions i tractes agrícoles a les terres valencianes.

Carta

Comentaris a Fuster per part de J. M. Masriera sobre un article aparegut a
"Serra d'Or" amb el títol "El Cisma lingüístic aparent" on s'empra el terme
"catalanesc".
djunta fotocòpia d'una carta de J. M. Masriera al director de "Serra d'Or" on
li proposa l'ús de l'esmentat terme per a referir-se a la llengua parlada a
Catalunya, València i les Balears.

MASRIERA, J. Maria

Correspondència de Joan Fuster
1323 ]

1982

[

MASSALIA, Mercé

Carta

Comentaris a Fuster per part de Mercè Massalia d'elogi per la seua tasca a
favor de la recuperació nacional catalana, i demés sobre nacionalisme.

1981

Massaliamerce

11980

Carta

Comentaris a Fuster per part de Mercè Massalia d'elogi per la seua tasca a
favor de la recuperació nacional catalana, i demés sobre nacionalisme.

1981

Massaliamerce

11981

Carta

Comunicació a Fuster per part de J. Massip de l'enviament d'un exemplar
del n. 41 de la revista "Géminis" on apareix una crítica literària a l'obra
"Antologia poètica d'Ausiàs March". També li demana a Fuster la seua
participació amb una conferència al "Cercle Artistic de Tortosa".

1960

Massipj

11982

Carta

Felicitació a Fuster per part de J. Massip pel seu nomenament com a doctor
Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona.

1984

Massipj

11983

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Massó de la seua visita a València per
a conèixer la ciutat de cara a una novel·la que està fent ambientada en la
ciutat, i li demana poder reunir-se amb ell per a parlar.

1957

Massoenric

11984

Carta

Contestació per part de Fuster a Enric Massó atès que no té cap
inconvenient en rebre'l a casa seua de Sueca durant la visita a València.

1957

Massoenric

11985

1957

Massoenric

11986

1960

Massoenric

11987

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner per les notícies
que li donà sobre cançons de Mallorca, disculpa per no poder visitar-lo a
Barcelona, i demés comentaris donant-li opinió sobre les darreres obres
que ha llegit "viatges du Roussillon" i "Micel·lània Nicolau".

1966

Massotimuntanerjosep

20417

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner per la seua
magnífica edició d'uns "Misteris del Corpus", i comunicació de la publicació
de l'obra "Aproximació a la història religiosa de la Catalunya
contemporània" on es cita a Fuster. També li diu que pròximament
apareixerà la gravació d'un disc de Gregorià.

1973

Massotimuntanerjosep

11989

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'uns articles per a que els revise abans de la seua publicació, i comentaris
d'elogi al darrer treball publicat per Fuster. També li fa alguns comentaris
sobre la importància de la "Biblioteca de l'Abadia de Montserrat", per si vol
alguna cosa.

1973

Massotimuntanerjosep

11990

MASSIP, J

MASSÓ, Enric

Carta
Felicitació
nadalenc
MASSOT I MUNTANER,
Josep

MASSOT I MUNTANER,
Josep
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Comentaris a Fuster per part d'Enric Massó sobre el seu accidentat viatge a
València on se li trencà en cotxe per la provincia de Castelló, cosa que va fer
que veiera molt poc de València i que no poguera visitar-lo a Sueca.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Enric Massó i comentaris sobre la
concessió del "Premi Sant Jordi".

[

MASSOT I MUNTANER,
Josep
Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner per l'enviament
d'un exemplar de "Flor d'enamorat" al que li demana una crítica literària a
"Serra d'Or". També li demana si ha rebut l'exemplar que li envià de la
"Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània", i li
demana per la seua propera visita a l'Abadia de Montserrat.

1973

Massotimuntanerjosep

11991

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner, com a secretari de
l'"Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes", de la seua
participació en una conferència sobre "La literatura catalana als ss. XIX i XX"
al "IV Col·loqui Internacional" de l'esmentada associació que es farà a
Basilea del 22 al 27 de març de 1976.

1974

Massotimuntanerjosep

11992

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de la seua
contestació sobre l'acceptació en la participació al "IV Col·loqui
Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes" que es farà a Basilea. També li demana la seua visita a l'Abadia
de Montserrat per a parlar amb ell de qüestions valencianes.

1974

Massotimuntanerjosep

11993

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
de 4 exemplars d'un "Congrés Litúrgic" i d'altres d'obres publicades a la
"Biblioteca Serra d'Or". També li demana que li faça algún text per publicarlo a la mateixa col·lecció, i comentaris sobre la seua visita a València.

1975

Massotimuntanerjosep

11994

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'un exemplar de l'obra "Iniciació a Catalunya". També li felicita l'any nou i li
demana algún text per a publicar-lo a la "Biblioteca Serra d'Or".

1976

Massotimuntanerjosep

11995

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'un exemplar d'un llibre de la seua obra "La guerra civil a Mallorca", i
comentaris sobre l'obra de Fuster, "Curial". També li demana un text seu
per a publicar-lo a la "Biblioteca Serra d'Or".

1976

Massotimuntanerjosep

11996

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'un exemplar del llibre de Badia publicat a la "Biblioteca Serra d'Or".
També li demana un original seu per a publicar-lo a la mateixa col·lecció, i li
demana l'enviament d'uns exemplars de les obres publicades a la col·lecció
"Lletra Menuda" per a la "Biblioteca de l'Abadia de Montserrat", amb els
títols: "Rondalla de rondalles", "La Donsayna" i "La creu del matrinomi".

1977

Massotimuntanerjosep

11997

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner per l'enviament
d'uns exemplars de "Lletra Menuda" que li demanà. També li diu si Max
Cahner li ha enviat un exemplar de l'obra "Esglèsia i societat a la Mallorca
del segle XX", i comentaris sobre el seu projecte de fer una antologia de
textos eclesiàstics del segle XIX.

1977

Massotimuntanerjosep

11998
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[

MASSOT I MUNTANER,
Josep

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner sobre l'enviament
de l'obra "Rondalla de rondalles", i demés sobre l'enviament d'uns poemes
de Joan Llacuna.

1977

Massotimuntanerjosep

11999

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'un exemplar de les actes del "IV Col·loqui Internacional de l'Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes". També li demana
l'enviament d'un text seu per a publicar-lo a la "Biblioteca Serra d'Or".

1978

Massotimuntanerjosep

12000

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament d'un
text seu per a publicar-lo a la "Biblioteca Serra d'Or", i comentaris sobre
l'enviament d'un llibre. També li demana per la seua propera visita a
Barcelona per a reunir-se amb ell.

1978

Massotimuntanerjosep

12001

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de la seua
col·laboració amb un article per a la revista "Randa" a un exemplar
d'homenatge a Francesc de B. Moll.

1978

Massotimuntanerjosep

12002

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament d'un
article seu per a un exemplar d'homenatge a Francesc de B. Moll de la
revista "Randa". També li demana un text seu per a publicar-lo a la
"Biblioteca Serra d'Or", ja que no hi ha res publicat de ningún escriptor
Valencià a la col·lecció. Finalment li dóna el seu suport pel primer atemptat
patit per Fuster i li demana si ha rebut l'exemplar de l'obra de Montserrat
Roig "Retrats paral·lels".

1979

Massotimuntanerjosep

12003

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner a una reedició de
la seua obra "Antologia d'Ausiàs March", pel que li demana unes dades
sobre l'obra, i comunicació de l'enviament d'un llibre del seu interès.

1979

Massotimuntanerjosep

12004

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Massot i Muntaner sobre els canvis
fets en l'obra original publicada per l'editorial "Selecta" a la reedició de la
seua "Antologia d'Ausiàs March", i d'altres sobre la seua col·laboració amb
un recull d'articles per a publicar-lo a la "Biblioteca Serra d'Or".

1979

Massotimuntanerjosep

12005

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner sobre la seua
col·laboració amb un recull d'articles per a publicar-los a la "Biblioteca Serra
d'Or". També li demana l'enviament del seu text per a "Miscel·lània",
homenatge a Francesc de B. Moll.

1979

Massotimuntanerjosep

12006
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[

MASSOT I MUNTANER,
Josep
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'uns exemplars de les darreres obres publicades a la "Biblioteca Serra
d'Or" sobre història de la llengua i la literatura catalana, i comentaris sobre
l'enviament d'un text seu per a publicar-lo a la mateixa col·lecció. També li
fa alguns comentaris sobre sobre uns articles apareguts a la revista
"L'Espill", i a uns comentaris de Fuster sobre una entrevista a "Canigó" on
parla de l'elaboració d'una "Història social de la llengua" i a d'altres obres
sobre el mateix tema publicades a "Tres i Quatre" i a "Edicions 62".

1981

Massotimuntanerjosep

12007

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Massot i Muntaner per l'enviament
d'un llibre de Badia publicat a "Biblioteca Serra d'Or", i comentaris a obres
publicades per "Lletra Menuda". També li fa alguns comentaris sobre la
revista "L'Espill" i a uns articles de Sanchis Guarner publicats a la mateixa.
Finalment li fa algunes observacions al respecte del seu projecte de fer una
"Història social de la llengua" i sobre l'enviament del seu text per a publicarlo a la "Biblioteca Serra d'Or".

1981

Massotimuntanerjosep

12008

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner atès que ha
rebut un exemplar facsímil d'una obra de Romaguera, i comentaris d'elogi a
la col·lecció "Lletra Menuda". També li demana perdó pels seus comentaris
crítics a la revista "L'Espill", i d'altres sobre la seua crítica literària a les obres
de la col·lecció "Albatros" apareguda a "Serra d'Or".

1981

Massotimuntanerjosep

12009

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner amb motiu
de l'atemptat, per la qual cosa li ofereix alguna cambra al Monestir de
Montserrat per si vol desconectar del món després del que li ha passat.

1981

Massotimuntanerjosep

12015

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament d'un
treball seu per a publicar-lo a la "Biblioteca Serra d'Or", i comunicació de
l'enviament d'un recull de textos de Pere Bohigas que ha editat en un volum
d'homenatge pel seu 80 aniversari.

1982

Massotimuntanerjosep

12010

1983

Massotimuntanerjosep

12011

1983

Massotimuntanerjosep

12012

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament del
text de la seua conferència pronunciada a un col·loqui a Toronto (Canadà),
per a la seua publicació.
Comunicació per part de Fuster a Josep Massot i Muntaner atès que no li
pot enviar el text de la seua ponència a un col·loqui de Toronto (Canadà)
perquè no existeix tal text, ja que ell fa un guió, que ha perdut, i va parlant
sobre la marxa. També li demana perdó per no poder enviar-li el text per a
la publicació d'un treball seu a la "Biblioteca Serra d'Or", per motius de
feina.

[

MASSOT I MUNTANER,
Josep

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Josep Massot i Muntaner de la seua ajuda
per a la transcripció d'un manuscrit del segle XVI sobre les "Constitucions
del Monestir de Sant Josep de València", pel que li demana bibliografia al
respecte.

1984

Massotimuntanerjosep

12013

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Massot i Muntaner per les seues
dades bibliogràfiques per a la transcripció d'un manuscrit del segle XVI
sobre les "Constitucions del Monestir de Sant Josep de València", i
comentaris a l'obra d'Ignacio Aramburu que li recomanà.

1984

Massotimuntanerjosep

12014

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Josep Massot i Muntaner de l'enviament
d'un llibre seu per a que li faça una crítica literària.

Massotimuntanerjosep

11988

Carta

Comentaris a Fuster per part de Marta Mata Garriga sobre uns cursos per a
mestres a Barcelona i d'altres sobre el funcionament de l'"Escola de
Mestres Rosa Sensat". També li comunica l'enviament d'unes publicacions
pedagògiques i li demana la seua visita a l'associació.
Adjunta felicitació nadalenca amb un text copiat de la "Constitució del
pessebre a l'Escola del Bosc" aparegut al "Diari de Rosa Sensat, 19-XII1919".

1966

Matagarrigamarta

12016

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat patit.

1981

Matagarrigamarta

12017

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Mata i Ausina.
Al revers del full apareix un dibuix imprès de la façana del "Palau de la
Generalitat Valenciana".

1981

Mataiausinaj

12018

1972

Mataboschantoni

12019

1967

Mataixicabreramiquel

12020

1967

Mataixicabreramiquel

12022

Mataixicabreramiquel

12021

MATA GARRIGA, Marta

MATA I AUSINA, J

MATABOSCH, Antoni
MATAIX I CABRERA,
Miquel

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Antoni Matabosch de la seua adreça, que li
donà Josep Perarnau de manera errònia.
Comunicació a Fuster per part de Miquel Mataix i Cabrera de la negativa,
per part del governador civil, de l'autorització per a fer un cicle de
conferències a la localitat d'Alcoi, i comentaris sobre un concurs literari a
l'esmentada ciutat.
Comunicació a Fuster per part de Miquel Mataix i Cabrera de la seua
intenció d'anar a Barcelona a buscar feina com a pintor i dibuixant, per la
qual cosa li demana una carta de presentació per a donar-la a Alexandre
Cirici Pellicer.
Comunicació a Fuster per part de Miquel Mataix i Cabrera de la visita a casa
seua de Sueca amb alguns membres del grup "Alcoiart" per a parlar d'una
exposició d'homenatge a Fuster a Sueca. També li demanen la persona amb
la què podrien parlar a Xàtiva per a fer la mateixa exposició d'homenatge a
Raimon.

[

MATAIX I CABRERA,
Miquel
MATALÍ TIMONEDA, Enric

MATARREDONA I ALONSO,
Lluís

MATEO GÓMEZ, Francisco

Nota

Comunicació a Fuster per part de Miquel Mataix i Cabrera de l'enviament
d'un llistat de personatges alacantins i murcians sisibilitzats en matèria
lingüística que signaran un document, no especificat.

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Enric Matalí Timoneda, secretari general de
"Lo Rat-Penat", de l'enviament d'unes fotos i uns fullets de la seua
intervenció en una conferència a la institució.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Matarredona i Alonso de l'enviament
dels resultats del "IV Concurs literari d'Alcoi" per tal de publicar-los al
pròxim exemplar de la revista "Forn de Vidre", i comentaris a l'edició d'una
obra seua per part de Jordi Gimferrer.

Tarja de
presentació

MATEO, José Vicente

Mataixicabreramiquel

12023

1956

Matalitimonedaenric

12024

1968

Matarredonaialonsolluis

12025

Mateogomezfrancisco

12081

Felicitació a Fuster pel seu sant per part de Francisco Mateo.

Carta

Agraïment a Fuster per part de José Vicente Mateo per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Judicis finals", i comentaris sobre la seua lectura.
També li comunica que ja no col·labora amb el diari "La Marina", on no li
publicaren una crítica literària a la seua obra "Poetes, moriscos i capellans"
de la qual li demana que li envie un exemplar, així com d'altres exemplars
d'obres "d'Edicions d'aportació catalana".
Adjunta articles de premsa originals de José Vicente Mateo, titulats "Carnet
de lecturas: [[Poetes, moriscos i capellans]]", "Postal de Alicante: la cultura
y su casa", "Gaziel enfora", "Crónica de Alicante I", "Crónica de Alicante II",
"Crónica de Alicante III", i "Crónica de Alicante IV".

1963

Mateojosevicente

12027

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre certs problemes
amb el diari "La Marina", atès que no li ha publicat una crítica literària a
l'obra de Fuster "Poetes, moriscos i capellans". També el felicita per la
concessió del "Premi Lletra d'Or" per la seua obra "Nosaltres els
valencians", i comentaris d'elogi a la figura i l'obra de Fuster. Finalment li
comunica la seua adhesió a un sopar-homenatge a Fuster que es farà a
València.

1963

Mateojosevicente

12028

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de l'enviament de
certes referències bibliogràfiques sobre Alacant per a la seua obra "El País
Valenciano", i comentaris sobre la seua visita a València. També li fa alguns
comentaris literaris sobre una obra que està preparant sobre Joan Maragall
i sobre la crítica literària a "Destino" i "El Correo Catalán".

1963

Mateojosevicente

12030
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[

MATEO, José Vicente
Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo a les obres que li envià
sobre Alacant per al seu llibre "El País Valenciano", i d'altres sobre els
monuments, museus i d'altres llocs de la ciutat d'Alacant. També li fa alguns
comentaris sobre la situació política espanyola i al règim de Franco, i sobre
la seua visita a València on parlarà amb ell sobre literatura.

1964

Mateojosevicente

12031

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de que posposa el seu
viatge a València per a parlar amb Emili Boïls, i comentaris sobre uns articles
seus que envià a "El Correo Catalàn" per a la seua publicació, del que li
demana guarde algun exemplar publicat. També li fa alguns comentaris
crítics a un estudi de Fuster sobre l'obra d'Ausiàs March i li demana per la
seua obra "El País Valencià".
Al revers del full apareix una nota de Lluís Alpera agraïnt-li l'enviament del
seu estudi-assaig sobre Ausiàs March. També li demana l'enviament del
segon volum del llibre de Sanchis Guarner "Els pobles valencians parlen els
uns dels altres".

1964

Mateojosevicente

12032

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre les seues
paraules d'elogi i al contingut del seu pròleg a una "Guia d'Alacant", i
d'altres sobre la figura i obra de Lluís Badenes. També li comunica la data de
la seua propera visita a Barcelona.

1964

Mateojosevicente

12033

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo per saber que els va
parèixer als seus amics els seus articles sobre unes cròniques d'Alacant
aparegudes a "Destino", i comentaris als seus articles a "Informaciones" i a
"ABC" sobre la mort de Gaziel. També li fa alguns comentaris sobre el món
financer alacantí, sobre les cançons de Raimon i sobre la publicació d'una
"Guia d'Alacant".

1964

Mateojosevicente

12034

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre l'aparició d'un
article d'aquest darrer a "Destino" i comunicació de l'enviament d'altre
article sobre la construcció d'unes "Cases de la cultura" a Alacant. També li
demana per la seua visita a l'esmentada ciutat i comentaris sobre la vida
privada de Mateo.

1964

Mateojosevicente

12035

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo a la lectura de la seua
"Guia d'Alacant" a la que demana que faça algunes correccions, i d'altres
sobre la seua crítica literària i els seus articles de premsa als diaris "Destino"
i "Informaciones".

1964

Mateojosevicente

12036

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de l'enviament d'un
article seu sobre "Les Fogueres", i d'altres comentaris a la difusió de
"Destino" a la província d'Alacant.

1964

Mateojosevicente

12037
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[

MATEO, José Vicente

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de l'enviament d'una
crítica literària a l'obra de Valls Jordà "Paradís en blanc" per a "Destino", i
comentaris sobre els honoraris editorials que ha rebut de l'esmentat diari.
També li fa alguns comentaris sobre les il·lustracions a la seua obra "El País
Valencià" i accepta publicar un estudi sobre "Alacant" per a "Edicions
d'Aportació Catalana". Finalment li fa alguns comentaris sobre la
personalitat alacantina i sobre els seus articles publicats al diari
"Información".
djunta retall de premsa titulat "La Jornada: Alicante y Elche" aparegut al
diari "Información, 24 de mayo de 1964".

1964

Mateojosevicente

12038

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo de l'enviament d'unes
informacions sobre resultats electorals, i d'altres sobre el seu llibre per a
"Edicions d'Aportació Catalana" sobre Alacant. També li fa alguns
comentaris sobre la seua visita a Alacant amb altres intel·lectuals valencians
i sobre la figura del doctor Ruiz Rey.

1964

Mateojosevicente

12039

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre les seues
investigacions als resultats electorals de les eleccions de l'any 1936 a la
província d'Alacant per al seu estudi sobre "Alacant", i sobre l'enviament
d'un article per a publicar-lo a "Destino".
Adjunta llistat amb els esmentats resultats electorals.

1964

Mateojosevicente

12040

1964

Mateojosevicente

12041

1964

Mateojosevicente

12042

1965

Mateojosevicente

12043

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la seua visita a
València i sobre l'estat del seu llibre sobre "Alacant", li demana si està en
impremta o en la censura. També li demana la seua visita a Alacant i li fa
alguns comentaris literaris a les seues obres "Figures de temps" i "Diccionari
per a ociosos", i a l'obra "Catalunya dins l'Espanya moderna".
Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la seua visita a
Alacant, per a assistir a una festa.
Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo a les correccions a fer i
a l'edició de la seua obra sobre "Alacant". També li fa alguns comentaris
sobre els seus honoraris editorials i a la tasca d'editor de Fuster a "AC".
Finalment li fa algunes observacions a l'obra "Les Bonhomies" de Carner, de
la que farà una crítica literària al diari "Información" i li comunica
l'enviament d'un exemplar del diari "La Verdad", on li fan una entrevista.

[

MATEO, José Vicente
Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre certa quantitat
econòmica rebuda de la "Fundació Huguet", sense saber el perquè. També li
fa alguns comentaris sobre la ciutat d'Alacant i li demana per la publicació
del seu llibre sobre l'esmentada ciutat.

1965

Mateojosevicente

12044

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo de l'enviament d'un
pròleg i de l'original manuscrit del seu llibre sobre "Alacant", i comentaris
sobre l'enviament d'uns llibres. També li fa alguns comentaris sobre el
funcionament de correus a la ciutat d'Alacant, li comunica la data del seu
viatge a Barcelona i li proposa escriure amb Fuster una "Guia de Murcia".

1965

Mateojosevicente

12045

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo atès que ha rebut els
llibres que li demanà, i comentaris sobre la lectura de la seua biografia de
"Raimon". També li fa alguns comentaris sobre la seua visita a Barcelona i li
demana que propose a "Destino" la seua col·laboració més asidua al diari i
la publicació d'una "Guia de Murcia". Finalment li demana l'enviament del
seu pròleg per a l'obra sobre "Alacant" i notes sobre la seua crítica literària
als diaris "Información" i "La Marina".

1965

Mateojosevicente

12046

Carta

Comentaris per part de Fuster a José Vicente Mateo sobre les afirmacions
fetes al seu pròleg per a l'obra sobre "Alacant" que no li han agradat massa,
per la qual cosa li dóna permís per a fer les correccions oportunes. També li
fa alguns comentaris sobre la figura de Lluís Badenas, i li comunica el seu
viatge a Alcoi on es va reunir amb Vergés.

1965

Mateojosevicente

12047

1965

Mateojosevicente

12049

1965

Mateojosevicente

12050

1965

Mateojosevicente

12051

1965

Mateojosevicente

12052

Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo per a que canvie les
afirmacions que fa de Lluís Badenas al pròleg d'una obra sobre "Alacant", i
comentaris sobre la mort de la filla d'aquest darrer. També li comunica la
data del seu viatge a Barcelona on de tornada el visitarà a casa seua de
Sueca.
Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo per a que faça les
correccions al seu pròleg per a l'obra sobre "Alacant", per a la seua
publicació. També li demana com van les gestions per a la publicació d'una
"Guia de Murcia".
Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la seua denúncia
a un concurs literari alacantí al que es presentà, i d'altres sobre la publicació
d'un llibre seu a "Plaza & Janés".
Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la seua denúncia
per plagi al guanyador del concurs literari "Premi Azorín" al qual es
presentà, i demés comentaris sobre la publicació de la seua obra a "Plaza &
Janés".

[

Carta

Comentaris per part de Fuster a José Vicente Mateo respecte a certa
polèmica amb Vicente Ramos pel plagi d'una obra guardonada amb el
"Premi Literari Azorín", i d'altres sobre el provincianisme. També li fa
algunes notes sobre la publicació del seu opuscle sobre Alacant per part de
Ballester, i demés comentaris sobre el "VII Centenari del Misteri d'Elx".

1965

Mateojosevicente

12053

1965

Mateojosevicente

12054

1965

Mateojosevicente

12055

1966

Mateojosevicente

12056

1966

Mateojosevicente

12057

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre l'enviament
d'uns llibres sobre la història d'Oriola, i d'altres sobre la catalanització de la
comarca de la "Vega Baja". També li fa alguns comentaris sobre la
publicació d'una obra seua per part de Josep M. Castellet.

1966

Mateojosevicente

12058

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de la seua participació
en una conferència a "Concret Llibres", i comentaris sobre la publicació
d'una obra seua per part d'"Edicions 62". També li fa alguns comentaris
sobre la història d'Oriola, i d'altres sobre les vendes i la crítica literària a la
seua obra "Alacant a part".

1966

Mateojosevicente

12059

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la crítica literària
a la seua obra "Alacant a part" i demés sobre les vendes de l'esmentada
obra. També li fa alguns comentaris sobre l'enviament d'uns llibres de la
història d'Oriola, i a cert incident amb la policia durant una conferència a
"Concret Llibres".
Adjunta "Fragmento de una carta de Jordi Valor a Vicente Ramos (5,abril,
1966)".

1966

Mateojosevicente

12060

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre el seu viatge a
Albacete i sobre la situació economicosocial de l'esmentada ciutat. També li
fa alguns comentaris sobre la dificultat per a publicar el seu llibre sobre
"Alacant" a diferents editorials catalanes.
Mostra de condol a Fuster per part de José Vicente Mateo per la mort de la
seua mare, i li pregunta per l'estat de salut del seu pare.
Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre alguns
periodistes col·laboradors en premsa afins al règim franquista, comunicació
de l'enviament d'un article de premsa de Manuel Molina i demés
comentaris sobre l'esmentat article.
Adjunta retall de premsa titulat "La Caja de Ahorros del Sureste de España
(vida y obra de Antonio Ramos Catalá), por Vicente Ramos".
Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo del seu viatge a
Murcia i comentaris sobre la publicació de la seua obra "Alacant a part".
També li fa alguns comentaris sobre la publicació de l'obra "Literatura
alicantina".

[

MATEO, José Vicente

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre els seus treballs
per la publicació de la seua obra sobre "Alacant", i comunicació de
l'enviament d'uns retalls de premsa seus apareguts al diari "Información".
També li fa alguns comentaris sobre personatges de la via cultural
alacantina i li demana que li faça una crítica literària a la seua obra "Alacant
a part" a "Destino".
Adjunta retalls de premsa apareguts al diari "Información" titulats "El señor
Signes muestra su disconformidad", "Cartas al director: quien este en el
secreto que lo explique" i "El gato i la liebre".

1966

Mateojosevicente

12061

Carta

Comunicació per part de Fuster a José Vicente Mateo atès que ha rebut els
retalls de premsa que li envià del diari "Información" i comunicació de
l'enviament d'un fullet de Bernat Capó titulat "Las cartas boca arriba" i
d'altres comentaris sobre la figura de Vicente Ramos. També li fa alguns
comentaris sobre la contestació a Vicente Ramos per unes observacions
fetes al diari "Informaciones" sobre Fuster i l'obra "Alacant a part".

1966

Mateojosevicente

12062

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la seua crítica
literària en premsa, i a certa polèmica amb la revista "La estafeta literària".
També li comunica l'enviament a "Destino" d'un article per a la seua
publicació, i d'altres comentaris sobre la publicació d'una "Guia de Murcia" i
de la seua obra "Imagen de Alicante".

1966

Mateojosevicente

12063

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de José Vicente Mateo per la mort del
seu pare. També li demana en nom de Joan Arús que li faça el pròleg a la
seua obra poètica, pel que li envia l'adreça d'aquest a Castellar de Vallés.

1966

Mateojosevicente

12064

Carta

Comentaris per part de Vicente Ramos, com a director de la "Biblioteca
Gabriel Miró", en contra d'un article de Josep Pla titulat "Una polémica
literaria" aparegut al diari "Destino", i demés sobre la crítica literària a la
premsa d'alguns articles de Fuster.

1966

Mateojosevicente

12065

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la crítica literària
a la seua obra "Alacant a part" duta a terme per Vicente Ramos i pels
diferents diaris alacantins i catalans. També li fa alguns comentaris sobre
intel·lectuals alacantins i li demana per la seua visita a la ciutat.

1966

Mateojosevicente

12066

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre certa polèmica
amb Enrique Cerdàn Tato pel seu plagi a una obra presentada a un concurs
literari i d'altres sobre la polèmica amb alguns intel·lectuals alacantins.
També li'n fa sobre la preparació d'un homenatge a Alacant a Miguel
Hernández, i sobre la publicació d'una obra sobre Unamuno per part de
Lluís Badenes

1966

Mateojosevicente

12067
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[

MATEO, José Vicente
Carta

Carta

Carta
Nota

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de José Vicente Mateo d'un
exemplar del seu llibre "Imagen de Alicante", i comentaris sobre les
col·laboracions de Fuster a "Destino". També li fa comentaris literaris sobre
la seua obra i li demana que li faça una crítica literària a la mateixa
publicació. Finalment li demana notícies sobre la publicació de la seua "Guia
de Murcia", i li fa algunes notes a la lectura de les obres "Combustible per a
falles" i li demana li envie un exemplar de l'obra "Comprendre el món".
Agraïment a Fuster per part de José Vicente Mateo pel seu article aparegut
a "Destino" fent crítica literària d'un llibre d'aquest darrer, i comentaris
sobre la distribució de l'obra. També li'n fa a la creació d'una nova editorial
alacantina.
Mostra de suport a Fuster per part de José Vicente Mateo per l'homenatge
a Fuster que se li va fer a València i al que no va poder anar a l'enterar-se
tard.
Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de la seua nova
adreça a Alacant i del seu número de telèfon.

1967

Mateojosevicente

12068

1967

Mateojosevicente

12069

1968

Mateojosevicente

12070

1971

Mateojosevicente

12026

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Vicente Mateo sobre la visita d'ell i de
Josep Pla a terres alacantines, i d'altres sobre la polèmica suscitada per les
seues obres "El País Valenciano" i "Guia de Murcia".

1972

Mateojosevicente

12071

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo de la seua assistència a
una reunió del "Círculo de Lectores" a Barcelona, i comentaris sobre el seu
viatge per Europa. També li fa alguns comentaris sobre la seua obra
"Literatura catalana contemporània" i a l'obra de Josep Pla.

1972

Mateojosevicente

12072

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo de la seua assistència a
una reunió del "Club de Amigos de la UNESCO". També li demana que es
fique en contacte amb els editors catalans i l'enviament de llibres seus, i li
demana l'adreça de Maria Aurèlia Capmany, Falcón i Lamas per a que vajen
a donar unes conferències.

1974

Mateojosevicente

12073

Carta

Comunicació per part de Fuster a José Vicente Mateo de la seua visita a
Alacant a l'inauguració de la llibreria "Almogàver", i de l'enviament de
llibres i diners per part de la "Fundació Huguet" per a la "Biblioteca del Club
d'Amics de l'UNESCO". També li diu que no conte amb ell per a cap
conferència i li comunica la visita a Alacant de M. Aurèlia Capmany.

1974

Mateojosevicente

12074

Carnet

Felicitació a Fuster per part de José Vicente Mateo per la "Lletra d'or" amb
la que ha sigut homenatjat

1975

Mateojosevicente

20418

Carta

Comunicació per part de Fuster a José Vicente Mateo de que no accepta
donar conferències de fa temps.

1975

Mateojosevicente

12075
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[

MATEO, José Vicente
Carta
Felicitació
nadalenc
Adhesió

Mateojosevicente

12076

1978

Mateojosevicente

12077

1981

Mateojosevicente

12080

Salutacions a Fuster per part de José Vicente Mateo i mostra de suport per
la seua obra.

1981

Mateojosevicente

12078

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Vicente Mateo, i mostra de
recolzament al seu nomenament com a catedràtic universitari.

1982

Mateojosevicente

12079

1996

Mateojosevicente

12048

Mateojosevicente

12029

Carta

MATEU I FRADERA,
Raimond

1975

Carta

Telegrama

MATEOS, Antonio

Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo de la seua participació en
una conferència al "Club d'Amics de l'UNESCO", i comentaris sobre els
participants i els actes a celebrar a la mateixa associació.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Vicente Mateo, senador per
alacant del "PCE", amb el lema "Venturós any 1979, primer de la
Constitució".
Adhesió per part de José Vicente Mateo a l'homenatge a Fuster a la plaça
de bous de València, amb motiu de l'atemptat.

Comunicació a Fuster per part de José Vicente Mateo de la mort de la filla
de Lluís Badenas.
Sol·licitud a Fuster per part de José Vicente Mateo d'unes dades electorals i
comunicació de l'enviament d'uns articles de premsa al respecte.

Postal

Comunicació a Fuster per part d'Antonio Mateos de l'enviament d'una
comanda de llibres sol·licitats per aquest a la seua llibreria.

1970

Mateosantonio

12082

Carta

Adhesió a un acte d'homenatge a Fuster que es celebrarà a la Universitat de
València amb motiu de l'atemptat patit per aquest.

1981

Mateuifraderaraimond

12094

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Felip Mateu i Llopis de l'enviament d'un
treball seu sobre el segell dels "Jurats de Sueca", per la seua lectura, i del
que s'ha enterat per mitjà de Martínez Ferrando.

1956

Mateuillopisfelip

12095

Carta

Comunicació a Fuster per part de Felip Mateu i Llopis de l'enviament de la
seua separata sobre un segell dels "Jurats de Sueca", i comunicació de
l'enviament de l'esmentat treball a la "Biblioteca Municipal de Sueca".
També s'excusa per no poder a anar a una conferència de Fuster a l'"Institut
d'Estudis Hispànics".

1956

Mateuillopisfelip

12096

Carta

Agraïment per part de Fuster a Felip Mateu i Llopis per l'enviament d'un
exemplar de la seua separata amb un estudi sobre els "Jurats de Sueca", i
comentaris sobre història local i sobre l'escut de l'esmentada localitat.

1956

Mateuillopisfelip

12097

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de la seua col·laboració
amb uns texts sobre "Capellas i rectories" i "Monjos i monestirs" per a una
sèrie de fascicles titulada "Els Catalans", semblant a altra ja editada "Dolça
Catalunya" de la qual li envien alguns fascicles. També li comunica els
participants a l'esmentada sèrie de fascicles.

1969

Mateueditorial

12083

MATEU I LLOPIS, Felip

MATEU, Editorial
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[

MATEU, Editorial
Carta

Comunicació per part de Fuster a l'editorial "Mateu" atès que li agradaria
participar en la sèrie de fascicles "Els Catalans", però que els temes que li
han asignat no són de la seua especialitat.

1969

Mateueditorial

12084

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Mateu" atès que volen la seua
col·laboració en la sèrie de fascicles "Els catalans" pel que li demanen que
trie el tema que vulga tractar i li envien un llistat dels temes ja tractats,
proposant-li que parle de "Els altres catalans".

1969

Mateueditorial

12085

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de la seua participació
a la sèrie de fascicles "Els Catalans" amb uns texts sobre els temes "L'obrer
industrial" i "L'home de provincies", demanant-li la data de l'enviament del
primer treball.

1969

Mateueditorial

12086

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de si ja ha començat a
treballar amb el seu text "L'obrer industrial" per a preparar les il·lustracions
a l'obra que publicaran a la sèrie de fascicles "Els Catalans".

1969

Mateueditorial

12087

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'editorial "Mateu" sobre el text que està
treballant Fuster dedicat a "Els altres catalans" per a la sèrie de fascicles
sobre "Els Catalans" que prepara l'editorial.

1969

Mateueditorial

12088

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de l'enviament del seu
original per a la sèrie de fascicles sobre "Els Catalans", i comunicació de
l'enviament d'un fullet publicitari de l'esmentada sèrie de fascicles.

1969

Mateueditorial

12089

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de l'enviament d'un
xec del "Banc Comercial Trasatlàntic" amb el pagament dels seus honoraris
editorials per la seua col·laboració amb l'obra "Els Catalans".

1969

Mateueditorial

12090

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Mateu" atès que ha rebut el
xec del "Banc Comercial Trasatlàntic" amb el pagament dels seues honoraris
editorials per la seua col·laboració amb l'obra "Els Catalans", i comentaris
sobre l'enviament dels fascicles publicats a l'esmentada obra.

1969

Mateueditorial

12091

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de la publicació d'un
calendari de l'obra "Dolça Catalunya" on han ficat les firmes dels
participants a l'obra "Els catalans", i comunicació de l'enviament d'un
exemplar del calendari.

1969

Mateueditorial

12092

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Mateu" de l'enviament d'un
exemplar del seu fascicle publicat a l'obra "Els Catalans", i li demana
disculpes per la tardança en l'enviament d'uns fascicles de l'obra "Dolça
Catalunya".

1970

Mateueditorial

12093
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MATOSES, Rafael
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Matoses per a que passe per la
delegació de la "Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S de Sueca"
per a completar el seu afiliament, i comunicació de la documentació que
deu aportar.

1947

Matosesrafael

12098

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Rafael Matoses Palàcios, president de la
Junta del XXV Aniversari de la Coronació de la Verge de Sales, a una reunió
per a constituir la comisió permanent de la mateixa.

1976

Matosesrafael

20421

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Matoses per a que es passe per
l'Ajuntament de Sueca per a ensenyar-li la bandera de la ciutat, de la qual
volen fer una rèplica.

1977

Matosesrafael

12099

1978

Matosesrafael

12100

1959

Matuteanamaria

12101

1981

Maurelsalvador

12102

1966

Maurigraciajosep

12103

1981

Mayorsuarezantoni

12105

1981

Mayorsuarezenric

12106

MATOSES, Rafael

Carta
MATUTE, Ana Maria

Carta

MAUREL, Salvador
Carta
MAURI GARCIA, Josep

MAYOR SUÁREZ, Enric
MAYOR SUÁREZ, Vicent

Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Maurel de si és el Joan Fuster amb
qui va fer el servei militar a la Base aèria d'Agoncillo, al poble del Recajo
(Logroño).

Adhesió

Comentaris a Fuster per part de Josep Mauri Gracia arran de la lectura d'un
article seu sobre l'església i la llengua, i d'altres sobre la discriminació
lingüística del català a terres de Castella.
Adhesió a l'homenatge a Fuster per part d'Antoni Mayor Suàrez que tindrà
lloc a la plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part d'Enric Mayor Suàrez que tindrà
lloc a la plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

Carta
MAYOR SUÁREZ, Antoni

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Matoses de la seua assitència a
l'Ajuntament de Sueca per a parlar amb ell.
Agraïment a Fuster per part de Ana Maria Matute per la concessió del
"Premi de la crítica".

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de Vicent Mayor Suàrez que tindrà
lloc a la plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Mayorsuarezvicent

12107

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pere Mayor de l'enviament del fragment
d'un text sobre la llengua tret d'una classe d'un professor de filologia
d'Albacete.
Adjunta còpia de l'esmentat text titulat "El siglo XVI".

1978

Mayorpere

12104

Carta

Comunicació a Fuster per part de Katheleen McNerney de què el seu llibre
sobre "El Tirant lo Blanc" està esgotat, i d'altres comentaris sobre la mateixa
obra i sobre un article que va fer per a una ponència a Toronto (Canadà)
sobre Joan Oleza.

1987

Mcnerneykathleen

10355

MAYOR, Pere

McNERNEY, Kathleen
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MECHO I ARAMBUL,
Manuel
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL ESTADO

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de Manuel Mecho i Arambul que
tindrà lloc a la plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Mechoiarambulmanuel

12108

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Malén Aznárez de la seua col·laboració amb
articles periodístics per publicar en algun dels mitjans de comunicació del
grup de "Medios de Comunicación Social del Estado".

1983

Mediosdecomunicacionsocialdeles
tado

12109

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Heining, estudiant de llengües a la
Universitat de Heidelberg (Alemanya), demanant-li reunir-se amb ell a
València per a poder parlar del seu treball sobre el català, i li demana on pot
consultar l'"Atles Lingüístic Català".

1970

Meiningfelix

12110

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Meining de la seua col·laboració en el
seu treball sobre la llengua catalana i les variants dialectals que està fent
sota la direcció del professor Baldinger, per a la Universitat de Heidelber
(Alemanya), i agraïment per l'adjunt que li ha prestat de moment.
Adjunta fotocòpia d'un text literari en castellà que vol que transcriga al
català.

1971

Meiningfelix

12111

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Melchor de l'enviament d'un
treball seu de quan era estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona,
en homenatge a ell per a l'assignatura de filosofia, i comentaris personals i
d'elogi a la figura i obra de Fuster.
Adjunta còpia d'un treball de classe sobre l'obra de Fuster.

1988

Melchorvicent

12112

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'advocat Josep Melià Pericas sobre la seua
obra "Nosaltres els valencians" i sobre la seua aplicació a les illes Balears, i
d'altres a la publicació d'una obra titulada "Nosaltres els mallorquins".

Meliapericasjosep

12115

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Melià i Pericas sobre l'enviament
d'un llibre seu sobre "Els mallorquins" per a que li done la seua opinió, i
d'altres sobre la seua formació intel·lectual a Palma de Mallorca i a Madrid.

Meliapericasjosep

12116

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Melià Pericas de l'enviament a Jaume
Vidal de les seues correccions a la lectura de l'original de l'obra "Nosaltres
els mallorquins". També el felicita per la crítica literària a "Serra d'Or" a la
seua obra "Nosaltres, els valencians", i comentaris sobre el seu interès de
fer una publicació sobre "Assaigs polítics" i sobre el règim franquista.

Meliapericasjosep

12117

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Melià Pericas pel pròleg a una obra
seua, i comentaris sobre la censura. També li comunica la data de la seua
visita a Sueca per a parlar amb ell, de camí a Palma de Mallorca.

Meliapericasjosep

12118

MEINING, Felix

MELCHOR, Vicent

MELIÀ PERICAS, Josep
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MELIÀ PERICAS, Josep
Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Josep Malià Pericas per la mort del
seu pare, de la qual s'ha enterat per uns xicots valencians que van anar a
unes "Converses d'Estiu" a Palma de Mallorca, i comentaris sobre la lectura
de la seua obra "Causar-se d'Esperar". També li fa algunes notes sobre unes
declaracions d'aquest al diari "Pensamiento".

Meliapericasjosep

12119

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Melià Pericas sobre la loteria de
nadal que ha caigut a Sueca, i comunicació de la publicació de la seua obra
"Nosaltres, els mallorquins" amb pròleg de Fuster.

Meliapericasjosep

12120

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Melià Pericas pel seu article a l'obra
d'aquest darrer "Nosaltres, els mallorquins" publicat a "Destino" i
comunicació de que li ha agradat molt la crítica a l'obra, apareguda a "Serra
d'or". També li fa alguns comentaris sobre la visita a Mallorca d'alguns
intel·lectuals catalans.

Meliapericasjosep

12121

Carta

Comentaris a Fuster sobre política i carlisme. També li fa alguns comentaris
a la lectura de l'obra d'Spengler "La decadencia de occidente", i li demana
poder visitar-lo arran de la lectura de la seua obra "El País Valenciano".

1973

Meliatenacasimir

12123

Carta

Felicitació a Fuster per part de Casimir Melià i Tena, President de la Societat
Castellonenca de Cultura, pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que ha
rebut.

1975

Meliatenacasimir

20422

1977

Meliatenacasimir

12124

1981

Meliatenacasimir

12127

1983

Meliatenacasimir

12126

1989

Meliatenacasimir

12128

Meliatenacasimir

12125

1963

Meliajosepigmalion

12122

1979

Meliajosep

12114

MELIÀ TENA Casimir

Carta
Carta
Carta
Carta
Nota
MELIÀ, José Pigmalión

Carta

MELIÀ, Josep
Postal
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Comunicació a Fuster de l'enviament d'una publicació de Casimir Melià, on
parla del mateix Fuster.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Comunicació a Fuster per part de Casimir Melià dels motius pels que no va
poder anar a una xarrada seua.
Mostra de condol a Fuster per la mort d'Adolf Pizcueta.
Adreça de Camilo Melià Tena.
Enviament d'unes conferències per a Raimon i comentaris sobre l'obra de
Fuster "El País Valenciano".
Salutacions a Fuster per part de Josep Melià des de Berlín, i sol·licitud de la
constitució d'un "Centre Cultural Valencià".
Al revers del full apareix una foto a color de la façana del "Internationales
Congress Centrum - Berlin".

[

MELIÀ, Viajes
Carta
MELIS, José María

Carta

MENCHACA CAREAGA,
Antonio

Carta

MENÉNDEZ CUSPINERA,
Miquel

Carta

MENÉNDEZ GARCÍA,
Alonso

Carta

MENESES, Carlos

Comunicació a Fuster per part de "Viatges Melià" de l'enviament d'un bitllet
d'avió València-Madrid-València i d'una reserva a l'hotel "Regente de
Madrid" per a la seua assistència a una reunió.
Comentaris a Fuster per part de José M. Melis sobre un article seu aparegut
a "La vanguardia", on es fa referència a l'energia elèctrica.
Comentaris sobre l'enviament a Fuster d'un exemplar de la novel·la
"Bandera negra".
Agraïment a Fuster per part de Miquel Menéndez Cuspinera per la seua
crítica literària a la seua obra "Només ésser", i li ofereix la seua amistat i el
seu domicili a Tarragona
Crítica a Fuster per part de Alonso Menéndez García sobre uns articles seus
publicats a "La Vanguardia".

1963

Meliaviajes

12113

1977

Melisjosemaria

12129

1964

Menchacacareagaantonio

12130

1961

Menendezcuspineramiquel

5868

1973

Menendezgarciaalonso

12131

Carta

Invitació a Fuster a participar en una conferència sobre "Literatura catalana:
siglo XX" que es farà al "Club Diari de Mallorca".

1980

Menesescarlos

12132

Carta

Comunicació per part de Fuster a Carlos Meneses atès que no accepta
donar una conferència a Mallorca, pel que li proposa a Josep Piera com a
conferenciant.

1980

Menesescarlos

12133

Postal

Salutacions a Fuster per part de Rafael Menezo, qui està fent el servei
militar a San Clemente Sasebas (Girona).
Al revers foto d'una vista del Quartel Militar.

1968

Menezorozalenrafael

12134

1969

Menezorozalenrafael

12135

1969

Menezorozalenrafael

12136

1969

Menezorozalenrafael

12137

1971

Menezorozalenrafael

12139

1972

Menezorozalenrafael

12140

1972

Menezorozalenrafael

12141

MENEZO ROZALÉN, Rafael

Carta
Carta
Telegrama
Carta
Carta
Carta
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Invitació a Fuster per a anar a un concer a Onda de Felix Estop.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Menezo Rozalén de la seua visita a
Onda per a participar en un reportatge sobre Manolo Safont.
Sol·licitud a Fuster de la seua assitència a un recital.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Menezo Rozalén del naixement de
la seua filla Laia.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Menezo Rofalén atès que ha rebut
un treball seu, i sol·licitud de la seua visita a Castelló amb Ventura.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Menezo Rozalén de l'enviament d'un
article seu per al catàleg d'una exposició de Pilar Dolz.

[

MENEZO ROZALÉN, Rafael
Carta

Telegrama
Carta
Carta
Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part de Rafael Menezo Dolz.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Menezo de la seua participació amb
un text per al catàleg d'una exposició a la "Galeria Canem" sobre l'obra de
Renau.
Comunicació a Fuster de l'aparició de la publicació "Boletín del Centro de
Estudios del Maestrazgo".

1974

Menezorozalenrafael

20425

1975

Menezorozalenrafael

20424

1976

Menezorozalenrafael

12142

1984

Menezorozalenrafael

12143

Menezorozalenrafael

12144

Menezorozalenrafael

12145

Felicitació a Fuster pel seu 50 aniversari i comunicació per part de Rafael
Menezo de l'adreça del seu nou domicili a Castelló. També li fa alguns
comentaris sobre el seu estat de salut.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Menezo Rozalén de l'enviament
d'uns llibres i comentaris sobre la publicació d'una obra.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Menezo Rozalén de l'enviament
d'un exemplar d'un llibre sobre el carlisme.

Menezorozalenrafael

12146

Invitació

Invitació a Fuster a la boda de Rafael Menezo Rozalén amb M. Pilar Dolz
Mestre.

Menezorozalenrafael

12138

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Alfonso Menor de l'enviament d'un text
original d'aquest darrer.
Adjunta text titulat "Ne Sutor Ultra Crepidam Iudecaret", on es fa referència
a l'origen de la frase "zapareto a tus zapatos".

1967

Menoralfonso

12147

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Mercadé, professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona, d'una entrevista amb ell per a parlar
del resorgiment del nacionalisme als Països catalans.

1978

Mercadefrancesc

12148

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Mercadé, professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona, d'una entrevista amb ell per a parlar
del nacionalisme als Països Catalans, i sol·licitud de la seua propera visita a
Barcelona.

1979

Mercadefrancesc

12149

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep M. Mercader Armengol sobre els seus
articles apareguts en premsa arran de la lectura d'un article d'Antoni Brusi
titulat "El buen olfato de Fuster".

1971

Mercaderarmengoljosepmaria

12150

MENOR, Alfonso

MERCADÉ, Francesc

MERCADER I ARMENGOL,
Josep Maria

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Menezo Dolz de la seua assistència a
l'inauguració de la Galeria Canem a Castelló de la Plana, amb una exposició
"Boix, Heras, Armengol".
Carta escrita al revers d'un fullet de l'esmentada exposició amb text de
presentació del mateix Fuster.
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MERCARDER I RIBA, Josep

Carta

Reconeixement a Fuster per part de Josep Mercader i Riba per la seua tasca
en defensa de la cultura catalana.

1968

Mercaderiribajosep

12151

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Merian" de l'enviament de 600
marcs alemanys pels seus honoraris per la publicació dels articles "El pais
valenciano" i "Retrato de una ciudad (Valencia)" a la mateixa revista.

1970

Merian

12152

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Merian" de la seua col·laboració
amb uns articles sobre la Costa Blanca. També li diu que li ha enviat uns
papers amb els seus honoraris per la seua col·laboració amb els articles "El
País valenciano" i "Retrato de una ciudad". Finalment li demana el nom
d'alguns autors per a fer uns articles sobre Murcia i "El Levante Español".

1970

Merian

12153

Carta

Contestació per part de Fuster sobre l'enviament d'uns articles seus per a
publicar-los a la revista "Merian", i comunicació de les persones idònies per
a fer un article a l'esmentada revista sobre la Costa Blanca. També li fa
alguns comentaris sobre els moros que habitaren la comunitat valenciana.

1970

Merian

12154

1970

Merian

12156

1970

Merian

12158

1970

Merian

12155

1970

Merian

12157

1973

Meridamary

20426

1970

Meridianoediciones

12159

Merinojoaquin

12160

MERIAN

MERIAN

Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
MÉRIDA, Mary

Carta

MERIDIANO, ediciones
Carta
MERINO, Joaquín

Tarja de
presentació
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Sol·licitud a Fuster per part de Gisela Kamke, secretaria de la revista
"Merian", de l'adreça d'Eduardo Mangada per a ficar-se amb contacte amb
ell en relació a un article.
Comunicació a Fuster per part de Hans Joachim Bonhage, editor de la
revista "Merian", de l'enviament d'uns exemplars de la revista on apareixen
uns articles de Fuster sobre "Valencia/Costa Blanca". També li demana
l'enviament d'un formulari per al pagament dels seus honoraris editorials.
Sol·licitud a Fuster per part d'Ernest Keil demanant-li que li telefone.
Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Merian" de l'enviament d'algunes
dades biogràfiques seues.
Sol·licitud a Fuster per part de Mary Mèrida d'una entrevista per a la revista
"Reseña" on parle de la literatura catalana.
Comunicació a Fuster per part d'"Ediciones Meridiano" de l'enviament d'un
qüestionari per a publicar-lo a l'obra col·lectiva "Como se escribe en
España".
Adjunta qüestionari amb data de 28 d'abril de 1970.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquín Merino per a que li telefone per a
parlar amb ell sobre la seua participació en el programa de "TVE", "Andar y
charlar".

[

MESA LÓPEZ, Miquel
Antonio
MESEGUER I PALLARÉS,
Lluís
MESEGUER, Milagros

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miguel Antonio Mesa de l'enviament d'un
article per a publicar-lo a la secció de "Cartas al director" del diari "El Correo
Catalán" en contestació a altre article crític de Fuster sobre "Andalucia".

1968

Mesalopezmiquelantonio

12161

Carta

Sol·licitut de Lluís Meseguer Pallarés a Fuster d'informació referent a Bernat
Artola.

1986

Mesegueripallareslluis

12164

Nota

Nota a Fuster per part de Milagros Meseguer, veïna de Sueca, diguent-li que
ha anat a visitar-lo atès que l'admira molt.

Meseguermilagros

12162

Meseguermilagros

12163

1976

Mesquidabiel

12166

1976

Mesquidabiel

12165

1981

Mestreimoltojosepalbert

12218

1976

Mestreantonio

12217

1981

Mestrejosepalbert

12219

1981

Mestrejosepalbert

20432

1960

Mestremiquel

12220

1964

Mestremiquel

12221

1965

Mestremiquel

12222

1965

Mestremiquel

12223

1979

Mestremiquel

12224

1981

Mestremiquel

12225

Nota
MESQUIDA, Biel

Carnet
Carta

MESTRE I MOLTÓ, Josep
Albert
MESTRE, Antonio

Carta

Carta
MESTRE, Josep Albert

Carta
Carta

MESTRE, Miquel
Carta
Invitació
Carta
Carta

Postal
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Comunicació a Fuster per part d'un veí seu de la visita d'una noia de Sueca,
que li deixà una nota per a ell.
Carta de Fuster a Biel Mesquida rebutjant la proposta de participar en unes
taules rodones.
Sol·licitut a Fuster de Biel Mesquida per a participar en unes taules redones
sobre Països Catalans a Barcelona.
Carta de Josep Albert Mestre i Moltó a Joan Fuster comunicant-li el
pagament d'unes conferències.
Comentaris a Fuster per part d'Antonio Mestre sobre la publicació de la
seua obra "Despotismo e Ilustración en España", per la qual cosa li demana
que parle amb l'editor per a que es publique amb certa urgència, i d'altres
d'un simposi sobre Feijoo a Oviedo.
Carta de Fuster a Josep Albert Mestre agraint un pagament i uns catàlegs, i
tambè lamentant els incidents dels ultres locals davant la "Mostra" a Alcoi.
Carta de Josep Albert Mestre i Moltó enviant-li a Fuster retalls de premsa i
un exemplar de la revista "Canigó" sobre la "Mostra de Cultura del País
Valencià"
Carta de Miguel Mestre a Fuster comunicant-li que l'han expulsat del
campament per parlar en contra del règim i l'exèrcit. Li demana opinió per a
la seua tesina.
Invitació de Miquel Mestre i Mary a Fuster al seu enllaç.
Carta de Miquel Mestre a Fuster comunicant-li que és catedràtic a Còrdova i
la mort del seu germà.
Carta de Miquel Mestre a Fuster comunicant-li el naixement de la seua filla i
explicant-li el seu treball al "Instituto Nacional de Enseñanza Media de
Peñarroya-Pueblonuevo", Còrdova.
Tarja postal de Miquel Mestre com a mostra de suport a Fuster amb motiu
de l'atemptat del 18 de novembre de 1978.
Tarja postal amb imatges d'Oliva.
Carta de Miquel Mestre Navarro a Fuster felicitant-lo per un premi.

[

MESTRE, Xampany

MESTRES BOTEY, Joan
MICÓ CATALÁN, José

Carta de "Champaña Mestres" a Fuster en agraïment al sonet d'elogi al
xampany, premiat als "Jocs Florals de San Sadurní de Noya", l'any 1948. Li
envia sis botelles de xampany.

1952

Mestrexampany

12226

Mestresboteyjoan

12227

Carta

Carta de Joan Mestres Botey a Fuster en relació a l'article publicat a "TeleExprés": "Invitació al Anticlericalisme".

Tarja de
presentació

Mostra de suport de José Micó Catalán, tinent d'alcalde, delegat de sanitat,
a Fuster amb motiu de l'atemptat del 11 de setembre de 1981.

1981

Micocatalanjose

12228

Carta

Carta de Fuster a Amando de Miguel en la que li fa comentaris del seu
article "Ejercicios de desnacionalismo".
Adjunta l'article.

1971

Miguelamandode

12229

Carta

Carta de Carlos de Miguel a Fuster convidant-lo a participar en una visita a
Alcoi junt a un grup d'arquitectes per a preparar un especial, sorgit de la
lectura de l'obra "País Valencià", de la revista "ARQUITECTURA".
Li envia l'últim exemplar de la revista "ARQUITECTURA".

1965

Miguelcarlosde

12230

Carta

Carta de Carlos de Miguel a Fuster convidant-lo a participar en una visita a
Alcoi junt a un grup d'arquitectes i l'alcalde, per a preparar un especial,
sorgit de la lectura de l'obra "País Valencià", de la revista "ARQUITECTURA".
Li envia l'últim exemplar de la revista "ARQUITECTURA".

1965

Miguelcarlosde

12231

Carta

Carta de Carlos de Miguel a Fuster agraint-li que puga assistir a la visita a
Alcoi.

1965

Miguelcarlosde

12232

Carta

Carta de Carlos de Miguel a Fuster comentant-li sobre les seues notes de la
visita a Alcoi.

1965

Miguelcarlosde

12235

Carta

Carta de Carlos de Miguel a Fuster demanant-li un article per a continuar
amb el treball sobre Alcoi.

1965

Miguelcarlosde

12236

Carta

Carta de Carlos de Miguel a Fuster presentant-li el sumari de la publicació
sobre Alcoi i demanant que envie el seu article.

1965

Miguelcarlosde

12237

Carta

Carta de Carlos de Miguel felicitant a Fuster pel seu article sobre Alcoi per a
la revista "Arquitectura".
Informa d'un gir pel pagament de l'article.

1965

Miguelcarlosde

12238

1965

Miguelcarlosde

12239

1965

Miguelcarlosde

12240

1965

Miguelcarlosde

12234

Miguelcarlosde

12233

MIGUEL, Amando de

MIGUEL, Carlos de

Carta
Carta
Telegrama
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1345 ]

Carta de Antonio Plomares, per encàrrec de Carlos de Miguel, a Fuster,
demanat-li una fotografia de carnet per a la publicació com a col·laborador.
Carta de l'administració del "Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid"
confirmant l'enviament d'un gir postal com a pagament de l'article sobre
Alcoi.
Telegrama de Carlos de Miguel Fuster.
Carta de Carlos de Miguel a Fuster en la que li dóna indicacions per acudir a
una cita.

[

MIGUEZ, Alberto

Carta de Alberto Míguez a Fuster enviant-li el seu llibre.

12241

Carta de Alberto Míguez a Fuster en la que li envia un article de premsa on
parla de l'obra de Fuster.

1969

Miguezalberto

12242

Carta

Carta de Juan Porter Montoliu a Fuster demanant-li col·laboració a la revista
literària de la "Sociedad Castellonenese de Cultura", "MIJARES".
Li envía uns exemplars de dita revista.

1958

Mijares

12243

Postal

Tarja postal de Miler a Fuster confirmant l'enviament d'uns llibres.

1971

Miler

12244

Carta

Carta de Alain Milhou a Fuster en referència a la traducció del seu article
"La chauve-souris, le nouveau David et le roi caché" sense autorització a la
revista "L' Espill".
Li ofereix el seu llibre "Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente
franciscanista español".

1987

Milhoualain

12245

1988

Milhoualain

12246

Milhoualain

12247

1960

Milianmanuel

12248

1968

Millanibadalscarles

12260

1970

Millanibadalscarles

12250

1970

Millanibadalscarles

12252

Carta

Tarja de
presentació
MILLÁN, Manuel
Carta

MILLAN I BADALS, Carles

Miguezalberto

Carta
MIJARES

MILER
MILHOU, Alain

1967

Retall de premsa

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1346 ]

Carta de Fuster a Alain Milhou disculpant-se per no haver demanat els
permisos necessaris per a la publicació i traducció de l'article "La chauvesouris, le nouveau David et le roi caché" a la revista "L'Espill", de la qual li
envia
uns
exemplars.
Accepta l'enviament del llibre "Colón y su mentalidad mesiánica".
Tarja d' Alain Milhou a Fuster en agraïment a la seva carta i als exemplars de
la revista "L'Espill" enviats.
Carta de Manuel Milián a Fuster convidant-lo a fer ús del "Centre d'Estudis
del Maestrat" en la seua visita a Morella.
Li fa algunes recomanacions per a la seua estada.
djunta un tríptic de Morella "Año Jubilar del Sexenio XLIV a la Santísima
Virgen de Vallivana".
Retall de premsa de Carles Millan i Badals titulat "L'accent de Bruno Lomas"
aparegut a "Tele/Estel, 13 de desembre de 1968".
Carta de Carles Millan i Badals a Fuster fent una anàlisi a les consideracions
i el tracte que es fa de les regions castellanoparlants del País Valencià i de la
Vall d'Aran i la Fenolleda a la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Carta de Carles Millan Badals a Fuster fent-li unes reflexions sobre la "Gran
Enciclopèdia Catalana", a més de comentaris sobre les obres: "Nosaltres, els
valencians", "Les indecisions", "Els problemes", "Anatomia d'un llinatge".
Comentari de la revista "GORG".

[

MILLAN I BADALS, Carles
Carta

Carta de Carles Millan i Badals a Fuster parlant-li d'un qüestionari
d'"Aportació Catalana" que s'ha passat als joves dels Països Catalans.
omena el llibre "Justificació de Catalunya".

1970

Millanibadalscarles

12255

Carta

Carta de Francesc Crespo Diego a Carles Millan i Badals felicitant-lo per la
tasca en defensa de la llengua catalana que s'està fent a l'"Aportació
Catalana". També li comunica la necessitat de dur a terme una revista per
als joves catalans.

1970

Millanibadalscarles

12257

Carta

Carta de Francesc Crespo Diego a Carles Millan i Badals comentant-li la
situació nacional a les comarques de la Marina on se senten més valencians
que alacantins, i comentaris sobre com li va al servei militar a Cartagena.

1970

Millanibadalscarles

12258

Carta

Comentaris per part d'un jove anomenat Vicent a Carles Millan i Badals
sobre les activitats de promoció de la llengua catalana que duen a terme
alguns joves valencians, i d'altres sobre les revistes "Gorg" i "Oriflama" on
volen fer algun article.

1970

Millanibadalscarles

12259

Carta

Carta de Joan Antoni Micó a Carles Millan i Badals contestant-li a una
enquesta sobre la situació lingüística dels joves valencians, i comentaris
sobre la defensa de la llengua catalana.

1970

Millanibadalscarles

12261

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles Millan i Badals de l'enviament d'un
llistat dels subscriptors valencians a la revista "Oriflama", i comentaris sobre
una visita seua a Sueca.

1970

Millanibadalscarles

12262

Carta

Enviament a Fuster del programa del "Primer Aplec a Sant Llorenç de Mont
(Rosselló), 8 i 9 d'agost de 1970". Adjunta un mapa de la zona on es farà
l'activitat.

1970

Millanibadalscarles

12263

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carles Millán i Badals de l'enviament
d'altre llistat amb els nous subscriptors valencians a la revista "Oriflama", i
comentaris sobre alguns subscriptors particulars. També li fa alguns
comentaris sobre la participació de Fuster en una xarrada a Alacant sobre
"El Misteri" i a la lectura del darrer article de Fuster aparegut a "La
Vanguardia" titulat "Pied noirs".

1970

Millanibadalscarles

12264

Postal

Postal d'"Aportació Catalana" amb calendari al revers enviada per Millan i
Badals a Fuster.

1970

Millanibadalscarles

12254

Postal

Salutacions a Fuster per part de Carles Millan i Badals des de Menorca, on
està de viatge.
Al revers del full apareix una foto d'una vista aèria de la ciutat de Ciutadella
(Menorca).

1970

Millanibadalscarles

12266
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[

MILLAN I BADALS, Carles
Retall de premsa

Retall de premsa enviat per Carles Millan i Badals a Fuster sobre l'anulació
del "Tribunal Suprem" de la sentència imposada per el "Tribunal de Orden
Público" a Joan Ballester Canals, per editar un mapa dels Països Catalans.

1970

Millanibadalscarles

12251

Retall de premsa

Retall de premsa enviat per Carles Millan i Badals a Fuster de "La
Vanguardia" sobre la distribució del llibre català a Alacant.

1970

Millanibadalscarles

12253

Retall de premsa

Retall de "La Vanguardia" enviat per Carles Millan i Badals a Fuster. Noticia
de José Martin Morales sobre el judici als acusats per pertànyer a un partit
separatista català.

1970

Millanibadalscarles

12256

Millanibadalscarles

12265

1981

Millanimasdeujosep-lluis

12267

1976

Millanjesus

12249

Fullet
MILLÁM I MASDEU, JosepLluis

Carta

MILLÁN, Jesús
Carta
MILLÁS COVAS, Jaime
Manuel

Enviament a Fuster d'un fullet en defensa del valencià.
Felicitació a Fuster per part de Josep Lluis Millàn i Masdeu, regidor d'Esports
i Cultura de l'Ajuntament d'Ulldecona, per la seua tasca en defensa del
català.
Carta de Jesús Millán a Eliseu Climent per tal de corregir la data del costum
de traure la senyera de la ciutat d'Orihuela en la conmemoració de la seua
reconquesta.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaime Manuel Millás Covas de la visita a casa
seua de Sueca per a parlar de feina i recollir un treball seu per publicar-li'l a
"Cuadernos".

1972

Millascovasjaimemanuel

12268

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaime Manuel Millás Covas de l'enviament
d'un text seu per a publicar-lo a "Cuadernos", i comentaris sobre l'aparició a
"Triunfo" d'un article seu sobre "La Germania". També li demana quant pot
anar a visitar-lo a Sueca.

1972

Millascovasjaimemanuel

12269

1972

Millascovasjaimemanuel

12270

1973

Millascovasjaimemanuel

12271

1980

Millascovasjaimemanuel

12273

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaime Manuel Milllás Covas de
l'enviament d'un qüestionari per a una entrevista seua al diari "El País",
semblant a la feta a "Triunfo".
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1980

Millascovasjaimemanuel

12274

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaime Manuel Millás Covas de la seua
visita a Sueca per parlar d'una entrevista.

1980

Millascovasjaimemanuel

12275

Carta

Carta
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Jaume Manuel Millás Covas de la seua
participació en un número extraordinari de "Cuadernos para el diálogo"
dedicat a València.
Comunicació a Fuster per part de Jaime Manuel Millás Covas atès que ha
rebut el seu article "Razones de una singularidad amarga" per a la seua
publicació.
Enviament a Fuster per part de Jaime Manuel Millás Covas del text d'una
entrevista per a que li faça una ullada abans de publicar-la.

[

MILLÁS COVAS, Jaime
Manuel

MILLÁS, Jaime
MILLET I BEL, Salvador

MILLET I BEL, Salvador
MILLET I ESPANYA, Juli
MILLO, Llorens
MINISTERIO DE
AGRICULTURA

Entrevista

Respostes a una entrevista a Fuster per al diari "El Pais".
Text amb correccions manuscrites de Fuster.

1980

Millascovasjaimemanuel

12276

Nota

Comunicació a Fuster per part de Jaime Manuel Millás Covas de la seua
visita a Sueca però no hi era.

1980

Millascovasjaimemanuel

12272

Carta

Carta de Jaime Millás agraint-li a Fuster les respostes al seu qüestionari per
a "Triunfo".

1976

Millasjaime

20440

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Millet i Bel.
Amb la reproducció d'un dibuix a color de Mirèia Solé.

1982

Milletibelsalvador

12278

Milletibelsalvador

12277

Milletiespanyajuli

12279

1981

Millollorens

12280

1982

Ministeriodeagricultura

12281

1979

Ministeriodecultura

12283

1979

Ministeriodecultura

12284

1979

Ministeriodecultura

12282

1979

Ministeriodecultura

12295

1979

Ministeriodecultura

12296

Felicitació
nadalenc
Carta
Telegrama
Carta

MINISTERIO DE CULTURA
Carta

Carta

Telegrama

Telegrama

Telegrama
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Millet i la seua dona,
Assumpció Serra.
Enviament a Fuster de l'adreça de Juli Millet i Espanya, amb membret del
"Partit Socialista del País Valencià".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Agraïment a Fuster per part de José Luis Álvarez, ministre d'Agricultura
Pesca i Alimentació, per la seua col·laboració amb un article sobre
"Paradores Nacionales".
Inviatació a Fuster per part de José Fernández Cruz, president gestor del
"Patronat Nacional del Misteri d'Elx", a la projecció del documental "El
Misterio de Elche".
Comunicació a Fuster per part del "Ministeri de Cultura" per a que passe
per la seua delegació a València, per a cobrar un xec per la seua
col·laboració amb un text al catàleg d'una exposició d'Andreu Alfaro.
Comunicació per part de Fuster a Jesús Aguirre, director general de música
del "Ministeri de Cultura", de la seua assistència a una reunió.
Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Aguirre, de la seua participació en una
reunió amb el "Ministeri de Cultura", pel que li faciliten la data i hora de la
mateixa.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Contestació per part de Fuster a Jesús Aguirre, director general de "Música
del Ministeri de Cultura", atès que no podrà anar a una reunió.

[

MINISTERIO DE CULTURA
Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Aguirre de la seua participació en una
reunió amb el "Ministeri de Cultura", pel que li faciliten la data i hora de la
mateixa.

1979

Ministeriodecultura

12297

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Aguirre de la seua participació en una
reunió amb el "Ministeri de Cultura", pel que li faciliten la data i hora de la
mateixa.

1979

Ministeriodecultura

12301

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaime Salinas, director general del "Llibre i
Biblioteques del Ministeri de Cultura", de la seua participació com a jurant
del "Premi Nacional de Literatura" i del "Premi de les Lletres Espanyoles".

1984

Ministeriodecultura

12285

Carta

Contestació de Fuster a Jaime Salinas, com a director general del "Llibre i
Biblioteques del Ministeri de Cultura", declinant la seua participació com a
jurant dels "Premis Nacional de Literatura" i del "Premi de les Lletres
Espanyoles".

1984

Ministeriodecultura

12286

1984

Ministeriodecultura

12288

1984

Ministeriodecultura

12290

1984

Ministeriodecultura

12291

1984

Ministeriodecultura

12299

Expedient

Nova sol·licitud a Fuster per part de Jaime Salinas, director general del
"Llibre i Biblioteques del Ministeri de Cultura", de la seua participació com a
jurant del "Premi Nacional de Literatura".
djunta fotocòpia del "BOE" amb les bases de la convocatòria al "Premi
Nacional de Literatura", llistat dels membres del "Jurat de la Comissió
d'Assaig", altres membres del jurat del mateix premi i fulls per a la valoració
dels llibres.

1984

Ministeriodecultura

12287

Fullet

Bases del "Premio Nacional de Literatura 1984" enviades a Fuster com a
membre del jurat.

1984

Ministeriodecultura

12289

Carta

Carta

Carta

Carta
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Acceptació per part de Fuster de la seua participació com a membre del
jurat de la secció d'assaig del "Premi Nacional de Literatura", 1984.
Agraïment a Fuster per part de Jaime Salinas, director general del "Llibre i
Biblioteques del Ministeri de Cultura", per la seua acceptació de formar part
del jurant del "Premi Nacional de Literatura".
Comunicació a Fuster per part de Jaime Salinas de l'enviament d'uns llibres
que opten al "Premi Nacional de Literatura".
Adjunta un llistat dels títols enviats.
Comunicació a Fuster per part de Jaime Salinas, director general del "Llibre i
Biblioteques del Ministeri de Cultura", de la data d'una reunió del jurat del
"Premi Nacional de Literatura", 1984, i de l'enviament de les obres
finalistes.

[

MINISTERIO DE CULTURA
Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Germán Porras, subdirector general del
"Llibre del Ministeri de Cultura", de la seua assitència a un acte del jurat del
"Premi Nacional de Literatura".

1984

Ministeriodecultura

12294

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Jaime Salinas, director general del "Llibre i
Biblioteques" de la data d'una reunió del jurat del "Premi Nacional de
Literatura".

1984

Ministeriodecultura

12298

Telegrama

Felicitació a Fuster per part de Juan Manuel Velasco Rami, director general
del "Llibre i Biblioteques del Ministeri de Cultura".

1988

Ministeriodecultura

12300

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Federico Soler Ibáñez, director general del
"Llibre i Biblioteques del Ministeri de Cultura", de la seua participació com a
jurant del "Premi Nacional de Literatura", en la modalitat d'assaig.

1989

Ministeriodecultura

12292

Telegrama

Felicitació a Fuster per part de Juan Manuel Velasco Rami, director general
del "Llibre i Biblioteques del Ministeri de Cultura".

1989

Ministeriodecultura

12293

Carta

Fotocòpia d'una carta enviada per la inspectora Provincial de l'Educació
General Básica del Ministeri de Cultura a la Directora y Claustre de
Professors de l'Agrupació Escolar Mixta Primo de Ribera, i reenviada a
Fuster on s'adopten unes mesures a seguir als centres escolars respecte a
l'ús de la llengua valenciana.

1982

Ministeriodeeducacionyciencia

20423

Carta

Felicitació a Fuster per part del claustre de professors de l'"Institut de
Formació Professional" de Sueca pel seu nomenament com a fill predilecte
de la ciutat.

1984

Ministeriodeeducacionyciencia

12302

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una felicitació per part del claustre
de professors de l'"Institut de Formació Professional" de Sueca, pel
nomenament com a fill predilecte de la ciutat.

1984

Ministeriodeeducacionyciencia

12303

Telegrama

Mostra de condol per part de Fuster a José María Maravall.

1986

Ministeriodeeducacionyciencia

12304

Telegrama

Felicitació a Fuster per part de José María Maravall.

1988

Ministeriodeeducacionyciencia

12305

Nòmina

Nòmina de Fuster com a professor universitari del mes d'abril.

1989

Ministeriodeeducacionyciencia

12306

Nòmina

Nòmina de Fuster com a professor universitari del mes de maig.

1989

Ministeriodeeducacionyciencia

12307

Nòmina

Nòmina de Fuster com a professor universitari del mes de juny.

1989

Ministeriodeeducacionyciencia

12308

Nòmina

Nòmina de Fuster com a professor universitari del mes de juliol.

1989

Ministeriodeeducacionyciencia

12309

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
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MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nòmina

Nòmina de Fuster com a professor universitari del mes d'agost.

1989

Ministeriodeeducacionyciencia

12310

Carta

Contestació per part del "Ministeri de Industria y Energía" a la petició
d'enviament de l'obra "Historia natural".

1988

Ministeriodeindustriayenergia

12311

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Araceli Pereda, jefa d'edicions del "Ministeri
de Informació i Turisme", d'una fotocòpia d'una obra seua per a la seua
edició, i pagament dels seus honoraris editorials per la mateixa.
Adjunta rebuts per pagament de la seua publicació "Literatura catalana
contemporànea".

1974

Ministeriodeinformacionyturismo

12312

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Araceli Pereda de l'Editora Nacional, de
l'enviament de les galerades de la seua obra "Literatura catalana
contemporànea" per a la seua correcció abans de publicar-la.

1974

Ministeriodeinformacionyturismo

20199

1966

Ministeriodelagobernacion

12313

1983

Ministeriodetrabajoyseguridadsoci
12314
al

1983

Ministeriodetrabajoyseguridadsoci
12315
al

1981

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12316

1981

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12317

1981

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12318

1981

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12320

1981

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12321

MINISTERIO DE
Expedient
GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y
Carta
SEGURIDAD SOCIAL
Carta
MINISTERIO DE
TRANSPORTES, TURISMO Y Carta
COMUNICACIONES
Carta

Carta

Carta
Carta
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Sentència judicial condemnatòria d'una multa a Valerià Miralles Ortola,
Domingo Serneguet i Salvador Martí Albert per unes pintades separatistes.
Sol·licitud a Fuster d'una explicació del perquè no ha cotitzat mai a la
Seguretat Social, per tal de donar-li una pensió.
Contestació per part de Fuster a Luis Garcia de Diego, del "Ministeri de
Treball i Seguretat Social" atès que cotitza a la seguretat social des de fa uns
anys com a llaurador.
Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en un llibre sobre "Los Paradores
Nacionales" amb un article sobre el "Parador Luis Vives (El Saler, Valencia)".
Comunicació per part de Fuster a Francisco Girón de Tena atès que ha estat
intentant posar-se en contacte amb ell per a parlar sobre la seua
col·laboració en un article sobre "El parador nacional Luis Vives (El Saler,
Valencia)".
Comentaris a Fuster per part de Francisco Girón de Tena sobre les
característiques de l'article que vol que faça per a un llibre sobre "Los
paradores nacionales". També li parla dels honoraris editorials a rebre per
l'esmentat article.
ADjunta un fullet publicitari del "Parador nacional Luis Vives (El Saler
(Valencia)".
Comunicació per part de Fuster de la data d'enviament del seu article sobre
el "Parador Nacional Luis Vives (El Saler)".
Enviament per part de Fuster del seu article sobre el "Parador Nacional Luis
Vives (El Saler)" per a publicar-lo.

[

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, TURISMO Y
Carta
COMUNICACIONES
Carta
Carta

Carta

Carta
Nota
MINISTERIO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
MINISTRAL MACIÀ, J
MINISTRO SECRETARIO
GENERAL DEL
MOVIMIENTO
MINYANA I MASCARELL,
Adolf

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc

MIQUEL

Invitació
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Comunicació a Fuster per part de Francisco Girón de Tena atès que ha rebut
el seu article sobre "El Parador Nacional Luis Vives, El Saler (Valencia)".
També li demana les seues dades personals per a pagar-li els seus honoraris
editorials.

1982

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12322

Enviament per part de Fuster a Francisco Girón Tena del seu número del
DNI per a cobrar els seus honoraris editorials.

1982

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12323

1982

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12324

1983

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12325

1991

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12326

Ministeriodetransportesturismoyc
omuicaciones

12319

1987

Ministerioparalasadministraciones
publicas

12327

1981

Ministralmasiaj

12328

1966

Ministrosecretariogeneraldelmovi
miento

12329

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Adolf Minyana i Mascarell, i mostra
de defensa de la llengua i cultura catalana.

1983

Minyanaimascarelladolf

12330

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Adolf Minyana, i mostra de defensa
de la llengua i cultura catalana.

1984

Minyanaimascarelladolf

12331

Miquel

20441

Comunicació a Fuster per part de Luis Gámir atès que ha rebut el seu article
sobre "El Parador Nacional Luis Vives, El Saler (Valencia)" per a la seua
publicació.
Comunicació per part de Ignacio Fuejo, secretari general de turisme, del
retard en la publicació del llibre "Paradores de España", en el qual Fuster
col·laborà.
Comunicació a Fuster de l'enviament de cinc exemplars de l'obra "Rutas
literarias de España".
Enviament a Fuster de la nova adreça a Madrid de la "Secretaría de Estado
de Turismo".
Comunicació a Fuster de l'enviament de la sol·licitud per a tramitar la seua
jubilació.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Ministral Masià, i mostra
de recolzament per la seua tasca cultural.
Carta de José Solís Ruiz a Fuster en defensa del franquisme i la unitat
nacional d'Espanya.

Nota de Miquel convidant a Fuster al còctel d' inaguració.

[

MIQUEL ARIMANY,
Editorial

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Miquel Arimany sobre la
publicació de l'obra "Els dies i els homes", i sobre l'enviament d'un treball
seu per a un volum "d'Eugeni d'Ors".

1982

Miquelarimanyeditorial

12333

Carta

Comentaris editorials a Fuster sobre la publicació per part de l'editorial
"Miquel Arimany" d'uns llibres col·lectius en els quals participen alguns
autors valencians, i d'altres sobre la foto de Fuster que il·lustrarà l'obra.

1982

Miquelarimanyeditorial

12334

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'editorial "Miquel Arimany" de que, degut
a la tardada de Vicent Andrés Estellés en l'enviament d'un treball per a una
obra col·lectiva, van a encarregar-li l'article a Jaume Pérez Muntaner.

1982

Miquelarimanyeditorial

12335

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Arimany de l'enviament d'uns
exemplars de la seua obra "Joan Fuster en els seus millors escrits",
comentaris sobre la presentació de l'esmentada obra, i notes editorials.

1983

Miquelarimanyeditorial

12336

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego de certes informacions
sobre sants valencians per a un article que està fent sobre "L'ús de la
llengua valenciana a l'església".

1964

Miquelidiegovicent

12338

1964

Miquelidiegovicent

12339

1964

Miquelidiegovicent

12340

1964

Miquelidiegovicent

12341

1965

Miquelidiegovicent

12343

1965

Miquelidiegovicent

12344

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego sobre la
publicació de llibres en valencià, i d'altres sobre la situació del
valencianisme i a la seua visita a Barcelona per a tractar la situació
valencianista.

1965

Miquelidiegovicent

12345

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego per a que faça una
ressenya a "Destino" sobre els "Jocs Florals", i comentaris sobre la seua
visita a Sueca.

1965

Miquelidiegovicent

12346

MIQUEL I DIEGO, Vicent

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego de l'enviament de
certes informacions sobre l'ús de la llengua que feien alguns personatges
històrics valencians.
Enviament a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego d'un poema seu per a
presentar-lo als "Jocs Florals", per la qual cosa li demana la seua opinió
sobre la qualitat del text.
Adjunta poema mecanografiat titulat "Cançò a l'estimada".
Comentaris a Fuster sobre la prohibició per part del ministre Solís d'un
congrès de regants a València, d'altres sobre la imatge que tenen d'Almela i
Vives a Madrid, i proposta dels finalistes a un premi literari.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego de certa referència
sobre l'humanisme valencià, comunicació d'unes anècdotes
antivalencianistes d'Almela i Vives a la "Llibreria Soriano" i a una
conferència de San Valero a l'"Ateneo Mercantil de València", i comentaris
sobre editorials.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare.

[

MIQUEL I DIEGO, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego de l'interès de
Rafael Ninyoles per gravar un disc de música valenciana a una discogràfica
catalana, i sobre el seu llibre "L'opinió pública i la democracia".

1965

Miquelidiegovicent

12347

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego d'un aclariment sobre
la polèmica apareguda als diaris valencians de la publicació de la seua obra
"El Pais Valenciano", per a fer un article al respecte.

1965

Miquelidiegovicent

12348

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego de la seua visita a
Sueca per a parlar de la seua anada a veure "El Misteri d'Elx" i un concert de
Raimon. També li demana que recomane a Màrius Viadel per a treballar a
"Edicions 62" i sobre la publicació d'un llibre d'un capellà valencià.

1965

Miquelidiegovicent

12349

Carta

Mostra d'interès a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego per l'estat de
salut del seu pare, i comentaris sobre la relació d'Eliseu Climent amb els
membres de la política i la cultura catalana a Barcelona.

1965

Miquelidiegovicent

12350

Carta

Comunicació a Fuster d'un cicle de conferències sobre València a la
"Cambra de Comerç" de Castelló, i comentaris sobre els participants al
mateix cicle. També li fa alguns comentaris sobre les seccions comarcals de
"Lo Rat-Penat" i sobre l'aparició de la revista "Terra Forta".

1966

Miquelidiegovicent

12351

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego sobre la creació
d'unes revistes comarcals en valencià. També li demana que intervinga per
ell recomanant-lo a unes oposicions per a la refineria de petroli "ESSO" de
Castelló, i li comunica que aniran a Sueca a per ell per a que done una
conferència a Castelló.

1966

Miquelidiegovicent

12352

1966

Miquelidiegovicent

12353

1966

Miquelidiegovicent

12354

1967

Miquelidiegovicent

20443

1969

Miquelidiegovicent

12342

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego sobre el fracàs del
seu projecte per a la creació d'una revista catòlica en valencià.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego sobre la publicació
d'un llibre col·lectiu titulat "Faristol" a petició de Tremoleda. També li fa
alguns comentaris sobre la situació lingüística al País Valencià i als cursets
de valencià.
Carta de Vicent Miquel i Diego a Fuster explicant-li lo ocorregut en la
presentació d'un treball als "Jocs Florals de lo Rat Penat".
Adjunta treball presentat als "Jocs Florals de lo Rat Penat".
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego d'una referència al
Misteri d'Elx apareguda al "Llibre de tothom" i d'altra sobre una anècdota
de l'ús del valencià al seminari.

[

MIQUEL I DIEGO, Vicent
Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego del seu càrrec de
secretari a l'Ajuntament d'Almassora i comentaris sobre la creació d'unes
comissions per al desenvolupament regional per part del govern.
Sol·licitud per part de l'Ajuntament d'Almassora a José Antonio Perelló
Morales atès que, com a president de l'"Ateneo Mercantil" de València,
demane al "Ministeri d'Educació" poder donar cursets de llengua i cultura
valenciana.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego, i
comentaris sobre una querella als exportadors valencians de taronja arran
de les mesures preses per aquests contra Fuster per un article seu al
respecte.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego de l'enviament d'un
acord municipal.

1970

Miquelidiegovicent

12355

1970

Miquelidiegovicent

12356

1971

Miquelidiegovicent

12357

Miquelidiegovicent

12358

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Miquel i Diego atès que ha sigut
nomenat secretari de l'Ajuntament d'Algemesi.

Miquelidiegovicent

12359

Text literari

Enviament per part de Fuster a Vicent Miquel i Diego d'un text sobre la
necessitat de que l'església valenciana es posicione a favor del valencià com
a llengua litúrgica.

Miquelidiegovicent

12337

Carta

Comunicació a Fuster per part de Carme Miquel de la seua visita amb Eliseu
Climent i Manuel Tarín per a parlar del concurs literari per a xiquets "Joanot
Martorell".

1969

Miquelcarme

12332

Carta

Carta de Carmen de Miquel proposant a Fuster participar en l' acte
presentació de la "I Escola d' Estiu del País Valencià" que tindrà lloc dins
dels actes de presentació del "Congrés de Cultura Catalana"
Expon la possible organització dels actes.

1976

Miquelcarme

20442

1957

Mirmayolgregori

12363

1957

Mirmayolgregori

12364

1974

Mirmayolgregori

12365

1981

Mirmayolgregori

12366

1981

Mirmayolgregori

12367

MQUEL, Carme

MQUEL, Carme

MIR MAYOL, Gregori
Carta

Carta

Carta
Telegrama
Telegrama
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Sol·licitud a Fuster per part de Gregori Mir de la seua participació com a
membre del jurat del premi "La Critica", d'obres en llengua catalana,
patrocinat per la revista "Ponent".
Acceptació per part de Fuster a formar part del jurat del premi "La Critica",
patrocinat per la revista "Ponent", i comunicació de quines són les editorials
valencianes del moment.
Comunicació a Fuster per part de Gregori Mir de l'enviament d'un llibre
d'articles de Mossèn Oliver publicat per "Edicions 62".
Mostra de recolzament a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València.

[

MIR, Jordi

Carta
Carta

Carta
MIRA I GARCIA, Rafael

Carta
Carta

MIRA, Carlos
MIRA, Carme
MIRA, Joan Francesc

Carta
Carta

Comentaris per part de Fuster a Jordi Mir sobre una entrevista seua per a
un programa de televisió.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Mir proposant-li una data per a una
entrevista a la televisió a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Mir per a que li faça el pròleg a un llibre
de Tomàs Escuder, i comentaris sobre la seua entrevista a un programa de
televisió.
Comentaris a Fuster per part de Rafael Mira i Garcia sobre la lectura d'un
article aparegut al darrer número de "El Temps", exemplar que li envia.
Comentaris a Fuster per part del pediatra Rafael Mira i Garcia reivindicant
l'ensenyament i ús del català.
Enviament a Fuster per part de Carlos Mira del text d'una conferència
d'Esplà sobre la "Vocación musical".
Carta de Carme Mira a Fuster amb comentaris personals.

1980

Mirjordi

12360

1980

Mirjordi

12361

1980

Mirjordi

12362

1984

Miraigarciarafael

12388

Miraigarciarafael

12387

1962

Miracarlos

12368

1976

Miracarme

20444

Nota

Comunicació a Fuster de la visita a casa seua de Sueca de Joan Francesc
Mira i la seua dona M. Pilar.

1967

Mirajoanfrancesc

12374

Carta

Disculpa a Fuster per part de Joan Francesc Mira per certa polèmica
editorial, i comentaris sobre els seus treballs.

1969

Mirajoanfrancesc

12375

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Francesc Mira d'una visita a casa seua
de Sueca per a parlar d'alguns assumptes literaris de la "Fundació Huguet".
Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Francesc Mira sobre la
publicació d'un llibret lingüístic.
Comunicació a Fuster de la visita a casa seua de Sueca de Joan Francesc
Mira i de Vicent Pitarch per a parlar amb ell.

1970

Mirajoanfrancesc

12376

1970

Mirajoanfrancesc

12379

1974

Mirajoanfrancesc

12381

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Francesc Mira sobre la seua estada
com a investigador a la Universitat de Princeton, i mostra de suport amb
motiu de l'atemptat.

1978

Mirajoanfrancesc

12386

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Francesc Mira de la visita a casa seua
de Sueca per a parlar de l'obra "El desig dels dies".

1981

Mirajoanfrancesc

12382

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Francesc Mira de l'enviament d'algunes
informacions sobre els seus articles per a l'elaboració d'un capitol per al
llibre "Joan Fuster: l'home i l'obra".

1982

Mirajoanfrancesc

12383

Carta
Carta
Nota
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[

MIRA, Joan Francesc
Carta
Saluda
Carta

Invitació a Fuster per part de Joan Francesc Mira a la inauguració del
"Museu d'Etnologia" de València.
Records a Fuster per part de Joan F. Mira des de Düsseldorf, també li diu
que restarà uns dies a Paris per si vol alguna cosa.

1982

Mirajoanfrancesc

12384

1983

Mirajoanfrancesc

12385

Mirajoanfrancesc

12369

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Francesc Mira sobre una reunió amb
Eliseu Climent a la cafeteria "Oeste" per a parlar d'un projecte editorial.

Mirajoanfrancesc

12370

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Francesc Mira d'un guió d'un llibre per
a classes de català.

Mirajoanfrancesc

12372

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Francesc Mira de la seua visita a
Castelló, i comentaris sobre una excursió a Morella.

Mirajoanfrancesc

12373

Mirajoanfrancesc

12378

Mirajoanfrancesc

12380

Mirajoanfrancesc

12377

Mirajoanfrancesc

12371

Carta
Carta
Guió

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Francesc Mira d'una visita per a parlar
de feina.
Comunicació a Fuster per part de Joan Francesc Mira de la seua nova adreça
a Castelló.
Guió d'un llibre per a classes de català, amb les diferents parts contingudes.

Invitació

Comunicació a Fuster per part de Joan Francesc Mira de la data del seu
matrimomi, amb foto en blanc i negre d'ell i la seua futura muller a la platja.

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Miralce sobre l'enviament d'un text
per a un llibre sobre la poesia de Llorente, que es publicarà a la col·lecció
"Biblioteca Selecta".

1956

Miraclejosep

12390

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Miracle sobre la publicació d'una
biografia d'Àngel Guimerà, pel que li demana que li faça una ressenya
literària a la premsa valenciana.

1958

Miraclejosep

12391

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Miracle per la seua crítica literària a
l'obra "Obres completes de Prudenci Bertrana", publicades per l'editorial
"Selecta".

1966

Miraclejosep

12392

Carta

Recomanació a Fuster per part de Josep Miracle de la lectura de l'obra de
Núria Mínguez i Negre, "Madame Lamour".

1969

Miraclejosep

12393

1970

Miraclejosep

12394

1978

Miragallandres

12395

MIRACLE, Josep

Carta
MIRAGALL, Andrés

Contestació per part de Fuster a una petició de Joan Francesc Mira d'on pot
trobar referències als seus articles polítics, proposant-li les obres "Un país
sense política" i "Destinat a valencians".

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Josep Miracle sobre l'ús de la paraula
"clergat" arran de la lectura d'un article seu.
Poema dedicat a Fuster, titulat "Evocació", fet per un tal Gustavo del
Xúquer.

[

MIRALLES MOLINA,
Salvadora
MIRALLES, Francesc

Adhesió

1981

Mirallesmolinasalvadora

12404

1977

Mirallesfrancesc

12396

1963

Mirallesvaleria

12398

1963

Mirallesvaleria

12397

1964

Mirallesvaleria

12399

1969

Mirallesvaleria

12400

1977

Mirallesvaleria

12402

1980

Mirallesvaleria

12403

Mirallesvaleria

12401

1954

Mirambellantoni

12405

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Mirambell de l'obra teatral "Figuretes
de vidre" publicada per "Quaderns de Teatre ABD" per a que faça una
crítica literària.
Adjunta fullet publicitari de la col·lecció "Quaderns de Teatre ADB".

1959

Mirambellantoni

12406

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Mirambell atès que va mostrar la
seua adhesió a un homenatge a Soldevida. També li dóna records per a
Palàcios i per a Burguera.

1960

Mirambellantoni

12407

Carta
MIRALLES, Valerià

Nota
Postal
Telegrama
Tarja de
presentació

Carta

Carta
Nota
MIRAMBELL, Antoni

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Miralles de la seua col·laboració
amb un article dedicat a Pla Narbona per a la revista "Papeles de Son
Armadans".
Sol·licitud a Fuster per a que escolte un programa a Ràdio Castellar.
Salutacions a Fuster per part de Valerià Miralles des de Llavorsi (Lleida).
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'uns bous treballant la
terra, i al fons una vista de Puigcerdà.
Notificació a Fuster per part de Valerià Miralles atès que ha tingut un fill.
Comentaris a Fuster sobre la seua conferència a la llibreria "Concret" on
parlarà de Louis Althusser.
Comunicació per part de Fuster a Valerià Miralles de l'enviament de les
respostes seues a una entrevista que li demanà.
Adjunta full amb les preguntes i cinc fulls de respostes.
Sol·licitud a Fuster de la seua participació a l'"Assemblea d'Intel·lectuals,
Artistes i Professionals del País Valencià".
Comunicació a Fuster per part de Valerià Miralles de la data de la seua visita
a Sueca.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Mirambell d'unes fotos d'un aplec a
Riells (Girona), i mostres d'afecte.

[

MIRAMBELL, Antoni
Carta
MIRA-PERCEVAL PASTOR,
Antonio
MIRAVITLLES I SENADELL,
Joan

Felicitació
nadalenc

Carta

Carta

MIRÓ, Antoni

Comunicació a Fuster per part de Joan Miravitlles i Senadell de l'enviament
d'un article crític per a publicar-lo a "Destino" arran d'uns articles de Fuster
apareguts a la mateixa publicació en castellà.
Adjunta fotocòpia de l'article esmentat enviat a la secció "Cartas al
Director".
Contestació per part de Fuster a Joan Miravitlles i Saradell a un article seu
enviat a la secció "Cartes al director" de la revista "Destino" on fa una crítica
al bilingüisme de Fuster.

1961

Mirambellantoni

12408

1992

Mira-percevalpastorantonio

12389

1966

Miratvillesisenadelljoan

12411

1966

Miratvillesisenadelljoan

12412

Carta

Contrarèplica de Joan Miravitlles i Senadell a Fuster a cert article d'aquest
enviat a la secció "Cartes al director" de la revista "Destino" i no publicat.

1966

Miratvillesisenadelljoan

12413

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Miravitlles sobre la creació
d'una nova col·lecció "Els primers", de temes científics en català. També li
demana la seua col·laboració en la mateixa o la d'algun autor valencià.

1965

Miratvillesjaume

12409

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Miravitlles de la seua participació amb
un text sobre Joan Lluis Vives per a publicar-lo a la col·lecció "Els Primers".
També li comunica l'enviament d'un xec pel pagament dels seus honoraris
editorials pel seu article a "Hablemos".

1965

Miratvillesjaume

12410

1981

Miretimestrexavier

12414

1966

Miroantoni

12417

1966

Miroantoni

12420

1966

Miroantoni

12421

MIRAVITLLES, Jaume

MIRET I MESTRE, Xavier

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Mirambell de l'enviament del text
de l'obra teatral "La cantant calva" i comentaris sobre la publicació del n. 4
de la col·lecció "Quaderns de Teatre ADB". També li facilita l'adreça de
Bonaventura Vallespinosa per a que li faça la traducció teatral d'una obra.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Antonio Mira-Perceval Pastor,
president de la Diputació d'Alacant.

Adhesió
Carta

Carta

Carta
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Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Enviament a Fuster per part d'Antoni Miró d'uns quadres i catàlegs seus per
a que li faça un text.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró per a que li faça un article sobre
la seua obra pictòrica a "Serra d'Or" i que faça per introduir-lo dins del
cercle pictòric català, ja que vol exposar a la "Sala Gaspar" de Barcelona.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare per part d'Antoni Miró,
qui també li demana que faça un text per a un catàleg d'art que està
preparant.

[

MIRÓ, Antoni
Catàleg

Catàleg "Antoni Miró - Pintura - Alcoiart" enviat a Fuster. Amb textos de
Fuster, Joan Valls, Antoni Revert i Josep Vicent Botella, amb dibuixos i fotos
d'Antoni Miró.

1966

Miroantoni

12428

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Antoni Miró.
Al revers del full apareix una foto d'Antoni Miró.

1966

Miroantoni

12422

Invitació

Invitació a l'exposició de pintura d'Antoni Miró al "Círculo Industrial. Alcoi".
Adjunta catàleg de la mateixa exposició amb text de Fuster.

1966

Miroantoni

12418

Fullet de presentació de l'obra d'Antoni Miró, amb foto d'aquest.
Adjunta catàleg "Exposició de pintures: d'Antoni Miró i Vicent Masià.
Galeria Elia Dénia", amb text de Fuster.

1966

Miroantoni

12419

Fullet de l'exposició de pintura d'Antoni Miró al "Sótano Medieval. Agostsetembre 1967. Polop".

1967

Miroantoni

12423

1969

Miroantoni

12424

1969

Miroantoni

12425

1970

Miroantoni

12427

1971

Miroantoni

12429

1971

Miroantoni

12426

Fullet
Fullet
Invitació
Carta
Catàleg
Invitació

Fullet de l'exposició d'Antoni Miró "Alcoiart-30", amb una foto de l'artista
en blanc i negre.
Invitació a l'exposició d'Antoni Miró "Ancoiart-33, 1 al 14 de desembre 69".
Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Miró i el "Grup Alcoiart", a un
homenatge que li fan a Alcoi.
Catàleg "Antoni Miró. Alcoiart 50" a la Galeria 3, enviat a Fuster.
Invitació a Fuster a una conferència d'Ernest Contreras "Antoni Miró y la
pintura, hoy", al "Club Pueblo" de Madrid.

Invitació

Invitació a l'exposició d'Antoni Miró "Alcoiart 50" a la Galeria 3 (Marlyse
Schmid).

1971

Miroantoni

12430

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni Miró. Al revers del full apareix una
foto a color d'una pintura mural seua a la façana d'una casa a la "Calle
Honda - Altea".

1972

Miroantoni

12432

Carta

Carta d' Antoni Miró agraint-li a Fuster l' enviament d' un escrit.

1973

Miroantoni

20446

Fullet

Invitació d' Antoni Miró a Fuster a l' exposició organitzada pel "Grupo
Denunzia" al "Palazzo del Parco" en la que participarà junt a Eugenio
Comencini, Julian Pacheco, Bruno Rinaldi i el crític Floriano de Santi.
Tríptic amb notes biogràfiques dels participants.
Anotació manuscrita de l' autor al tríptic.

1973

Miroantoni

20445

Carnet

Disculpa per part de Fuster a Antoni Miró per no estar a casa durant la seua
visita a Sueca, i comentaris sobre una exposició seua al poble.

1976

Miroantoni

12433

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Miró sobre una exposició seua a
Sueca. També li demana un text per al catàleg.

1976

Miroantoni

12435
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Carta

Comentaris per part de Fuster a Antoni Miró sobre l'enviament d'un text
seu per al catàleg de la seua exposició a Sueca.

1976

Miroantoni

12436

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Miró de la seua visita a Sueca per
arreplegar-lo i que vaja a passar uns dies a Altea.

1976

Miroantoni

12437

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Miró de la visita a casa seua de
Sueca, però no hi era.

1976

Miroantoni

12431

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró de permís per publicar un text seu
al catàleg "El tríptic d'Antoni Miró: Dona, Dólar, Ombra", i mostra d'interès
pel seu estat de salut al no trobar-lo a l'entrega dels "Premis Set i Mig" a
Alacant. També li diu que farà una exposició a la "Sala Gaudí" de Barcelona,
per si vol visitar-la.

1977

Miroantoni

12439

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Miró de la seua visita a Sueca per a
parlar d'un llibre d'art que prepara.

1977

Miroantoni

12441

Postal

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Miró per la seua col·laboració en un
catàleg d'art seu. Al revers del full apareix una foto a color d'una pintura
mural seua a la façana d'una casa a la "Calle Honda - Altea".

1977

Miroantoni

12440

Telegrama

Autorització per part de Fuster a Antoni Miró per a que faça el que vulga
amb els seus escrits.

1977

Miroantoni

12438

Expedient

Enviament a Fuster per part d'Antoni Miró d'uns retalls de premsa titulats
"Mensaje del Rey a los españoles", "Marina Baixa, 30 de diciembre de
1977" i "Carta abierta a Antoni Miró: peón de brega del imperialismo
catalán", "Marina Baixa, 27 de diciembre de 1977". Adjunta fotos d'unes
pintades contra Antoni Miró aparegudes a la façana de la seua casa d'Altea.

1978

Miroantoni

12442

Postal

Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Miró amb motiu de l'atemptat.
Al revers del full apareix el dibuix d'un ruc i el lema "Som Valencians, no
catalans".
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1978

Miroantoni

12443

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Miró del text d'un article seu per a la
revista "L'Espill". També li diu que s'ha traslladat a "El Sopalmo", convidantlo a que el visite, per la qual cosa li dibuixa al revers del full un plànol amb
l'ubicació del mas.
djunta fotografía en blanc i negre d'un quadre d'Antoni Miró titulat "Encara
diguem no! 1978".

1979

Miroantoni

12444

Carta

Text d'Antoni Miró enviat a Fuster per a publicar-lo a la revista "L'Espill",
mostrant el seu sentiment de valenciania.

1979

Miroantoni

12445

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a València amb motiu de l'atemptat.

1981

Miroantoni

12454
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Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Miró amb motiu de l'atemptat.

1981

Miroantoni

12455

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Miró de la seua visita a Sueca, però
com no hi era li deixà uns llibres al bar d'enfront de casa seua.

1982

Miroantoni

12446

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró d'un text per a publicar-lo als
catàlegs de les seues pròximes exposicions.

1983

Miroantoni

12448

Postal

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró de la seua visita al mas "El
Sopalmo" (Ibi).
Al revers del full apareix una foto a color del quadre d'Antoni Miró
"Metamorfosi, 1975-1976. Galeria Juana Mordó, Madrid".

1983

Miroantoni

12447

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró de la seua assistència a una
exposició homenatge a Joan Fuster que es farà a la galeria "El
Coleccionista", de Madrid.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1984

Miroantoni

12449

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró d'un text seu per als catàlegs de
les seues pròximes exposicions, i comentaris a la inauguració d'una
exposició de pintors valencians d'homenatge a Joan Fuster, a la galeria "El
Coleccionista" de Madrid.

1984

Miroantoni

12450

1986

Miroantoni

12451

1992

Miroantoni

12452

Miroantoni

12416

Miroantoni

12434

Miroantoni

12415

Carta

Carta

Carta
Nota
Tarja de
presentació
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Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Miró d'un text seu per als catàlegs de
properes exposicions, i comentaris sobre la seua darrera exposició "Pinten
pintura".
Enviament a Fuster per part d'Antoni Miró d'uns retalls de premsa. També li
demana la seua visita junt amb Palàcios i Boix al mas "El Sopalmo" (Ibi), i li
comenta que volen fer-li un homenatge a Alcoi pels 30 anys de "Nosaltres,
els valencians".
Adjunta retalls de premsa titulats "A propòsit d'una serigrafia d'Antoni Miró
dedicada a Joan Fuster" i "Antoni Miró va presentar la serigrafia que ha
preparat per al Grup Nacionalista" apareguts al diari "Canfali, 17 i 21-XII91".
Sol·licitud a Fuster de la seua assistència a una exposició d'Antoni Miró a
Alcoi.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Miró de la seua visita a Sueca per
dur-li uns gravats, i comunicació de l'enviament d'una publicació sobre la
"Sèrie El Dòlar".
Tarja de presentació d'Antoni Josep Miró i Bravo amb l'adreça del seu
estudi d'Alcoi.

[

MIRÓ, Antoni

Tarja de
presentació
Carta
Carta

MISIEGO LLAGOSTERA,
Roser

12453

1972

Mirojoan

12456

1972

Mirojoan

12457

Agraïment a Fuster per part de Joan Miró de l'enviament d'un llibre seu
dedicat.

1975

Mirojoan

12458

Carta

Enviament per part de Fuster a Joan Miró d'un llibre seu, el volum IV de les
seues "Obres completes", en senyal d'agraïment per l'enviament d'una obra
d'art seua titulada "Hors commerce".

1975

Mirojoan

12459

Carta

Carta de Roser Misiego Llagostera transcrivint-li a Fuster les opinions dels
espanyols residents a Àmsterdam del concert de Raimon.
ometaris personals.

1976

Misiegollagosteraroser

20447

Carta

Comunicació a Fuster per part dels "Modernistes" de Gandia de la visita a
casa seua de Sueca, però al no estar li proposen altre moment per poder
parlar amb ell.

1981

Modernistesdegandia

12463

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant per part dels "Modernistes" de Gandia, i
comentaris sobre l'adquisició d'un "Vita Christi". També li pregunten pel
cobrament dels diners d'una beca de Barcelona.

1981

Modernistesdegandia

12464

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part dels "Modernistes" de Gandia de la seua visita a
Sueca.

1981

Modernistesdegandia

12461

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part dels "Modernistes" de Gandia de la seua visita a
Sueca.

1982

Modernistesdegandia

12465

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del grup "Modernistes" de Gandia d'una data
per a sopar amb ell a l'esmentada ciutat.

1984

Modernistesdegandia

12462

Modernistesdegandia

12460

Comunicació a Fuster per part dels "Modernistes" de Gandia de la seua
visita a Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Moisés de la data de la seua
visita a Sueca, amb un amic.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Moisés de la data de la seua
visita a Sueca, amb uns amics.

1977

Moisesfrancesc

12466

1977

Moisesfrancesc

12467

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Moisés de l'enviament d'una
circular d'"Acció Cultural" demanant-li certes coses.

1984

Moisesfrancesc

12468

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Moisés del seu darrer treball
fonogràfic.

Moisesfrancesc

12469

Nota
MOISÉS, Francesc

Comentaris a Fuster per part de Joan Miró de l'interès de la família Gaspar
de fer una exposició seua a València.
Comunicació a Joan Miró atès que pot fer una exposició a València al
col·legi que presideix.

Miroantoni

Carta

MODERNISTES DE GANDIA

MODERNISTES DE GANDIA

Tarja de presentació d'Antoni Miró amb l'adreça del seu estudi al mas "El
Sopalmo" (Ibi).

Carta
Carta
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MOIX, Terenci
Carta
MOLAS, Isidre

Comunicació a Fuster per part de Terenci Moix de la seua visita a casa seua
però com no hi era li deixa la seua adreça i telèfon per a veure's quan vaja
per Barcelona.

Moixterenci

12470

1981

Molasisidre

12471

1956

Molasjoaquim

12474

1957

Molasjoaquim

12475

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas sobre com van les
preparacions d'una obra en la que col·labora. També li demana que faça
una conferència a la "Societat Catalana d'Estudis Històrics" de Barcelona, i li
comunica l'enviament d'un article seu aparegut a la "Revista Española de
Filología".

1957

Molasjoaquim

12477

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Molas atès que ha rebut els
articles que li envià i comentaris sobre la lectura d'aquests. També li fa
alguns comentaris editorials i correccions a algunes col·laboracions de l'obra
"Un segle de vida catalana", i d'altres sobre la publicació a la col·lecció
"Biblioteca Selecta" d'un llibre seu sobre l'obra d'Yxart.

1957

Molasjoaquim

12478

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas de l'enviament del seu
article per a l'obra "Un segle de vida Catalana" per a que el revise, i d'unes
fotos seues. També li diu que Albert Manent li ha comprat un exemplar
d'una obra del seu interès, i notes editorials.

1957

Molasjoaquim

12476

1958

Molasjoaquim

12480

1958

Molasjoaquim

12481

1958

Molasjoaquim

12479

Telegrama

MOLAS, Joaquim
Carta

Carta

MOLAS, Joaquim

Carta

Carta
Tarja de
presentació
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Adhesió a l'homenatge a Fuster fet per "Acció Cultural del Pais Valencià",
amb motiu de l'atemptat.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas sobre la seua
col·laboració a l'obra "Segle de vida catalana". També li comunica el preu
d'un exemplar de l'obra "L'Espill" i d'altres obres de Roís de Corella, i
comentaris sobre un aricle d'Arimany a "Pont Blau" titulat "El crèdit de la
realitat".
Comentaris per part de Fuster a Joaquim Molas sobre les seues
col·laboracions editorials a l'obra "Segle de vida catalana". També li demana
que li aconsegueisca l'edició en català d'un estudi sobre l'obra "L'Espill", fet
per Miquel i Planas a la col·lecció "Biblioteca Catalana".

Disculpa per part de Joaquim Molas a Fuster per no poder anar a
l'homenatge que li feren al Casal de Montserrat. També li comunica
l'enviament d'un exemplar de la revista "Agora", i li fa alguns elogis a la
seua obra.
Agraïment a Fuster pel seu interès per la revista "Agora". També li agraeix
l'enviament d'una separata sobre Sant Vicent, i li demana la seua
col·laboració amb una nova revista poètica que està preparant Joaquim
Molas.
Felicitació a Fuster pel seu sant i pel seu premi als "Jocs Florals".

[

MOLAS, Joaquim
Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Joaquim Molas per a que li revise les proves
d'impremta d'una "Antologia d'Ausiàs March" que està preparant, i
comentaris sobre els seus artícles, treballs i conferències que ha fet sobre el
mateix personatge. També li comunica que va estar a Formentor una
setmana en una reunió d'escriptors.

1959

Molasjoaquim

12482

Carta

Acceptació per part de Joaquim Molas de corregir-li a Fuster les proves
d'impremta de la seua "Antologia d'Ausiàs March", i comentaris sobre
l'enviament d'un llibre de Vergés.

1959

Molasjoaquim

12483

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de la seua col·laboració en
una obra homenatge a Carles Riba amb un article sobre "C.R. assagista i
crític literari". També li comunica l'enviament de les proves d'impremta
corregides de la seua "Antologia d'Ausiàs March".

1959

Molasjoaquim

12484

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joaquim Molas d'un text per a que li'l
publique.

1959

Molasjoaquim

12488

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas atès que ha rebut un
exemplar de "Levante" que li envià amb un article seu sobre "Ausiàs
March", així com el pagament editorial.

1959

Molasjoaquim

12489

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Molas per les seues paraules
publicades a "Destino", i comentaris editorials sobre l'obra de Fuster.
També li proposa un nou projecte editorial.

1960

Molasjoaquim

12490

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Molas per l'enviament dels seus
darrers treballs sobre Jaume Roig i Sor Isabel de Villena, i felicitació de l'any
1962.

1961

Molasjoaquim

12491

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Molas per l'enviament d'un
exemplar de la seua "Antologia d'Ausiàs March", comentaris sobre la seua
estada a la Universitat de Liverpool i sobre com és la vida a Anglaterra.

1962

Molasjoaquim

12485

1962

Molasjoaquim

12486

1964

Molasjoaquim

12492

1964

Molasjoaquim

12493

Carta

Carta

Carta
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Felicitació a Fuster per part de Joaquim Molas per la seua obra "Nosaltres,
els valencians", i sol·licitud de certa informació sobre la darrera obra
d'Estellés per a una "Antologia de la poesía catalana" que està preparant.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de la seua col·laboració en
una nova col·lecció d'"Edicions 62" sobre pensadors catalans. També li
demana que conteste a una enquesta sobre la literatura catalana feta per
Albert Manent.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de la seua participació en un
homenatge literari a Joan Oliver, i comentaris sobre la publicació dels textos
i sobre les retribucions editorials.

[

MOLAS, Joaquim
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas per a que accepte
col·laborar en una nova col·lecció d'"Edicions 62" sobre pensadors catalans.
També li comunica els títols a publicar i els autors i col·laboradors.

1964

Molasjoaquim

12494

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Molas sobre com va anar
l'homenatge a Joan Oliver, en el qual va participar amb un text, i
comunicació de l'enviament dels seus honoraris editorials.

1964

Molasjoaquim

12495

Carta

Proposta a Fuster per part de Joaquim Molas de fer un estudi sobre els
escriptors valencians que escribien en llengua vernacla als segles XVIII i XIX.

1964

Molasjoaquim

12496

Carta

Agraïment a Fuster per l'enviament d'uns exemplars de les seues obres
"Diccionari per a ociosos" i "Les Originalitats". També li fa alguns comentaris
a la lectura de la seua obra per part de Joaquim Molas i li demana la
publicació d'una "Antologia d'Eugeni d'Ors".

1964

Molasjoaquim

12497

1965

Molasjoaquim

12498

1965

Molasjoaquim

12499

1965

Molasjoaquim

12500

1966

Molasjoaquim

12501

1966

Molasjoaquim

12502

1966

Molasjoaquim

12503

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joaquim Molas sobre l'enviament d'un
llibre de Romeu sobre literatura. També li demana si podran veure's durant
una visita amb un grup de joves a València.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas per a l'edició de
les seues "Obres completes" a "Edicions 62". També li demana que li faça
un llistat d'obres seues.
Adjunta l'esmentat llistat fet per Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la crítica literària
d'aquest darrer a una obra de Llompart, i d'altres comentaris editorials
sobre la publicació de les "Obres completes de Fuster" a "Edicions 62",
enviant-li l'índex de continguts de l'obra.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas sobre el contingut
del primer volum de les seues "Obres completes", demanant-li aclaracions
sobre els seues articles a "Pont Blau" i "Destino", així com els seus inèdits.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas sobre el contingut
del volum I de les "Obres completes" de Fuster.
Adjunta proposta d'índex per a l'esmentada obra.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas sobre els textos a
incloure's al volum I de les seues "Obres completes", i d'altres a l'enviament
de llibres valencians del seu interès. També li proposa col·laborar en un
diccionari que prepara "Edicions 62".

[

MOLAS, Joaquim
Carta

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas a la publicació del
volum I de les seues "Obres completes", i d'altres sobre l'enviament de
llibres del seu interès comú.
djunta projecte editorial per a l'elaboració d'un "Diccionari de Literatura
Catalana".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de la qual s'ha enterat
Joaquim Molas per una notícia al "Diari de Barcelona".

1966

Molasjoaquim

12504

1966

Molasjoaquim

12505

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre la
publicació del primer volum de les seues "Obres completes", i d'altres sobre
el seu viatge a Barcelona.

1966

Molasjoaquim

12506

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Molas sobre la publicació d'un
article seu sobre Azorin a "Serra d'Or". També li demana poder incloure'l al
primer volum de les seues "Obres completes", i notes editorials i sobre
l'enviament d'uns textos per a la seua edició.

1967

Molasjoaquim

12507

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joaquim Molas a la publicació de
les seues "Obres completes", i d'altres a la publicació d'un llibre seu a la
col·lecció "Antologia Catalana". També li demana que envie les veus
valencianes per a incloure-les al "Diccionari de Literatura Catalana"
d'"Edicions 62".
Adjunta índex d'una obra de Fuster.

1967

Molasjoaquim

12508

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de la seua visita a Barcelona
per a parlar de les obres pendents de publicació a "Edicions 62". També li
proposa participar en unes converses a la casa de Porcel, en Vallvidrera, i
comentaris sobre els participants a les converses.
Adjunta llistat amb els temes dels parlaments a les converses.

1967

Molasjoaquim

12509

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas dels resultats dels "Premis
Serra d'Or", comentaris als guardonats, i d'altres editorials sobre els
continguts del tercer volum de les seues "Obres completes".

1968

Molasjoaquim

12510

1968

Molasjoaquim

12511

1968

Molasjoaquim

12513

Carta

Carta
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Proposta del calendari editorial per part de Joaquim Molas amb l'ordre
d'aparició dels VIII volums de les seues "Obres completes" publicades per
"Edicions 62", i comentaris sobre el preu de sortida a la venda dels volums.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eva Serra, d'"Edicions 62", per a que li demane
a Josep Palàcios l'enviament de la traducció d'un text per a la seua
publicació.

[

MOLAS, Joaquim
Carta

Sol·licitud a Fuster de certes informacions per part de Joaquim Ramis, de
l'"Agrupació d'Estudis Mèdics" d'"Edicions 62", per a la nova col·lecció de
"Monografies Mèdiques".

1968

Molasjoaquim

12514

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions 62" de certes dades personals seues
per a presentar les liquidacions editorials percebudes a hisenda.

1969

Molasjoaquim

12515

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de l'enviament dels mots
valencians a incloure al "Diccionari de Literatura Catalana", que prepara
"Edicions 62".

1969

Molasjoaquim

12516

1969

Molasjoaquim

12517

1969

Molasjoaquim

12519

1969

Molasjoaquim

12520

1969

Molasjoaquim

12521

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joaquim Molas per l'enviament d'unes
publicacions del seu interès. També li demana la seua visita a Barcelona per
coneixer un grup d'alumnes seus i donar-li un volum d'unes conferències
sobre l'obra d'Ausiàs March.

1970

Molasjoaquim

12522

Postal

Records a Fuster per part de Joaquim Molas i Josep Benet (Papitu) durant la
seua visita a Castelló.
Al revers del full apareix una foto a color del "Monumento al Rey Don Jaime
I. Castelló de la Plana".

1970

Molasjoaquim

12472

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Molas de la seua assistència a un
acte a Barcelona.

1987

Molasjoaquim

12523

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de la seua participació en una
conferència sobre literatura a la seu de "Joventuts Musicals de Badalona", i
comentaris sobre els altres conferenciants.

Molasjoaquim

12487

Carta

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part d'"Edicions 62" de certes dades personals seues
per a presentar les liquidacions editorials percebudes a hisenda.
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Molas de l'enviament d'uns treballs
seus pendents de publicar, i comentaris editorials al tercer volum de les
seues "Obres completes". També li fa alguns comentaris als articles
d'Eugeni Trias a "Tele/Exprés".
notació manuscrita de Fuster, "Afer Climent".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Maluquer sobre les dues obres
finalistes del "Premi Lara", i d'altres sobre afirmacions crítiques amb Josep
Pla, aparegudes a la revista "Oriflama".
Agraïment a Fuster per part de Joaquim Molas per l'enviament d'uns llibres
del seu interès, i enviament d'un article crític amb Fuster aparegut a la
premsa.

[

MOLAS, Joaquim
Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
MOLINA I MOLINA, Eusebi

Carta
Carta

MOLINA PASCUAL, Jacinto

Carta
Carta

MOLINA PASCUAL, Jacinto

Molasjoaquim

12518

Molasjoaquim

12473

Molasjoaquim

12512

1992

Molinaimolinaeusebi

12530

1992

Molinaimolinaeusebi

12531

1977

Molinapascualjacinto

12532

1977

Molinapascualjacinto

12533

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas atès que li escriurà sobre
la publicació de les seues "Obres completes".
Carta de Fuster a Eusebi Molina i Molina.
Carta de Eusebi Molina i Molina a Fuster. Comentaris a la seua obra.
Carta de Jacinto Molina Pascual a Fuster amb motiu de "la pintada" soferta.
Carta de Fuster a Jacinto Molina Pascual.

Carta

Carta de Jacinto Molina Pascual a Fuster fent-li comentaris d'un article de
José Corts, "Pepito el Transido".

1977

Molinapascualjacinto

12534

Carta

Carta de Jacinto Molina Pascual a Fuster. Adjunta article de premsa
"Jibraltar con monos", en el qual cita a Fuster.

1977

Molinapascualjacinto

12535

1978

Molinapascualjacinto

12536

1952

Molinaplatajose

12537

1953

Molinaplatajose

12538

1963

Molinaplatajose

12540

1963

Molinaplatajose

12539

Molinajosemaria

12524

Carta

MOLINA PLATA, José
Carta
Carta
Carta

MOLINA, José María

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas atès que ha rebut el
número de la "Revista de Filologia Valenciana" que li demanà. També li
demana una biografia d'Estanismau de Kotsk Vayo, i d'altres referències
d'autors valencians.
Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas atès que ja estan
preparades les proves d'impremta d'una obra sobre Ausiàs March.

Postal
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Carta de Jacinto Molina Pascual a Fuster.
Carta de José Molina Plata, director del "Diario Levante" a Fuster. Felicitació
per l'èxit en la "Corona poética en loor de Nuestra Señora de los
Desamparados". Comunica l'edició d'un llibre amb les poesies premiades.
Carta de José Molina Plata a Fuster.
Carta de Fuster a José Molina Plata per la polèmica sorgida amb Diego
Sevilla en "Levante" i la campanya contra l'obra "El País Valenciano", en
"Levante" i "Provincias".
Carta de José Molina Plata a Fuster.
Tarja postal de José Maria Molina a Fuster felicitant el nadal.

[

MOLINA, Manuel

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

MOLINER, Vicent

Carta de Fuster a Manuel Molina fent una reflexió sobre poesia.
Carta de Manuel Molina a Fuster. Discussió sobre poesia.

Carta

Carta de Francisco Molins Fernández a Fuster. Proposta de nomenament de
Fuster com a vicepresident de la "Asociación de las Artes, Letras y Ciencias".

Carta
MOLINS, Manolo

Carta de Manuel Molina a Fuster.

Carta

Carta
Telegrama

MOLINS FERNÁNDEZ,
Francisco

Carta de Fuster a Manuel Molina.

Carta de Vicent Ramon Moliner Santamaría i Agustí Ventura Conejero a
Fuster demanant que assistisca a l'aplec dels estudiants de batxillerat i
formació professional, amb motiu de la "Batalla d'Almansa" i crema de
Xàtiva.
Carta de César Molinero de "Tele Exprés" comunicant-li a Fuster que espera
el seu article per a la setmana vinent.
Telegrama de César Molinero demanant-li a Fuster amb urgència l' article
sobre el centenari del poema "L' Atlàntida" de Jacint Verdaguer.
Carta de Fuster a Francisco Molins Fernández interessant-se en conèixer la
seua obra a la "Asociación de las Artes, Letras y Ciencias" que presideix.

Carta
MOLINERO, César

Carta de Manuel Molina a Fuster agraint-li una fotografia.

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta
Carta
Carta
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Carta de Francisco Molins Fernández a Fuster en relació a la "Asociación de
las Artes, Letras y Ciencias".
Telegrama de Manuel Molins a Fuster.
Telegrama de Manuel Molins a Fuster en suport de l'atemptat sofert en
setembre de 1981.
Telegrama de Manuel Molins a Fuster.
Telegrama de Manuel Molins a Fuster.
Carta de Manuel Molins a Fuster recordant-li la seua participació al
programa, de mà de la representació "Les Quatre Històries".
Carta de Manuel Molins a Fuster, li envia escrit sobre els Borja.
Carta de Manuel Molins a Fuster, envia còpia de "La Divina Tramoia".

1947

Molinamanuel

12525

1947

Molinamanuel

12526

1947

Molinamanuel

12527

1947

Molinamanuel

12528

1947

Molinamanuel

12529

1979

Molinervicent

12541

1977

Molinerocesar

20448

1977

Molinerocesar

20449

1948

Molinsfernandezfrancisco

12549

1948

Molinsfernandezfrancisco

12550

1949

Molinsfernandezfrancisco

12551

1980

Molinsmanolo

12546

1981

Molinsmanolo

12542

1981

Molinsmanolo

12547

1983

Molinsmanolo

12548

Molinsmanolo

12543

Molinsmanolo

12544

Molinsmanolo

12545

[

MOLL MENGUAL, Toni

Telegrama

MOLL MENGUAL, Toni

Carta

MOLL, editorial

Felicitació nadalenca de l'editorial "Moll" a Fuster. Li envia deu "exemplars
d'autor" de la felicitació on apareix la poesia "invocació".

Carta

Carta de Moll sol·licitant a Fuster col·laboració en la creació de la
"Biblioteca Raixa" amb un original.
Carta d' Anna Moll, de l'editorial "Raixa", a Fuster tractant diversos aspectes
de la publicació de l'obra "El descrèdit de la realitat".

Carta

1973

Mollmengualtoni

20454

Monjojoanmartinez

20455

1952

Molleditorial

12552

1953

Molleditorial

12553

1955

Molleditorial

12554

1955

Molleditorial

12555

1955

Molleditorial

12556

Carta de Joan MartÍnez Monjo demanant-li a Fuster ajuda amb el treball
sobre el "diccionari secret del País Valencià".
Envia unes paraules com a mostra incompleta del seu treball.
Envia uns versos que circulen entre la gent del poble per si Fuster coneix l'
autor.
Adjunta versos "Carta que escrigueren les putes de València, al senyor
Governador".

Carta

Carta

MOLL, editorial

Telegrama de Toni Moll Mengual comunicant-li a Fuster que passaran a
recollir-lo per anar a la inaguració d' una llibreria.

Carta de Fuster a Anna Moll sobre les il·lustracions per a la publicació de
l'obra "El descrèdit de la realitat".
Carta d' Anna Moll a Fuster sobre els gravats per a la publicació de l'obra "El
descrèdit de la realitat".

Carta

Carta de Fuster a Anna Moll sobre els gravats per a la publicació de l'obra
"El descrèdit de la realitat". Consultes lexicogràfiques.

1955

Molleditorial

12557

Carta

Carta d' Anna Moll a Fuster sobre els gravats per a la publicació de l'obra "El
descrèdit de la realitat".

1955

Molleditorial

12558

1955

Molleditorial

12559

1955

Molleditorial

12560

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster sobre els gravats per a la publicació de l'obra "El
descrèdit de la realitat" i les proves de la publicació.
Carta de Fuster a Anna Moll sobre els gravats i altres qüestions per a la
publicació de l'obra "El descrèdit de la realitat".

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster sobre les proves per a la publicació de l'obra "El
descrèdit de la realitat".

1955

Molleditorial

12561

Carta

Carta d' Anna Moll a Fuster sobre la publicació de la primera edició de l'obra
"El descrèdit de la realitat".

1955

Molleditorial

12562

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1372 ]

[

MOLL, editorial

Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Carta
Postal
Postal

Carta

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster felicitant-lo per l'obra "El descrèdit de la
realitat". Gir postal pels drets d'autor.
Carta de Fuster a Moll agraïnt la cura en l'edició del "Descrèdit de la
realitat" i demantant-li més exemplars de l'obra.
Carta d' Anna Moll a Fuster demanant-li participar a un volum de
miscel·lània.
Nota manuscrita de Moll a Fuster demanant-li còpia d'una carta amb
Bardés.
Carta de Fuster a Moll enviant-li una carta amb Bardés.
Nota dirigida a Anna Moll.
Carta d' Anna Moll a Fuster agraïnt el volum dedicat de "Pàgines escollides
de Sant Vicent". Recorda l'enviament del resum d'història de la poesia.
Carta de Fuster a Anna Moll confirmant el resum d'història de la poesia
catalana. Comentaris sobre Albert del Castillo i Maurici Serrahima al
respecte de "El descrèdit de la realitat".
Carta d'Anna Moll a Fuster fent comentaris sobre l'extensió del treball
sobre la poesia catalana. Enviament d'un exemplar del volum "Cap d'any".
Tarja postal de Moll a Fuster agraïnt i tornant la carta amb Bardés.
Tarja postal d'Anna Moll a Fuster per l'original de "La poesia catalana".
Carta d'Anna Moll a Fuster en motiu de la publicació de la traducció de "El
descrèdit de la realitat".
Enviament d'exemplars de "El descrèdit de la realitat" i de "Cap d'any
1957".
Gir postal.
Felicitació per el premi "Yxart".
Carta de Fuster a Anna Moll sobre el treball de poesia catalana. Comentaris
a l'exemplar "Cap d'any".

1955

Molleditorial

12563

1955

Molleditorial

12564

1955

Molleditorial

12565

1955

Molleditorial

12566

1955

Molleditorial

12568

1955

Molleditorial

12569

1955

Molleditorial

12570

1955

Molleditorial

12567

1955

Molleditorial

12577

1956

Molleditorial

12571

1956

Molleditorial

12572

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster per la publicació del treball sobre la poesia
catalana i el seu títol.
Proposa a Fuster fer la pròxima crònica de "Raixa".

1956

Molleditorial

12573

Carta

Carta de Fuster a Anna Moll comunicant-li el títol escollit per a l'obra "La
poesia catalana". Demana una revisió de l'obra. Accepta fer la crònica de
"Raixa".

1956

Molleditorial

12574

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster demanant-li l'original de "La poesia catalana".

1956

Molleditorial

12575

Correspondència de Joan Fuster
1373 ]

[

MOLL, editorial

Carta

Carta de Fuster a Anna Moll comunicant-li l'enviament de "La poesia
catalana" per correu certificat.
Carta de Moll a Fuster demanant-li altra còpia de l'original "La poesia
catalana".

Carta

Carta de Fuster a Moll comunicant-li l'enviament de la còpia original de "La
poesia catalana" que li havia sol·licitat.

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta

Carta de Moll a Fuster referent a l'obra "La poesia catalana".
Carta de Moll a Fuster enviant-li unes proves de l'obra "La poesia catalana".
Carta de Moll a Fuster enviant proves del llibre "La poesia catalana" i
algunes rectificacions.
Carta de Fuster a Moll enviant les proves corregides de "La poesia
catalana".

1956

Molleditorial

12576

1956

Molleditorial

12578

1956

Molleditorial

12579

1956

Molleditorial

12580

1956

Molleditorial

12581

1956

Molleditorial

12582

1956

Molleditorial

12583

Carta

Carta de Moll a Fuster enviant les proves del segon volum de "La poesia
catalana".

1956

Molleditorial

12584

Carta

Carta de Fuster a Anna Moll agraïnt l'enviament dels primer volums de "La
poesia catalana" i fa referència a la crònica del País Valencià, destinada al
"Cap d'any".

1956

Molleditorial

12585

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster per l'assumpte de la crònica de València i
demanant-li alguna narració o assaig curt. Busca autors valencians per a
col·laborar al "Cap d'any". Demana ajuda per a fer una relació d'obres
publicades en el curs de l'any.

1956

Molleditorial

12586

Carta

Carta de Fuster a Anna Moll enviant la crònica de València per al "Cap
d'any".

1956

Molleditorial

12587

Carta

Carta de Moll a Fuster enviant-li les proves del segon volum de "La poesia
catalana". Agraïment per la participació al "Cap d' any".

1956

Molleditorial

12588

1956

Molleditorial

12589

Carta
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Carta d'Anna Moll a Fuster agraïnt la participació al "Cap d'any" i envia
agraïment a Iborra per la seua participació.
Demana autorització per a posar una "nota d'editor" indicant l'autoria de
l'obra.

[

MOLL, editorial
Carta

Carta

Carta

Postal

Carta de Fuster a Anna Moll, envia les proves corregides de l'última part de
"La poesia catalana" i fa alguns aclariments.
Rebutja que aparega el seu nom a peu de pàgina en la relació dels poetes
actuals.
Carta d'Anna Moll a Fuster informant que el segon volum de "La poesia
catalana" ja està a la impremta,
Comentaris a l'obra. Informa que rebrà els drets.
Carta de Fuster a Anna Moll agraïnt l'enviament dels exemplars del segon
volum de "La poesia catalana" i demanant algun exemplar més.
omentaris a l'obra.
Carta de Moll a Fuster enviant-li vint exemplars de "La poesia catalana" i
felicitant-lo per l'obra.

1956

Molleditorial

12590

1956

Molleditorial

12591

1956

Molleditorial

12592

1956

Molleditorial

12594

Postal

Tarja postal d'Anna Moll a Fuster en relació a l'enviament dels exemplars de
"La poesia catalana".

1956

Molleditorial

12595

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster donant-li indicacions per a la "Crònica de
València", per al volum de "Cap d'any 1958".
emana ajuda per a buscar participants a la miscel·lània.
nuncia una estada propera a València.

1957

Molleditorial

12596

1957

Molleditorial

12597

1957

Molleditorial

12598

1957

Molleditorial

12599

1957

Molleditorial

12600

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Fuster a Anna Moll confirmant la seua participació al "Cap d'any
1958" i la possible participació d'Estellés i d'Iborra a la miscel·lània.
Carta d'Anna Moll agraint a Fuster la pròxima col·laboració al "Cap d'any
1958" i l'aportació valenciana a la miscel·lània.
Demana ajuda per configurar una llista de llibres catalans sortits durant
l'any.
Té notícies d'un nou llibre per a "Raixa".
Carta de Fuster a Anna Moll confirmant el seu treball per al "Cap d'any", el
d'Iborra i altre valencià.
porta una relació de llibres en valencià publicats durant l'any. Confirma la
preparació d'un nou llibre, "Indagacions possibles", per a "Raixa".
Carta de Fuster a Anna Moll, envia uns afegits per a intercalar a la crònica
per al "Cap d'any" en els quals fa referència a M. Sanchis i a Maria Beneyto.

[

MOLL, editorial
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster confirmant haver rebut els treballs per al "Cap d'
any".
Convida a Fuster a una excursió col·lectiva a Mallorca.
Carta de Fuster a Anna Moll. Comunica l'enviament de les còpies de les
"Indagacions possibles" i fa algunes indicacions per a la impremta.
Carta d'Anna Moll a Fuster comunicant l'arribada dels originals de les
"Indagacions possibles" per a "Raixa" i agraint l'article sobre l'oratòria
vicentina.
Carta d'Anna Moll a Fuster comunicant el resultat del pas de les
"Indagacions possibles" per censura i la necessitat de suprimir el capítol
"Etiologia d'un desprestigi" per exigències editorials.
Carta d'Anna Moll a Fuster enviant les primeres proves d' "Indagacions
possibles" i fa comentaris a la censura de l'obra.
Carta d'Anna Moll a Fuster enviant les proves de les "Indagacions posibles" i
fa algunes recomanacions.
Felicita a Fuster per un homenatge a Barcelona.
Carta de Fuster a Anna Moll enviant les proves corregides de les
"Indagacions possibles".
Carta d'Anna Moll a Fuster comunicant que el llibre "Indagacions possibles"
ja està preparat. Enviaran deu exemplars.
ompta amb la crònica de Fuster per al "Cap d'any" i per a buscar
col·laboradors valencians.
Carta de Fuster a Anna Moll, li envia un plec del diari "Jornada" per a
Miquel
Dolç.
Comenta una carta d'Agustí Esclasans sobre la "Poesia Catalana".

1957

Molleditorial

12601

1958

Molleditorial

12603

1958

Molleditorial

12604

1958

Molleditorial

12605

1958

Molleditorial

12606

1958

Molleditorial

12607

1958

Molleditorial

12608

1958

Molleditorial

12609

1958

Molleditorial

12610

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster agraint l'enviament d'un poema de Palàcios i
altres qüestions relacionades amb el "Cap d'any".

1958

Molleditorial

12611

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster comunicant-li que el poema de Palàcios no ha
passat la censura. Tracta el tema de l'article sobre Erasme, suprimit de les
"Indagacions possibles".

1958

Molleditorial

12612
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[

MOLL, editorial
carta

Carta d'Anna Moll a Fuster informant-lo de la seua estada a Peníscola.
Compta amb la seua crònica per al "Cap d'any" i amb que puga aportar
col·laboradors valencians.

1959

Molleditorial

12613

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster comunicant-li la seua propera estada a València i
agraint-li l'adreça dels germans Codonyer.

1959

Molleditorial

12614

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster demanant urgentment la crònica i la participació
valenciana al "Cap d'any".

1959

Molleditorial

12615

Carta

Carta d'Anna Moll a Fuster per l'original dels "Judicis finals" per a "Raixa" i
altres qüestions sobre el "Cap d'any" i la censura.
Adjunta carta adreçada a tots els professors i a totes les persones
interessades en la difusió de la cultura catalana.

1960

Molleditorial

12616

1960

Molleditorial

12617

1960

Molleditorial

12618

Carta
Carta

Carta de Moll agraïnt i felicitant a Fuster per l'article "Destino" sobre
Mossèn Alcover.
Carta de Moll a Fuster demanant la seua col·laboració al "Cap d'any 1961".

Carta

Carta de Moll a Fuster demanant-li urgentment la col·laboració d'amics
valencians al "Cap d'any 1961".

1960

Molleditorial

12620

Carta

Carta de Moll a Fuster agraint la crònica per al "Cap d'any".
Comentaris a "Judicis finals".

1960

Molleditorial

12621

Carta

Carta de Fuster a Moll puntualitzant algunes qüestions sobre els "Judicis
finals".

1960

Molleditorial

12622

1960

Molleditorial

12623

1961

Molleditorial

12624

1962

Molleditorial

12631

1962

Molleditorial

12625

Carta

Carta de Josep Maria Llompart a Fuster demanant-li la seua participació al
"Cap d'any 1963" de "Raixa" amb la "Crònica de València" i un assaig breu.
Demana que faci la seua conferència sobre Alcover al "Círculo Mallorquín".
Felicitació per "Nosaltres, els valencians".

1962

Molleditorial

12626

Carta

Carta de Josep Maria Llompart a Fuster enviant un retall sobre "Qüestió de
noms" i per una retenció de "Nosaltres, els valencians".
Proposa una data per a la conferència sobre Alcover al "Círculo Mallorquín".

1962

Molleditorial

12627

Carta
Carta
Auca
Carta
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Carta de Moll a Fuster enviant-li les proves de "Judicis finals" i preguntant-li
per la vinyeta com a emblema de l'obra.
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster demanant-li que envie urgentment
la "Carta de València" per al "Cap d'any 1962".
"Auca del Diccionari" amb "Text de l'amo en Xec de S'Uastrar" i ninots de
Pere Sureda enviada per Moll a Fuster com agraiment.
Carta de Moll a Fuster per unes consultes sobre Simó de Roxes i per l'article
sobre Alcover publicat a "El Correo Catalán".

[

MOLL, editorial

Carta

Carta

Carta
Fotografia
Carta

Carta
Carta
Carta
Factura
Factura
Carta
Factura
Carta
Carta
Carta
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Felicitació de Moll a Fuster per l'article sobre Alcover a "Pont Blau" i sobre
uns pamflets de diaris valencians contra Fuster.
Carta de Josep Maria Llompart en resposta a una consulta de Fuster per a la
confecció d'un nou treball.
arla d'uns exemplars de "Ponent" amb actitut anticatalanista.
Carta de Moll a Fuster.
nvia una carta de França dirigida a Fuster.
Fotografia de Moll amb felicitació de nadal manuscrita de Fuster.
Carta de Moll a Fuster anul·lant la factura que li havien enviat per el volum
II del "Cançoner Popular de Mallorca" i agraint qualsevol comentari de
l'obra.
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster demant-li el guió d'una conferència
per tal de demanar el permís governatiu.
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster comunicant-li la suspensió de la
conferència.
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster comunicant-li l'enviament dels
treballs dels "Jocs de Zuric".
Factura d'editorial "Moll" a Fuster per un exemplar del "Cançoner Popular
de Mallorca" volum II.
Factura de l'editorial "Moll" a Fuster per la subscripció a "Estudios
Lulianos", 1968.
Carta de Moll a Fuster comentant l'article "Excessos del llenguatge,
excessos de gramàtica".
Factura de l'editorial "Moll" a Fuster per la subscripció a "Estudios Lulianos"
vol. XIII i XIV.
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster agraint l'original per a "Raixa".
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster comunicant-li que es publicarà
l'antologia d'Alpera i Rodríguez-Puértolas.
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster demanat-li ser jurat del premi
"Raixa" de l'establiment "Llibres Mallorca", baix el patrocini de l'editorial
"Moll".

1963

Molleditorial

12628

1964

Molleditorial

12629

1964

Molleditorial

12630

1965

Molleditorial

12632

1968

Molleditorial

12635

1968

Molleditorial

12636

1968

Molleditorial

12637

1968

Molleditorial

12638

1968

Molleditorial

12634

1968

Molleditorial

12639

1970

Molleditorial

12641

1970

Molleditorial

12640

1971

Molleditorial

12642

1971

Molleditorial

12643

1972

Molleditorial

12644

[

MOLL, editorial
Carta

Carta
Carta
Carta

Carta
Carta
Carta

Carta
Carta
Carta

Carta de Josep Maria Llompart agraint a Fuster haver acceptat ser jurat del
premi "Raixa". Ha comunicat que no donarà la conferència a l'"Obra
Cultural".
Informa de la publicació, pròximament, d'una obra de Fuster en "Raixa".
Carta de Josep Maria Llompart a Fuster comunicant-li la possibilitat de
treure "Babels i Babilònies" per a la "Festa del Llibre" si renuncia corregir les
proves personalment.
Carta de Fuster a Josep Maria Llompart autoritzant la correcció del text.
Carta de l'editorial "Moll" a Fuster justificant els canvis formals que va sofrir
l'article "Decadència" en la "Gran Enciclopèdia Catalana". Demana
informació per poder escriure el nom "Ausiàs" amb accent i sense "i".
Liquidació editorial a Fuster per drets d'autor amb motiu de les vendes de la
seua obra "Babels i Babilònies" enviada per l'Editorial Moll.
Carta de Josep Maria Llompart informant, com a jurat, a Fuster de la data i
el lloc on se celebrarà el premi "Raixa".
Enviament a Fuster per part de l'Editorial Moll del pagament editorial dels
drets d'autor de l'obra "Babels i Babilònies".
Comunicació a Fuster per part de l'Editorial Moll del retard en el pagament
editorial dels drets d'autor per l'obra "Babels i Babilònies" degut a les
devolucions d'exemplars pels distribuïdors.
Carta de Fuster a Juli Moll en relació a l'article "Decadència" i per explicar el
problema del nom de March.
Carta de Juli Moll a Fuster comunicant-li que no li han fet liquidació dels
drets d'autor per "Babels i Babilònies".

1972

Molleditorial

12645

1972

Molleditorial

12646

1972

Molleditorial

12647

1972

Molleditorial

12648

1972

Molleditorial

20207

1973

Molleditorial

12649

1973

Molleditorial

20203

1973

Molleditorial

20204

1974

Molleditorial

12650

1974

Molleditorial

12651

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Editorial Moll del retard en el pagament
editorial dels drets d'autor per l'obra "Babels i Babilònies" degut a les
devolucions d'exemplars pels distribuïdors.

1975

Molleditorial

20205

Factura

Factura de l'editorial "Moll" a Fuster per la subscripció a "Estudios Lulianos"
de 1974.

1975

Molleditorial

12652

Factura

Factura de l'editorial "Moll" a Fuster per la subscripció a "Estudios Lulianos"
de 1975.

1975

Molleditorial

12654

1975

Molleditorial

12653

Gir postal
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Resguard del gir postal de l'editorial "Moll" a Fuster.

[

MOLL, editorial

Lletra de canvi

Lletra de canvi de l'editorial "Moll" a Fuster.

1975

Molleditorial

12683

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster comunicant-li que no li han fet liquidació
dels drets d'autor per "Babels i Babilònies".

1977

Molleditorial

12655

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Editorial Moll del retard en el pagament
editorial dels drets d'autor d'una obra seua publicada a la col·lecció Raixa nº
89 per no vendre's exemplars.

1977

Molleditorial

20206

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster enviant un xec per la liquidació dels drets
d'autor.

1978

Molleditorial

12659

Carta

Carta de Moll i la seua família a Fuster com a mostra de suport per
l'atemptat del 18 de novembre de 1978.

1978

Molleditorial

12660

1978

Molleditorial

12658

1978

Molleditorial

12656

1978

Molleditorial

12657

1981

Molleditorial

12680

1981

Molleditorial

12681

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies". Sol·licita que ompliga un formulari amb algunes dades
per al "Ministeri d'Hisenda".
djunta el document de liquidació.

1982

Molleditorial

12661

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta el document de liquidació.

1982

Molleditorial

12662

1982

Molleditorial

12664

1982

Molleditorial

12665

1984

Molleditorial

12666

Factura
Felicitació

Factura de l'editorial "Moll" a Fuster per la subscripció a "Estudios Lulianos"
de 1977.
Felicitació d'any nou de Moll a Fuster.
Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies". Adjunta el document de liquidació.

Carta
Telegrama

Carta

Carta
Carta
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Carta de Francesc de Borja Moll a Fuster com a mostra de suport per
l'atemptat de l'11 de setembre de 1981.
Telegrama de Borja Moll a Fuster com a mostra de suport per l'atemptat de
l'11de setembre de 1981.

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.
Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les còpies dels documents de liquidació.
Carta de Moll a Fuster en relació a la revista "El Temps".

[

MOLL, editorial
Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1984

Molleditorial

12667

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1985

Molleditorial

12668

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1985

Molleditorial

12685

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies" i per tractar algunes qüestions fiscals.
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1986

Molleditorial

12671

Programa

Programa del "II Congrés Internacional de la Llengua Catalana".
nclou full d'inscripció.

1986

Molleditorial

12670

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1989

Molleditorial

12672

Carta

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1989

Molleditorial

12673

Carta

Carta de Francesc Moll Marquès a Fuster comunicant-li la situació de
suspensió de pagaments en la qual es troba l'empresa, cosa que afecta a les
liquidacions per drets d' autor que tenen pendents.
djunta l'abonament de la factura per la subcripció de "Estudios Lulianos"
vol. 29 i 30.

1991

Molleditorial

12674

Carta

Carta de Fuster a Francesc Moll Marquès en relació a la suspensió de
pagaments de l'editorial "Moll". Mostra de condol a la família per la mort
de Francesc de Borja Moll.

1991

Molleditorial

12675

Carta

Comunicat dels interventors judicials de l'editorial "Moll" a Fuster donant
indicacions del procediment a seguir en la situació de suspensió de
pagaments de l'empresa.

1991

Molleditorial

12676

Carta

Carta de Fuster als interventors judicials de l'editorial "Moll" indicant que
no conserva cap document relatiu als drets d'autor.

1991

Molleditorial

12677

Carta

Carta de Francesc Moll Marquès a Fuster comunicant-li l'aixecament de la
suspensió de pagaments i la liquidació dels drets d'autor pendents.
Adjunta còpia del conveni.

1991

Molleditorial

12678
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[

MOLL, editorial
Carta

Certificat
Carta
Poema

Postal

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Carta de l'editorial "Moll" a Fuster per la liquidació dels drets d'autor per
"Babels i Babilònies".
djunta les dos còpies del document de liquidació.

1992

Molleditorial

12682

1992

Molleditorial

12679

Molleditorial

12663

Molleditorial

12684

Molleditorial

12593

Tarja de presentació de Moll a Fuster amb missatge de felicitació pel "Laurel
para un canónigo".

Molleditorial

12619

Tarja de condol de Moll i família a Fuster.

Molleditorial

12633

Tarja de presentació d'Aina Moll i Marqués, directora general de política
lingüística de la "Generalitat de Catalunya".

Molleditorial

12669

Molleditorial

12602

Certificat d'ingressos de l'editorial "Moll" a Fuster en l'exercici fiscal de
1991.
Carta de l'editorial "Moll" a Fuster comunicant-li que no li han fet liquidació
dels drets d'autor.
Glosa mallorquina signada per Francesc de Borja Moll.
Tarja postal de l'editorial "Moll" a Fuster amb motiu del XXXIV aniversari de
la mort de M. Costa.
ombroses signatures al revers de la tarja.
Postal de l'"Oratori Cala Murta", (Mallorca).

Carta d'Anna Moll a Fuster per les "Indagacions possibles". Comunica que el
"Cap d'any 1958" ja està imprès.
elicitació per la versió castellana de "El descrèdit de la realitat".
MOLL, Francesc de B

MOLLÀ BENEYTO, Damià
MOLLÀ I RIBES, Josep
Miquel

Comunicat

Comunicació de "Libros Mallorca" a Fuster de la publicació de les obres,
"Història de les arts plàstiques a Catalunya en el darrer segle" d' Enric Jardí i
els "Felices Años Veinte" d' Albert Pérez Baró, guanyadores del "Premi
Raixa" de 1973 del que Fuster ha estat membre del jurat.

1973

Mollfrancescdeb

20451

Felicitació

Telegrama de Francesc de B. Moll felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de
les Lletres Catalanes".

1975

Mollfrancescdeb

20453

Tarja d' agraïment de Francesc de B. Moll a Fuster per la participació en la
festa conmemorativa del volum 100 de "Raixa".

1975

Mollfrancescdeb

20452

1975

Mollabeneytodamia

12691

Mollairibesjosepmiquel

12692

Carta
Adhesió
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Invitació de Damià Mollà Beneyto a Fuster per a participar en el seminari
"L'HEBDOmadari".
Adhesió de Josep Miguel Mollà i Ribes a l'homentage a Fuster.

[

MOLÀ LÓPEZ, Juan
MOLLÀ, Juan

Carta

1981

Mollalopezjuan

12693

1981

Mollajuan

12686

Carta

Carta de Toni Mollà a Fuster proposant-li quedar per tractar diverses
qüestions de treball, entre elles l'organització d'uns actes commemoratius
pel 30 aniversari de la publicació de "Nosaltres, els valencians " i unes
entrevistes per fer un llibre sobre Fuster, per a la col·lecció de memòries de
l'editorial "Tàndem".

1991

Mollatoni

12687

Carta

Carta de Toni Mollà a Fuster enviant un informe per a la "Fundació Huguet"
i plantejant les idees inicials per al llibre-entrevista sobre Fuster.

1992

Mollatoni

12688

1992

Mollatoni

12689

1992

Mollatoni

12690

1991

Momateatre

12694

Mompartjoan

12695

Carta

MOLLÀ, Toni

Carta

Carta
MOMA, Teatre
MOMPART, Joan
MOMPÓ ROVIRA, J. J
MÓN, El

Carta de Juan Mollà López a Fuster com a mostra de suport per l'atemptat
de l'11de setembre de 1981.
Carta de Juan Mollà a "Acció Cultural del País Valencià" comunicant
l'adhesió l'homenatge a Fuster.

Carta de Toni Mollà a Fuster confirmant una cita. Envia la proposta final del
seminari "L'anàlisis de la societat valenciana (A propòsit de l'obra de Joan
Fuster)", de la "U.I.M.P.".
Carta de Toni Mollà a Fuster confirmant una cita i proposant-li una
entrevista de Josep-Ramon Lluch per a "Canal 9-Ràdio".

Invitació

Invitació a l'estrena de "LA CANTANT CALBA" en versió d'Abel Guarinos i
Joaquín Hinojosa.

Tarja de
presentació

Adhesió de Joan Mompart a l'homenatge a Fuster.

Carta

Carta de J.J. Mompó Rovira a Fuster demant-li opinió sobre algunes
qüestions.

1987

Momporovirajj

12696

Carta

Carta del setmanari d'informació general "El Món" a Fuster per establir un
ordre en la publicació dels articles i per acordar el preu d'aquests.

1981

Monel

12697

Carta

Carta del setmanari d'informació general "El Món" acompanyant el xec del
pagament.

1982

Monel

12698

Carta

Carta del setmanari d'informació general "El Món" a Fuster en relació a la
seua columna.

1982

Monel

12699

1982

Monel

12700

1982

Monel

12701

1982

Monel

12705

Carta
Carta
Carta
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Carta de Fuster al setmanari d'informació general "El Món" en relació a la
seua columna.
Carta del setmanari d'informació general "El Món" a Fuster acompanyant el
xec de pagament.
Carta de Lluís Bassets a Fuster enviant-li l'article "També això de les
Malvines", per a "Entre l'espasa i la paret" perquè el retoque.

[

MÓN, El

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

MONCLÚS I ESTEBAN,
Joaquim
MONDRAGÓN, Elvira

Carta
Telegrama
Nota

MONÉS, Jordi

Telegrama de "El Món" a Fuster.
Telegrama de "El Món" a Fuster.
Telegrama de "El Món" a Fuster.
Carta d'Enric Bastardes a Fuster informant de la reaparició del setmanari.
Comptant amb la seua col·laboració.
Carta de "El Món" a Fuster comunicant-li que no canviaran d'adreça.
Carta d'Enric Bastardes a Fuster demanant la seua col·laboració urgent al
setmanari.
Carta d'Enric Bastardes a Fuster demanant la seua col·laboració al
setmanari.
Carta de Fuster a Enric Bastardes enviant un article per al setmanari "El
Món".
Carta de Joaquim Monclús i Esteban a Fuster demanat-li que faça el pròleg
del seu llibre "La Franja de Ponent Avui".
Telegrama d'Elvira Mondragón a Fuster.

1982

Monel

12702

1982
1982

Monel
Monel

12703
12704

1983

Monel

12706

1983

Monel

12707

1983

Monel

12708

1983

Monel

12709

1983

Monel

12710

1983

Monclusiestevanjoaquim

12711

1981

Mondragonelvira

12712

Mondragonelvira

12713

Nota d'Elvira Mondragón a Fuster.

Carta

Carta de Jordi Monés a Fuster proposant-li ser membre del consistori dels
"Jocs Florals de la Llengua Catalana" a Tübingen.

1970

Monesjordi

12714

Carta

Carta de Jordi Monés a Fuster anunciant-li la composició definitiva del
consistori per als "Jocs Florals de la Llengua Catalana".

1970

Monesjordi

12715

1970

Monesjordi

12716

1970

Monesjordi

12717

1970

Monesjordi

12718

1975

Monesjordi

12719

Carta

Carta

Carta
Nota
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Carta de Jordi Monés a Fuster per tal d'organitzar la tramesa dels treballs
concursants als "Jocs Florals de la Llengua Catalana". Envia cartells dels
premis.
Carta de Jordi Monés a Fuster donant-li indicacions per als premis dels "Jocs
Florals de la Llengua Catalana".
Adjunta cartell de premis.
Carta de Jordi Monés a Fuster agraint la seua col·laboració als "Jocs Florals
de la Llengua Catalana".
Adjunta còpia del veredicte i de la memòria.
Nota de Jordi Monés a Fuster.

[

MONJO PASQUAL, Jeroni
(Pinet)

Invitació

1980

Monjopasqualjeroni(pinet)

12732

1981

Monjopasqualjeroni(pinet)

12728

1981

Monjopasqualjeroni(pinet)

12729

Telegrama

Adhesió de Jeroni Monjo Pascual, "Pinet", regidor de cultura i turisme de la
Vila de Tàrbena, a l'homenatge a Joan Fuster.
Telegrama de Jeroni Pascual Monjo, "Pinet", d'adhesió a l'homenatge a
Fuster.

Telegrama

Telegrama de Jeroni Monjo Pascual, "Pinet", d'adhesió a l'homenatge a
Fuster i mostra de suport per l'atemptat de l'11de setembre de 1981.

1981

Monjopasqualjeroni(pinet)

12730

Invitació

Invitació a Fuster de Frida Monjo i Josep Màs al bateig de la seua filla, i de
Jeroni Monjo Pascual i Anna Ferrer a la comunió del seu fill.

1982

Monjopasqualjeroni(pinet)

12731

1975

Monjojoanmartinez

12723

1976

Monjojoanmartinez

12724

1979

Monjojoanmartinez

12726

1982

Monjojoanmartinez

12727

4197

Monjojoanmartinez

12725

Monjojoanmartinez

12721

Monjojoanmartinez

12720

Monjojoanmartinez

12722

Adhesió
MONJO PASQUAL, Jeroni
(Pinet)

Invitació al casament de Joan Josep Màs i Monjo i Frida M. Rosa Monjo i
Ferrer a Fuster.

MONJO, Joan Martínez
Carta

Carta
Carta

Carta

Carta
Carta

Nota

Carta de Joan Martínez Monjo a Fuster demanat-li l'adreça del ceramista
Manuel Safont. Comenta sobre la seua novel·la "Setze peces de trencacaps"
i d'un llibre de poemes, "Quiròfan de besos".
Carta de Joan Martínez Monjo comentant a Fuster que prepara el treball
"Diccionari Secret", un diccionari del País Valencià, i li ofereix les seues
fitxes per si poden ser d'interès per al seu treball.
Carta de Joan Martínez Monjo a Fuster anunciant-li una visita d'ell, d'Ignasi
Mora i de Pepito Piera.
Carta de Joan Martínez Monjo a Fuster enviant l'últim exemplar de la
revista "Lletres de canvi" i exposant-li els continguts de "L'especial Joan
Fuster".
Carta de Joan Martínez Monjo a Fuster demanant-li el text que li van
encarregar com a peu per a una obra de Toni Miró. Demana ajuda per al
seu treball "Diccionari Secret".
Carta de Joan Martínez Monjo a Fuster demanant-li l'adreça per ficar-se en
contacte amb Pla.
Nota de Joan Martínez Monjo, Francesc Alberola i Jaume Talens a Fuster,
convidant-lo a la inaguració de l'exposició de pintura a Tavernes de la
Valldigna.
Deixen un cartell.
Carta de Joan Martínez Monjo a Fuster enviant-li un volum.
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[

MONLEÓN BURGOS
Manuel
MONLEÓN, Joan

Tarja de
presentació
Telegrama
Telegrama
Telegrama

MONLEÓN, Joan

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

MONLEÓN, Manuel

Carta
Postal

MONLEÓN, Pepe
MONREAL RIBERA, Pedro
MONSALVAT
MONTERO MATEO,
Alfonso

Nota
Tarja de
presentació

Telegrama de Joan Monleón a Fuster.
Telegrama dels "Pavesos" a Fuster.
Telegrama de Joan Monleón a Fuster.
Telegrama de Joan Monleón a Fuster.
Telegrama de Joan Monleón a Fuster.

1972

Monleonburgosmanuel

12743

1970

Monleonjoan

12734

1970
1977

Monleonjoan
Monleonjoan

12735
12737

1977

Monleonjoan

12738

1981

Monleonjoan

12739

Monleonjoan

12733

Monleonjoan

12736

1966

Monleonmanuel

12740

1967

Monleonmanuel

12741

Monleonpepe

12742

Monrealriberapedro

12744

Telegrama de Joan Monleón a Fuster.
Telegrama de Fuster a Joan Monleón.
Carta de Manuel Monleón a Fuster oferint-li la col·laboració en una nova
revista.
Tarja postal de Manuel Monleón felicitant l'any nou a Fuster.
Nota de Pepe Monleón a Fuster.
Tarja de presentació de Pedro Monreal Ribera.

Carta

Carta de José Manuel Infiesta a Fuster adjuntant la sol·licitud per a demanar
la reposició del monument al Doctor Robret.

1974

Monsalvat

12745

Carta

Felicitació d'Alfonso Montero Mateo i Gloria Colas Villariz a Fuster pel seu
nomenament com assessor permanent de la "Biblioteca de València".

1986

Monteromateoalfonso

12750

Carta

Carta d'Isaac Montero a Fuster per passar una enquesta sobre la prohibició
en Espanya de l'última novel·la de Carlos Fuentes "Cambio de piel".
Adjunta qüestionari.

1968

Monteroisaac

12748

Carta

Carta de Fuster a Isaac Montero responent al qüestionari que li van enviar
sobre la prohibició en Espanya de l'última novel·la de Carlos Fuentes
"Cambio de piel".

1968

Monteroisaac

12749

1960

Montesluis

12751

1963

Montesluis

12752

1968

Montesluis

12753

MONTERO, Isaac

MONTÉS, Luis

Tarja de Manuel Monleón felicitant l'any nou a Fuster.

Carta
Carta
Carta
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Carta de Luis Montés a Fuster explicant-li els motius pels quals no pot
acompanyar-los a un viatge.
Carta de Luis Montés a Fuster preguntant-li per possibles conferenciants
per al cicle de conferències de l'"Institució Cultural d'Ontinyent".
Carta de Luis Montés a Fuster proposant-li fer un col·loqui al Col·legi Major,
que havia estat suspés per la censura.

[

MONTEZUMA DE
CARAVALHO, Joaquim de
MONTFORT, Josep

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta
MONTLLOR, Ovidi
Carta

Carta

Carta
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Carta de Joaquim de Montezuma de Carvalho a Fuster demanant-li un
exemplar de "La poesia catalana", com a font en l'elaboració d'un manual
de literatura espanyola.
Carta d'invitació a Fuster per a la participació en els "XCVI Jocs Florals de la
Llengua Catalana" que es faran a Brasil.
Sol·licitud per part de Fuster a Josep Monfort d'un cartells dels "Jocs Florals
de la Llengua Catalana", de Sao Paulo. També li indica els noms d'alguns
intel·lectuals valencians per a enviar cartells i fomentar la participació
valenciana.
Comunicació a Fuster per part de Josep Monfort de l'enviament
d'informació sobre els "XCVI Jocs Florals de la Llengua Catalana", i d'altres
comentaris sobre el resorgiment de l'ús de la parla catalana al País Valencià.
Comunicació a Fuster dels membres del jurat del premi dels "Jocs Florals de
la Llengua Catalana" de Sao Paulo.
Agraïment per part de Fuster a Josep Monfort per la concessió del "Premi
Folguera" dels "Jocs Florals de la Llengua Catalana" de Sao Paulo. També li
demana que faça per a que li paguen l'import del premi aviat.
Sol·licitud a Fuster per part d'Ovidi Montllor per a que li faça la presentació
del seu darrer disc, que li corregisca algunes lletres de cançons, i altres
comentaris
personals.
Adjunta lletres de les cançons "Història d'un amic", "Gola seca", "Cançó
d'amor" i "La Fàbrica Paulac".
Agraïment a Fuster per part d'Ovidi Montllor per fer-li la presentació del seu
darrer disc. També li demana la seua visita a Barcelona.
Lletres de cançons d'Ovidi Montllor enviades a Fuster amb els títols
"L'Espera", "Cançò del noi reprimit...", "L'escola de Ribera", "Homenatge a
Teresa", "El desesperat", "Mon pare sempre ens deia...", "Aclariment1",
"Complanta de sol i els homes", "La samarreta", "Alcoi", "La revolució",
"Cançó de llaurador", "A la sortida del sol", "Cançó de la rima", "Lliçó de
sumes i verbs", "Cançó d'amor", "Aclariment2", "Història d'un amic", "El
diluvi", "Vxc lo que veig", "La fabrica Paulac", La cançó de les balances",
"Pare Ubu" i "La fera ferotge".
Comunicació a Fuster per part d'Ovidi Montllor de les dates de les seues
actuacions a Alberic i Algemesi.

1961

Montezumadecarvalhojoaquimde

12754

1954

Montfortjosep

12755

1954

Montfortjosep

12756

1954

Montfortjosep

12757

1954

Montfortjosep

12759

1955

Montfortjosep

12758

1969

Montllorovidi

12760

1969

Montllorovidi

12761

1969

Montllorovidi

12762

1970

Montllorovidi

12763

[

MONTLLOR, Ovidi

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ovidi Montllor de les dates i llocs dels seus
concerts al País Valencià, pel que li demana que vaja a algun.

1971

Montllorovidi

12764

Carta

Comunicació per part de Fuster a Ovidi Montllor de l'enviament d'un text
seu.

1975

Montllorovidi

12765

Carta

Agraïment per part d'Ovidi Montllor a Fuster per l'enviament d'un text seu
sobre Salvat Papasseit que inclourà al seu proper disc.

1975

Montllorovidi

12766

Telegrama

Telegrama d' Ovidi Montllor felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".

1975

Montllorovidi

20456

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ovidi Montllor de la seua col·laboració amb un
text per a un llibre de cançons.

1977

Montllorovidi

12767

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ovidi Montllor sobre el seu viatge a València
per a parlar amb Estellés i amb Renau de la seua col·laboració en un llibre
de cançons, també li agraeix a Fuster la seua col·laboració en l'obra.

1977

Montllorovidi

12768

1978

Montllorovidi

12769

1978

Montllorovidi

12770

1982

Montoyabrauli

12771

1984

Montoyabrauli

12772

Montserratimasvidaljordi

20457

Montserratimasvidaljordi

12775

1968

Montserratabadiade

12773

1971

Montserratabadiade

12774

Carta
Carta
MONTOYA, Brauli
Carta

Carta
MONTSERRAT I
MASVIDAL, Jordi

Nota
Tarja de
presentació

MONTSERRAT, Abadia de
Carta

Carta
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Comentaris editorials per part d'Ovidi Montllor sobre la data d'aparició d'un
llibre seu de cançons amb la col·laboració de Fuster.
Comunicació per part de Fuster a Ovidi Montllor de l'enviament a l'editorial
d'un text per al seu llibre de cançons.
Comunicació a Fuster per part de Brauli Montoya de l'enviament d'un
article sobre la metodologia lingüística de Sanchis Guarner per a un
exemplar d'homenatge a "L'Espill".
Sol·licitud a Fuster per part de Brauli Montoya de la seua participació en
una conferència al "Centre de Lectura" de Reus.
Nota de Jordi Montserrat anunciant-li a Fuster la seua visita.
Enviament a Fuster per part de Jordi Montserrat i de Pilar Antolí de la seua
adreça a València.
Sol·licitud a Fuster per part de "Publicacions de l'Abadia de Montserrat"
d'un article sobre el senyor Moll per a la revista "Documents d'Església", i
d'una ponència sobre mossèn Rabassa.
Sol·licitud a Fuster per part de l'abat de Montserrat per a que li faça arribar
una carta al senyor Espasa al no saber la seua adreça.

[

MONT-TORRES, família
MONZÓ, Quim

Postal

MORALES, Manolita
MORANT MELIS, Jesús

12746

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Quim
Monzó.

1981

Monzoquim

12776

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Mora a instància de José Luis Abellán
de la seua participació en una conferència sobre Eugeni d'Ors als cursos
d'estiu de la Complutense.

1991

Moraantoni

12777

1991

Moraantoni

12778

1992

Moraignasi

12779

Carta

Declinació per part de Fuster a Antoni Mora de la seua participació en una
conferència sobre Eugeni d'Ors als cursos d'estiu de la Universitat
Complutense.
Sol·licitud a Fuster per part d'Ignasi Mora d'una reunió per a parlar d'una
biografia seua, complementària a la de Toni Mollà.

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part d'Enrique Moral, que es farà la
plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

1981

Moralsandovalenrique

12780

Carta

Felicitació a Fuster per part de Manolita Morales per la seua tesi doctoral.
També li demana informacions sobre un quadre i li fa comentaris personals.

1958

Moralesmanolita

12781

Nota

Comunicació a Fuster per part de Jesús Morant de la seua visita a Sueca,
però com no hi era li demanen poder visitar-lo en altra data.

1980

Morantmelisjesus

12782

Postal

Felicitació a Fuster per part de Regina Morante i comentaris sobre la
situació econòmica espanyola.
Al revers de full apareix una imatge de l'actor "Tony Franciosa. Intérprete
del film en color. "En busca del amor" de Radio Films".

1968

Moranteregina

12784

Postal

Salutacions a Fuster per part de Regina Morante i d'Antoni Bru.
Al revers del full apareix la imatge a color de dos actrius representant a "Pili
y Mili".

1968

Moranteregina

12785

1969

Moranteregina

12786

1969

Moranteregina

12787

Carta

MORAL SANDOVAL,
Enrique

Mont-torresfamilia

Adhesió

MORA, Antoni

MORA, Ignasi

Tarja postal de la familia Mont-Torres felicitant l'any nou a Fuster.

MORANTE, Regina

Carta

Retall de premsa
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Salutacions a Fuster per part de Regina Morante, mestra d'EGB, i
comentaris en defensa del valencià i de l'ensenyament en valencià.
Retall de premsa enviat per Regina Morante a Fuster aparegut a "La
Verdad" amb el títol "Ha nacido un grupo teatral infantil en la Academia San
José de Calasanz".

[

MORANTE, Regina

Carta

Postal
MORELL CHIRIVELLA
Manuel
MORELL I GARRIGÓS,
Jaume

Carta

Carta
Telegrama
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Regina Morante sobre la seua participació en
una xarrada al "Club d'Amics de l'UNESCO", d'Elx.

1972

Moranteregina

12788

Moranteregina

12783

1965

Morellchirivellamanuel

12789

1981

Morelligarrigosjaume

12790

1981

Morelligarrigosjaume

12801

1982

Morelligarrigosjaume

12791

Felicitació a Fuster pel seu aniversari per part de Regina Morante, qui li
envia records de Madrid, on està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de "Madrid. Puerta del Sol".
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare de part de la família
de Manuel Morell Chirivella, fabricant de mobles de Benetússer.
Adjunta tarja amb l'adreça de Manuel Morell Chirivella.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós per a que conteste
un qüestionari adjunt sobre la revista "L'Espill".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge
per part de Jaume Morell.
Confirmació a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós de la data d'una
visita amb uns amics a Sueca.

Carta

Confirmació a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós de la data d'una
visita a Sueca per a parlar amb ell.

1982

Morelligarrigosjaume

12793

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós d'un poema seu, i
comentaris sobre la seua obra poètica i sobre un pròleg al seu primer
poemari que es publicarà a Suïssa.
Adjunta poema original mecanografiat de Jaume Morell titulat "A totes les
Magdalenes...".

1982

Morelligarrigosjaume

12794

1982

Morelligarrigosjaume

12795

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós d'un poema seu, i
comentaris sobre la seua amistat.
Adjunta poema original mecanografiat de Jaume Morell titulat "Poètica (el
poeta confessa la seua pròpia ignorància)".

1982

Morelligarrigosjaume

12796

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Morell de la seua col·laboració en un
llibre col·lectiu d'homenatge a Sanchis Guarner, i comentaris sobre Josep
Franco.

1982

Morelligarrigosjaume

12797

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós d'una data per sopar
junts, i comentaris literaris a l'obra d'amics comuns.

[

MORELL I GARRIGÓS,
Jaume

Telegrama

MORENO TORREGROSA,
Pasqual
MORENO TRIANA

12792

1983

Morelligarrigosjaume

12798

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós del seu interès en
fer una traducció al català de l'obra de Jacques Prévert, arran de la lectura
d'un article de premsa seu a la revista "Que y Donde". També li fa alguns
comentaris sobre el seu estat de salut.

1983

Morelligarrigosjaume

12799

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós de la traducció
d'uns poemes del llibre "Paroles" de Jacques Prévert, per a que li done la
seua opinió.

1984

Morelligarrigosjaume

12800

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu Morell i Marco de la seua participació
en el "II Encontre de Poesia Catalana".
Adjunta instruccions de participació, programa d'activitats i llistat de poetes
participants en l'esmentat encontre.

1980

Morellimarcoandreu

12802

1982

Morellaantonij

12803

1976

Morenodevisjuan

20460

1992

Morenoimontanesvicent

12806

Morenomartinjeronimo

12807

1981

Morenotorregrosapasqual

12808

Poema
Carta

MORENO MARTÍN,
Jerónimo

Morelligarrigosjaume

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Morell i Garrigós de la seua
participació en un treball per a un llibre col·lectiu d'homenatge a Sanchis
Guarner, i comentaris sobre els col·laboradors en l'esmentada obra.

MORENO DEVIS, Juan

MORENO I MONTAÑÉS,
Vicent

1982

Carta

MORELL I MARCO, Andreu

MORELLA, Antoni J

Comunicació per part de Fuster a Jaume Morell i Garrigós atès que no
estarà a casa la data que li proposa per a visitar-lo.

Carta
Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part d'Antoni J. Morellà d'un poema titulat "Ciutat".
Carta de Juan Moreno Devis, clavari Major de les festes del Stm. Crist de la
Fe i Sant Vicent Ferrer de Paterna, convidant a Fuster a participar en la
confecció del llibre de festes.
Mostra de condol a Fuster per part de l'alcalde de Castelló de Rugat.
Comunicació a Fuster de la data de la visita a Sueca de Jerónimo Moreno
per a parlar d'un documental sobre València.

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de
Pasqual Moreno Torregrosa.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel V. Moreno Triana i la seua
dona Maria Pura Peris Añon.

1977

Morenotrianamanuelv

12809

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del presentador Toni Moreno de la seua
participació en un programa de televisió per a parlar del "Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes".

1976

Morenotoni

12804

MORENO, Toni
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[

MORENO, Toni
MORERA I VILELLA, Joan
MORERA SIFRES, Miquel

Carta
Tarja de
presentació
Adhesió

MOREU-REY, Enric
Carta

Comunicació per part de Fuster a Toni Moreno atès que l'hora proposada
per a una entrevista de televisió no li va bé.
Mostra d'agraïment a Fuster per part de Joan Morera i Vilella.
Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de
Miquel Morera Sifres i de Maria Cotaina Mengual.
Agraïment a Fuster per part d'Enric Moreu-Rey per la seua crítica literària a
una obra seua apareguda a "El Correo Catalán" i comentaris sobre l'escola
valenciana del segle XVIII i la figura de Mayans.

1976

Morenotoni

12805

1979

Moreraivilellajoan

12811

1981

Morerasifresmiquel

12810

1967

Moreu-reyenric

12812

Carta

Adhesió a un homenatge a Fuster per part d'Enric Moreu-Rey, qui també li
diu que no podrà estar present al mateix.

1968

Moreu-reyenric

12818

Carta

Enviament a Fuster d'una rèplica per part d'Enric Moreu-Rey arran de la
lectura d'un article seu al diari "Le Monde".
Adjunta retall de premsa amb article d'Enric Mrey-Rey.

1969

Moreu-reyenric

12813

1969

Moreu-reyenric

12814

Carta

Comentaris per part de Fuster a Enric Moreu-Rey sobre la seua rèplica a un
article publicat a "Le Monde" sobre la política francesa.

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Moreu-Rey arran de la lectura d'un
article seu aparegut a "La Vanguardia" sobre poesia.

1971

Moreu-reyenric

12815

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Moreu-Rey sobre un article seu
aparegut a "Destino" sobre certa polèmica entre Artur Heras i Alfons Roig.
Anotació manuscrita de Fuster, datant la carta.

1974

Moreu-reyenric

12816

1981

Moreu-reyenric

12817

1971

Moreymoraguillem

12819

1971

Moreymoraguillem

12820

Carta
MOREY MORA, Guillem
Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Enric Moreu-Rey sobre un article seu
aparegut a "La Vanguardia" i d'altres sobre Valls Jordà i sobre toponimia
valenciana.
Comentaris a Fuster per part de Guillem Morey Mora sobre la seua obra "El
Greco, personaje y autor secreto del Quijote" de la que li envia un
exemplar, i li demana poder visitar-lo a Sueca per a parlar de l'esmentada
obra.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Guillem Morey Mora, comentaris
a l'obra de Robert de Nolla, i comentaris gastronòmics.

[

MORÒDER MOLINA,
Roberto

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Roberto Moroder per què li han canviat la
data de la seua conferència a l'"Ateneu Mercantil de València", i comentaris
sobre la retribució econòmica que rebrà.

1959

Morodermolinaroberto

12822

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare de part de Roberto
Moroder Molina, com a secretari de l'"Ateneo Mercantil de Valencia".

1965

Morodermolinaroberto

12823

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de l'advocat
Roberto Moróder.

1966

Morodermolinaroberto

12824

1969

Morodermolinaroberto

12825

1971

Morodermolinaroberto

12826

1973

Morodermolinaroberto

20461

1981

Morodermolinaroberto

12827

Nota d'aclariment a Fuster per part de Roberto Moroder de l'any de la
fundació de l'"Ateneo Mercantil de Valencia".

Morodermolinaroberto

12821

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Raul Morodo.

Morodoraul

12828

1974

Morrosdomenechjose

12829

1980

Mortaandreu

12832

1980

Mortaandreu

12830

Mortaandreu

12831

Carta

Felicitació a Fuster per part de Roberto Moroder pels seus primers articles a
les revistes "Cuadernos para el diálogo" i "Serra d'Or".
Felicitació a Fuster per part de l'advocat Roberto Moroder pel "Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes".
Carta de Robert Moròder Molina felicitant a Fuster pel seu article "València:
una singularitat amarga", publicat a "Cuadernos para el dialogo".

Carta

Felicitació a Fuster per part de l'advocat Roberto Moroder pel "Premi
d'Honor de les Lletres Valencianes".

Carta
Carta

Tarja de
presentació
MORODO, Raul

Tarja de
presentació

MORROS DOMÉNECH, José
Carta
MORTA, Andreu
Carta

MOSCARDÓ, Frederic

Comentaris a Fuster per part de José Morros Doménech a la lectura del
primer volum de les seues "Obres completes", que li ha ajudat a
comprendre millor l'obra de Josep Pla.
Comentaris per part de Fuster a Andreu Morta sobre un text que li ha enviat
per a la publicació d'una "Nadala", i d'altres comentaris sobre les possibles
il·lustracions al text.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Andreu Morta de la data de la seua visita a
Sueca per a parlar amb ell.

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Andreu Morta de l'enviament d'un
original seu.

Tarja de
presentació

Recordatori a Fuster per part de Frederic Moscardó atès que ha de fer una
xarrada als nous sacerdots valencians.

1954

Moscardofrederic

12833

Carta

Comentaris a Fuster per part de Federic Moscardó a la lectura de la seua
obra "Antologia de la poesia valenciana". També li parla de la necessitat de
promocionar la llengua al País Valencià i entre el clergat.

1956

Moscardofrederic

12834
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MOSCARDÓ, Frederic
Carta

Carta

MOTA MORENO, Angels
MOVIMENT COMUNISTA
DEL PAÍS VALENCIÀ

Comentaris a Fuster per part de Federic Moscardó a la lectura d'un article
seu a "Serra d'Or", i d'altres sobre els pobles de parla castellana i valenciana
i la seua dependència dels bisbats valencians.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Federic Moscardó arran de la
lectura de l'obra "Nosaltres, els valencians".

1961

Moscardofrederic

12835

1962

Moscardofrederic

12836

Article de premsa

Enviament a Fuster per part de Federic Moscardó d'una còpia del seu article
de premsa enviat a la secció cartes al director de "Las Provincias" en
defensa del valencianisme.

1963

Moscardofrederic

12838

Carta

Comentaris a Fuster per part de Federic Moscardó al respecte d'una
campanya de premsa contra Fuster.

1963

Moscardofrederic

12837

1981

Motamorenoangels

12839

1979

Movimentcomunistadelpaisvalenci
12840
a

Adhesió

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Angels
Mota Moreno.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Álvarez d'un article seu sobre "Las
autonomias" per a la revista "Servir al pueblo" del "Moviment Comunista
del País Valencià".

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del
"Moviment Comunista del País Valencià".

1981

Movimentcomunistadelpaisvalenci
12841
a

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Movimentcomunistadelpaisvalenci
12842
a

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia de carta de protesta en defensa de la nació
catalana i contra l'ocupació espanyola dels Països Catalans.

1982

Movimentdalliveramentnacionalde
12843
lspaisoscatalans

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Movimentpelalliberamentgaialpais
12844
valencia

MOVIMENT
PROGRESSISTA

Carta

Carta enviada a Fuster per a que mostre la seua adhesió en favor del
"Moviment Progressista" i en defensa de la democràcia a l'estat espanyol.

1983

Movimentprogressista

12845

MOVIMENT RIALLES DE
CATALUNYA

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat que es farà a la
plaça de bous de València.

1981

Movimentriallesdecatalunya

12846

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat que es farà a la
plaça de bous de València.

1981

Moyfrancesc

12847

MOVIMENT
D’ALLIBERAMENT
NACIONAL DELS PAïSOS
CATALANS
MOVIMENT
D’ALLIBERAMENT GAI DEL
PAïS VALENCIÀ

MOY, Francesc
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MOYÀ GILABERT, Llorenç

Carta
Tarja de
presentació

MUNICHNIKeditores
Carta
MUEDRA HOYO, Josep

Carta
Felicitació
nadalenc

MUGA, Manuel de

Tarja de
presentació

MÚGICA HERZOG, Enrique

MULET, Maria

Comunicació a Fuster per part de "Munichnik Editores" de l'enviament d'un
exemplar de l'obra de Jean-Claude Schmitt "La Herejía del Santo Lebrel", i
comentaris sobre les properes obres a publicar a la col·lecció "Archivos de la
Herejía".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part de José Muedra.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Muedra.

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Maria Mulet, qui li envia un text
per a que el publique a una pàgina literària.

Carta

Carta
Carta
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1953

Moyagilabertllorenc

12848

1955

Moyagilabertllorenc

12849

1984

Muchnikeditores

12850

1966

Muedrahoyojosep

12851

1966

Muedrahoyojosep

12852

Mugamanuelde

12853

1986

Mugicaherzogenrique

12854

1981

Muletdaniel

12855

1956

Muletmaria

12856

1956

Muletmaria

12857

1968

Muletmaria

12858

1966

Mundosocial

12865

1966

Mundosocial

12866

Tarja de prensentació de Manuel de Muga, editor de "Ediciones Poligrafa
S.A.".

Carta

Carta

MUNDO SOCIAL

Agraïment a Fuster per part de Llorenç Moyà Gilabert per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra poètica "Criatura dolcíssima", i comentaris a la
seua lectura.

Mostra de suport a Fuster per part d'Enrique Múgica Herzog, secretari de
política institucional del "PSOE", per la seua tasca de recuperació de la
cultura catalana.
Mostra de suport a Fuster per part del seu paisà Daniel Mulet, condemnant
l'atemptat patit per aquest a casa seua.

Carta
MULET, Daniel

Sol·licitud a Fuster per part de Llorenç Moyà Gilabert de l'enviament d'un
article seu per a publicar-lo a la revista "Raixa".

Comentaris a Fuster per part de Maria Mulet a la lectura d'un article seu.
Sol·licitud a Fuster per part de Maria Mulet per a que conteste a un
qüestionari sobre l'obra de Peris Mencheta per a una publicació escolar.
Adjunta qüestionari manuscrit.
Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Giner per a que faça un article sobre
l'església a Catalunya per a la revista "Mundo Social".
Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Giner de l'enviament d'un article seu
per a la revista "Mundo Social".

[

MUNDO SOCIAL
Carta
MUNDO, Ediciones

Sol·licitud a Fuster per part de Josep M. Puigjaner de la contestació a un
qüestionari que li adjunta, donant la seua opinió a l'"Assemblea de Bisbes"
a Madrid, per a publicar-la a la revista "Mundo Social".

1971

Mundosocial

12867

1969

Mundoediciones

12859

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramón Serrano, director d'"Ediciones Mundo
S.A.", de la seua participació en una conferència al "Club Mundo" i de
publicar-li una obra dels seus treballs periodístics a la nova editorial
"Documentación Periodística S.A.".
Adjunta "Informe sobre actividades y proyectos de DOPESA".

1969

Mundoediciones

12861

Telegrama

Sol·licitud a Fuster de confirmació de la seua participació en una
conferència al "Club Mundo".

1969

Mundoediciones

12860

1972

Mundoediciones

12864

1975

Mundoediciones

20462

Mundoediciones

12863

Mundoediciones

12862

1986

Munneijordaantoni

12868

1963

Munozdeveigajacobo

12885

Munozdeveigajacobo

12884

Carta

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
MUNNÉ I JORDÀ, Antoni
Carta
MUÑOZ DE VEIGA, Jacobo
Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Ramón Serrano de la seua participació a una
conferència al "Club Mundo", i comentaris sobre la resta de conferenciants.

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Fernández Areal, director de
"Mundo", per a que conteste a un qüestionari sobre la situació de la crítica
literària a Espanya.
Comunicació d' "Ediciones Mundo" enviant-li a Fuster el rebut corresponent
a la renovació de la suscripció a la revista.
Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Fernández Areal, director de
"Mundo", per a que conteste una enquesta per a un llibre de José Carlos
Clemente.
Adjunta qüestionari.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Serrano, gerent de "DOPESA", sobre
la seua conferència al "Club Mundo" titulada "El pregón del libro".
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Munné i Jordà de l'enviament del
text d'una antologia, i comentaris sobre crítica literària a les revistes
"L'Espill" i "Antares".
Mostra de suport a Fuster per part de Jacobo Muñoz de Veiga, arran de
certa polèmica apareguda a la premsa amb Diego Sevilla per les darreres
obres sobre "El País Valencià" publicades per Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Jacobo Muñoz de Veiga de la seua
col·laboració amb un text o una entrevista per a una nova revista de poesia
valenciana.

[

MUÑOZ LLORET, Anna

Carta

Comunicació per part de Fuster a Anna Muñoz Lloret atès que va rebre la
seua tarja des d'Oxford, i comentaris sobre un incident que van patir a Elx.

1977

Munozlloretanna

12888

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Anna Muñoz Lloret atès que ha escrit a "La
Vanguardia" i a la revista "Jano" defensant els articles de Fuster. També li fa
alguns comentaris sobre la seua darrera visita a Sueca.
Adjunta una de les cartes adreçades al director de la revista "Jano".

1978

Munozlloretanna

12889

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Anna Muñoz Lloret per l'enviament d'un llibre
seu, i comentaris a una manifestació a Barcelona en contra d'"UCD" i en
defensa de l'Estatut d'Autonomia.

1979

Munozlloretanna

12890

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Anna Muñoz Lloret des de Cambridge, on
està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de la façana del "The Fitzwilliam
Museum, Cambridge".

1979

Munozlloretanna

12891

Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part d'Anna Muñoz Lloret d'un
llibre de part de Pla-Narbona, i comentaris sobre uns cursets que donarà a
Barcelona.

1983

Munozlloretanna

12886

1989

Munozlloretanna

12892

Munozlloretanna

12887

MUÑOZ LLORET, Anna

Invitació
Carta
MUÑOZ LLORET Josep
Maria

Invitació al matrimoni d'Andreu Olesti Rayo amb Anna Muñoz Lloret, amb
un dibuix de Sefa Ferré.
Còpia d'una carta enviada per Anna Muñoz Llorent al director de "La
Vanguardia" demanant-li que Fuster escriga més al diari.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep M. Muñoz Lloret de l'enviament
d'uns articles apareguts a la premsa als que fa diferents comentaris crítics.
També el felicita per la seua intervenció al programa de televisió "Tot Art".
Adjunta retalls de premsa del diari "El País" titulats "Qué conmemoramos
los valencianos el 9 de octubre", "Valencia, por la identidad perdida", "El
próximo sábado se fallarán los [[Premis octubre]], en Valencia" i "Jordi
Ventura, premio Octubre de ensayo".

1977

Munozlloretjosepmaria

12893

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep M. Muñoz Lloret d'un article de
premsa on es fa referència al transllat de professors de la Universitat de
Granada a la de Córdoba i comentaris a una possible càtedra universitària
per a Fuster.
Adjunta retall de premsa aparegut al diari "El País", titulat "Reivindicación
de Castilla del Pino", "25-III-1979".

1979

Munozlloretjosepmaria

12894
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MUÑOZ LLORET, Lluís
Carta
MUÑOZ LLORET, Teresa
Carta
MUÑOZ MIRA, José
MUÑOZ PALACIOS, Rafael
MUÑOZ PEIRATS, Joaquim

Tarja de
presentació
Carta
Carta
Carta

Carta

Agraïment a Fuster per part de Lluís Muñoz Lloret per l'enviament d'un
llibre seu, al qual li fa alguns comentaris. També li diu com va ser la seua
visita a València.
Comunicació a Fuster per part de Teresa Muñoz Lloret del seu matrimoni
amb Enric Gallén i de la seua nova adreça a Barcelona.
Anotació manuscrita de Fuster al revers del full "Contestat = 8 set. 81".

1979

Munozlloretlluis

12895

1981

Munozlloretteresa

12896

Munozmirajose

12897

1974

Munozpalaciosrafael

12898

31

Munozpeiratsjoaquim

20464

1973

Munozpeiratsjoaquim

20463

1974

Munozpeiratsjoaquim

12901

Comunicació a Fuster per part de José Muñoz Mira de la seua visita a Sueca
per a parlar de la seua tesi doctoral.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Muñoz Palacios de l'enviament
d'un text periodístic per a la seua publicació.
Carta de Joaquim Muñoz Peirats a Fuster amb comentaris personals.
Invitació de Joaquim Muñoz Peirats a Fuster al sopar que organitza per a
Enrique de Areitza y Churruca, "Conde de Motrico".
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats de la seua assistència
a la reunió d'accionistes valencians del diari "El País".
Adjunta convocatòria a l'esmentada reunió.
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats sobre la seua
impossibilitat d'assistir a la reunió d'accionistes valencians del diari "El
País".
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats d'assistència a una
reunió d'accionistes del diari "El País".
Comentaris per part de Fuster a Joaquim Muñoz Peirats de la seua
discrepància amb un article del diari "El País" i amb l'accionariat del mateix
diari.

1974

Munozpeiratsjoaquim

12902

1974

Munozpeiratsjoaquim

12900

1976

Munozpeiratsjoaquim

12904

Carta

Disculpa per part de Joaquim Muñoz Peirats per relacionar-lo amb certa
polèmica amb l'accionariat del diari "El País".

1976

Munozpeiratsjoaquim

12905

Carta

Comentaris a Fuster per part Joaquim Muñoz Peirats de la estrategia a
seguir per part del grup "PRISA" per a obtindre accionistes valencians.
Adjunta fotocòpia d'una carta del president del Consell d'Administració del
diari "El País", demanant-li a Joaquim Muñoz Peirats que Fuster mantinga la
seua acció de l'empresa.

1976

Munozpeiratsjoaquim

12906

Carta
Telegrama

Carta
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MUÑOZ PEIRATS, Joaquim
Carta

Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Tarja de
presentació
MUÑOZ PEIRATS, Maria
José

Carta
Nota

MUÑOZ-SUAY, Ricardo

Enviament a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats d'una fotocòpia de
la carta de José Ortega Spottorno demanant-li que convença a Fuster per a
que no pose a la venda la seua acció del diari "El País".
Comentaris a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats a la venda de la
seua acció del diari "El País".
Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats de la seua
participació en una conferència d'Antonio Fontán a l'Ateneu de València.
Disculpa a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats per no anar al seu
homenatge.
Adhesió i disculpa a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats per no estar
a l'homenatge que li feren a València amb motiu de l'atemptat, i condemna
al mateix.
Felicitació a Fuster per part de Joaquim Muñoz Peirats pel seu darrer article
publicat per "Informaciones".

1976

Munozpeiratsjoaquim

12907

1976

Munozpeiratsjoaquim

12909

1976

Munozpeiratsjoaquim

12903

1976

Munozpeiratsjoaquim

12908

1981

Munozpeiratsjoaquim

12910

Munozpeiratsjoaquim

12899

Munozpeiratsmariajose

12911

Munozpeiratsmariajose

12912

Mostra d'admiració a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Maria José Muñoz Peirats de la seua visita
a Sueca, i li demana certes informacions històriques sobre El Perelló.

Nota

Comunicació a Fuster per part de Maria José Muñoz Peirats de la seua visita
a Sueca per fer-li una entrevista.

Munozpeiratsmariajose

12913

Nota

Comunicació a Fuster per part de Maria José Muñoz Peirats de la seua visita
a
Sueca.
l revers del full apareix el membret de "Cafés Granell".

Munozpeiratsmariajose

12914

1968

Munozsuayricardo

12926

Telegrama

Adhesió a un homenatge a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay.

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, i adhesió a
l'homenatge que es farà a València.

1981

Munozsuayricardo

12925

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay,
assesor del conseller de cultura, de l'enviament d'un text de Jorge Semprún
sobre el "Segundo Congreso de Escritores Antifascistas en Defensa de la
Cultura", per a que el revise.

1986

Munozsuayricardo

12915
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MUÑOZ-SUAY, Ricardo
Carta

1986

Munozsuayricardo

12916

1986

Munozsuayricardo

12917

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay per la seua càtedra a la
Universitat de València, i comentaris a les rectificacions al text de
prensentació de Jorge Semprún per al "Segundo Congreso de Escritores
Antifascistas en Defensa de la Cultura".

1986

Munozsuayricardo

12918

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Ricardo Muñoz Suay de les
correccions al "Manifest" de Jorge Semprún per a la presentació del
"Segundo Congreso de Escritores Antifascistas en Defensa de la Cultura",
que es farà a València.

1986

Munozsuayricardo

12919

Carta

Aprovació per part de Fuster de les correccions al "Manifest" de Jorge
Semprún per a la presentació del "Segundo Congreso de Escritores
Antifascistas en Defensa de la Cultura", que es farà a València.

1986

Munozsuayricardo

12920

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay de la primera reunió
del comitè executiu del "Segundo Congreso de Escritores Antifascistas en
Defensa de la Cultura", que es farà a València.

1986

Munozsuayricardo

12921

1987

Munozsuayricardo

12923

1987

Munozsuayricardo

12922

1988

Munozsuayricardo

12924

Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
MUÑOZ VILA, Arturo

MUÑOZ, Jacobo

Proposta per part de Fuster a Ricardo Muñoz Suay de certes correccions a
un text de Jorge Semprún per al manifest de presentació del "Segundo
Congreso de Escritores Antifascistas en Defensa de la Cultura" que es farà a
València.
Comunicació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay del canvi de dates
per a la celebració a València del "Segundo Congreso de Escritores
Antifascistas en Defensa de la Cultura".

Agraïment a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay, en nom de Ciprià
Ciscar, per la seua col·laboració com a membre del comitè executiu de
"1937-1987. Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas", celebrat a
"València, 15-20 junio 87".
Felicitació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay.
Felicitació a Fuster per part de Ricardo Muñoz Suay.

Carta

Comentaris crítics a Fuster, per part del metge Arturo Muñoz Villa, a un
article d'aquest titulat "Literatura de consumo" aparegut al diari
"Informaciones, 15-VII-74".

1974

Munozvilaarturo

12927

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jacobo Muñoz per a que el visite quan vaja a
València, i també li felicita el nadal.

1965

Munozjacobo

12878

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jacobo Muñoz sobre com van les gestions
amb la Universitat de València per a organitzar una conferència seua sobre
el "Concepte de País Valencià".

Munozjacobo

12879
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MUÑOZ, Jaume
MUÑOZ, Manuel

Telegrama

MUNTANER I PASCUAL
Josep Maria
MUNTANYOLA, Ramon
MUNTÉ, Josep

Munozjaume

12880

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1981

Munozmanuel

12883

Postal

Salutacions a Fuster per part de Manolo Muñoz i de Júlia Benavent des de
Chicago, on estan de viatge.
Al revers del full a apreix una foto en blan i negre dels gratacels de Chicago.

1988

Munozmanuel

12881

Munozmanuel

12882

1966

Muntaldepinedalaieta

12869

1981

Muntaneripascualjosepmaria

12870

1968

Muntanyolaramon

12871

1968

Muntejosep

12876

1973

Muntejosep

12872

1977

Muntejosep

12875

Muntejosep

12874

Muntejosep

12873

Muntejosep

12877

Murallaeditorialla

12928

Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació
Carta
Carta

Carta
Carta
Carta
Retall de premsa

MURALLA, Editorial La

1978

Telegrama

Carta
MUNTAL DE PINEDA,
Laieta

Sol·licitud a Fuster de l'enviament d'un article seu per a publicar-lo.

Carta a Fuster per part de Manuel Muñoz presentant-se com a director del
"Palau de la Música de València".
Felicitació nadalenca a Fuster i mostra d'admiració per la seua obra.
Salutació a Fuster per part de Josep M. Muntaner i Pascual i la seua dona.
Mostra de suport a Fuster per part de Ramon Muntanyola per la seua tasca
en defensa de la cultura catalana.
Mostra de suport a Fuster per la seua tasca en defensa del català, donada
per part de Josep Munté, qui li diu que farà un article al respecte a
"Tele/Exprés".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Munté, li comunica que ha
publicat un llibre titulat "L'aprenentatge del català", on ha reproduït un
article seu aparegut a "Serra d'Or" amb el títol "Sobre un pessimisme".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Munté de la seua opinió sobre la
reedició de l'obra "L'aprenentatge del català".
Felicitació a Fuster per part de Josep Munté pel seu darrer article publicat a
"La Vanguardia", i comentaris a la reedició de l'obra "L'aprenentatge del
català".
Fotocòpia d'un retall de premsa presentant el llibre de Josep Munté i Vilà
"L'aprenentatge del català".

Retall de premsa

Retall de premsa d'un article de Josep Munté, titulat "La lengua de los
valencianos", on defensa a Fuster i la seua tasca de recuperació de la
llengua i cultura catalanes.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'editorial "La Muralla" d'una foto seua per a
il·lustrar una obra sobre la "Literatura catalana".
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[

MURIA I ALBIOL, Josep
Postal

Telegrama
Nota
MURILLO, Andres
MURILLO, Irene
MURILLO, Loreto
MURO D’ALCOI,
Ajuntament
MURTRA, Maria Rosa

Carta
Carta
Carta
Saluda
Carta

Carta
MUSEO ARCHIVO DE
MONTBLANCH Y
COMARCA
MUDRO TSMON J. BAYO

Carta

Disculpa a Fuster per part de Josep Muria al no poder anar a una visita
acordada a Sueca, i felicitació nadalenca a Fuster.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un paisatge nadalenc.
Disculpa a Fuster per part de Josep Muria al no poder anar a una visita
acordada a casa seua de Sueca.

1966

Muriaialbioljosep

12929

1967

Muriaialbioljosep

12930

Muriaialbioljosep

20465

1968

Murilloandres

12931

1981

Murilloirene

12932

1983

Murilloloreto

12933

1983

Murodalcoiajuntament

12934

1971

Murtramariarosa

12935

1971

Murtramariarosa

12936

1964

Museoarchivodemontblanchycom
arca

12747

Nota de Múria i Consol a Fuster anunciant-li la seua visita.
Comunicació a Fuster per part de Murillo de l'enviament d'un llibre del seu
interès, i comentaris sobre la seua participació a la "Revista de Menorca".
Mostra de suport a Fuster per part d'Irene Murillo amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Loreto Murillo de certes informacions sobre
l'obra de Josep Renau a Mèxic i Berlin.
Mostra de suport a Fuster per part de l'alcalde de Muro d'Alcoi.
Sol·licitud a Fuster per part de M. Rosa Murtra de la seua col·laboració, atès
que va a fer la seua tesina per a l'escola de bibliotecaries de Barcelona
sobre l'obra de Fuster.
Comunicació per part de Fuster a M. Rosa Murtra de bibliografia sobre la
seua vida i obra, per a fer la seua tesina.
Carta d'Anton Andreu a Fuster convidant-lo a col·laborar a les conferències
del "Museo-Archivo de Monblanch y Comarca".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramon J. Bayo d'un autògraf per al seu
museu.

1988

Museoramonjbayo

12937

MUTUALIDAD LABORAL DE
ESCRITORES DE LIBROS
Carta

Carta de presentació a Fuster de la recentment creada "Mutualidad Laboral
de Escritores de Libros", per part del seu president Angel M. de Lera.

1972

Mutualidadlaboraldeescritoresdeli
bros

12938

1972

Mutualidadlaboraldeescritoresdeli
bros

12939

Expedient
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Comunicació a Fuster per part de Juan Atance Fernández de l'enviament
dels papers necessaris i de les instruccions per a la seua afiliació a la
"Mutualidad Laboral de Escritores de Libros".
djunta papers d'afiliació.

[

N ↑
NÄCHER, Josep
Nota

Comunicació a Fuster per part de Josep Nàcher de la seua visita a Sueca per
convidar-lo a un acte d'homenatge a Sanchis Guarner per part de la "Falla
Xocolater", de Massanassa.

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de Pedro Nàcher, de la seua participació amb un
text per a un projecte literari titulat "Itinerario comarcal" on es parle de la
Vall d'Albaida.

Carta
Carta
NACIONALISTES
D’ESQUERRA

12947

1964

Nacherpedro

12948

1964

Nacherpedro

12949

1966

Nacherpedro

12950

1981

Nacionalistesdesquerra

12940

1981

Nacionalistesdesquerra

12941

Telegrama

Mostra de suport a Fuster, per part de l'"Assemblea de Nacionalistes
d'Esquerra de Gavà", amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster, per part dels "Nacionalistes d'Esquerra
d'Altafulla", que es farà a València amb motiu de l'atemptat.

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster, per part dels "Nacionalistes d'Esquerra de
Constantí", que es farà a València amb motiu de l'atemptat.

1981

Nacionalistesdesquerra

12942

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster, per part dels "Nacionalistes d'Esquerra de
Tarragona", que es farà a València amb motiu de l'atemptat.

1981

Nacionalistesdesquerra

12943

Carta

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster, per part dels "Nacionalistes d'Esquerra de
Torredembarra", que es farà a València amb motiu de l'atemptat.

1981

Nacionalistesdesquerra

12944

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster, per part dels "Nacionalistes d'Esquerra d'Alt
Camp", que es farà a València amb motiu de l'atemptat.

1981

Nacionalistesdesquerra

12945

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part del "Secretariat
dels Nacionalistes d'Esquerra".

1981

Nacionalistesdesquerra

12946

Carta

Carta de Santiago Nadal Gaya, subdirector de "La Vanguardia", proposant-li a
Fuster fer un article per a les pàgines dedicades al centenari del naixement d'
Azorín.
Proposa com a títol "Azorín, el levantino".

1973

Nadalgayasantiago

20466

1981

Nadaleugeni

12951

1963

Nadaljordi

12952

NADAL GAYÁ, Santiago

NADAL, Eugeni

Sol·licitud a Fuster, per part de Pedro Nàcher, d'un text per a la revista
"Escala" sobre la Vall d'Albaida que es titularà "La Vall Blanca".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Pedro Nàcher

Nacherjosep

Telegrama

NADAL, Jordi
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster per part del batlle de Tàrrega, Eugeni Nadal.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Nada,l de la universitat de Barcelona,
sobre com van les gestions per a col·locar a un protegit de Fuster a la
mateixa institució.

[

NADAL, Jordi
NADAL, Manuel

Carta
Carta
Carta

NALDA, Victor de
NANOT, Adolf

Telegrama

NARRO I RABANAQUE,
Vicent

NAUTA, Ediciones

1965

Nadaljordi

12953

Nadalmanuel

12954

Nadalmanuel

12955

1975

Naldavictorde

20467

1961

Nanotadolf

12956

1961

Nanotadolf

12957

1987

Narbonaruizmiquel

12958

1981

Narroirabanaquevicent

12960

Narroirabanaquevicent

12959

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Manuel Nadal d'uns
poemes que vol presentar al "Premi Carles Riba".
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Manuel Nadal d'uns
poemes presentats als "Jocs Florals d'Alguer".
Felicitació de Victor de Nadal a Fuster.

Invitació

Comentaris a Fuster per part d'Adolf Nanot arran de la lectura d'un article
seu aparegut a "Destino" sobre l'obra "Les Històries naturals", de Joan
Perucho.
Comentaris a Fuster per part d'Adolf Nanot a altra carta que li envià fent-li
algunes reflexions literàries, per a que la publique a la secció de "cartes al
director" d'algun diari.
Invitació a Fuster a la primera comunió de Miguel Narbona Ruiz, que serà a
l'església del Carme, a Sueca.

Carta

Comentaris per part de Fuster a Vicent Narro i Rabanaque a la publicació del
seu treball "La Conquesta de Mallorques".

Carta

Carta
NARBONA RUIZ, Miquel

Mostra de suport a Fuster per la mort de la seua mare, de part de Jordi
Nadal.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Narro i Rabanaque de la publicació
d'un treball seu sobre la cançó de gesta "La Conquesta de Mallorques", a la
revista "L'Espill".

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de "Nauta" d'uns exemplars de
l'obra "Bestiari" de Josep Carner, que han editat.

1964

Nautaediciones

12961

Carta

Agraïment a Fuster per part de "Nauta" a la seua opinió sobre l'edició que
han fet de de l'obra "Bestiari".

1964

Nautaediciones

12962

Carta

Agraiment a Fuster, per part de "Nauta", pel pròleg a una obra de Stendhal
que van a editar, i enviament dels seus honoraris editorials.

1967

Nautaediciones

12963

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de "Nauta", d'un exemplar de
l'obra de Stendhal que han editat.

1968

Nautaediciones

12964

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament, per part de "Nauta", d'un exemplar de
l'obra de Stendhal que han editat.

1968

Nautaediciones

12965

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part de José Luis Ruiz de Villa de l'editorial "Nauta",
del seu permís per a publicar un fragment de la seua obra "El País
Valenciano" a la "Gran Agenda Nauta 1970".

1969

Nautaediciones

12966
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[

NAUTA, Ediciones
Carta

Saluda
NAVAL, Gregori
Carta
NAVARRO BONET, Ramon
Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster, per part del sacerdot Josep Vilaró, de la seua
col·laboració en l'obra "¿Una iglesia sin futuro?" que s'editarà a "Edicions
Nauta", contestant a un qüestionari adjunt.
Enviament a Fuster, per part de José Luis Ruiz de Villa de l'editorial "Nauta",
de l'obra d'Isabel Blancafort, "Gran Agenda Nauta 1970".
Enviament per part de Fuster a Gregori Naval d'un article per a la seua
publicació.
Original mecanografiat de l'article de Fuster "Conèixer el poble".
Comunicació a Fuster, per part de Ramon Navarro Bonet, de l'enviament
d'uns treballs seus per a la seua publicació. També li fa alguns comentaris
sobre la situació del Marroc i Melilla.
Adjunta notes i poemes sobre "Mohammad Sabbag, poeta marroquí".
Comunicació de l'enviament a Fuster, per part de Ramon Navarro Bonet,
d'un escrit seu per a que li done la seua opinió. També li diu que treballa de
guionista per a "Radio Juventud de Melilla".
Adjunta escrit biogràfic de Ramon Navarro Bonet sobre com és la seua vida a
Melilla.
Comentaris a Fuster, per part de Ramon Navarro Bonet, sobre com és la seua
vida mentre fa el servei militar a la "Compañía de Reclutas de la Unidad de
Automovilismo de la Comandancia General de Melilla".

1970

Nautaediciones

12968

1970

Nautaediciones

12967

1979

Navalgregori

12969

1963

Navarrobonetramon

12970

1963

Navarrobonetramon

12971

1963

Navarrobonetramon

12972

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ramon Navarro Bonet, atès que va rebre a
Melilla uns exemplars de "Destino", on apareix l'article sobre l'obra de Jean
Cocteau.

1963

Navarrobonetramon

12973

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet pel preu d'una càmera
de fotos "Konica IIL", per tal de comprar-se-la a Melilla. També li diu com
passa les vesprades a l'esmentada ciutat.

1963

Navarrobonetramon

12974

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet atès que ha rebut
unes revistes que li envià, i comentaris sobre els articles apareguts a les
mateixes. També li fa comentaris sobre la vida d'amics comuns.

1963

Navarrobonetramon

12975

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet de com li van les
coses a Melilla, on fa el servei militar, i li comunica que ha rebut l'exemplar
de "Destino" que parla de Raimon.

1963

Navarrobonetramon

12976
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NAVARRO BONET, Ramon
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Felicitació
nadalenc

Postal

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet sobre com li van les
coses a Melilla, on fa el servei militar. També li fa alguns comentaris sobre el
preu d'una càmera de fotos, sobre la situació del "País Valencià", i demés
sobre literatura i a l'enviament de llibres.
Agraïment a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet per l'enviament de
publicacions, i comentaris sobre com és la seua vida a Melilla, on fa el servei
militar.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet sobre com és la vida a
Melilla, i sobre els preus de diferents models de càmeres de fotos. També li
agraeix l'enviament d'uns exemplars de "Le Figaro Literaire" i de "Serra
d'Or".
Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet diguent-li que ha
començat a escriure, i d'altres a literaris i al programa de festes de Sueca.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet sobre el darrer
exemplar de "Destino" sobre Kennedy, i d'altres sobre un estudi que prepara
a Melilla, on fa el servei militar, sobre la "Esencia española".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet.
Al revers del full apareix un dibuix original pintat a mà, amb l'anotació
"Monso".
Records a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet des de Melilla.
Al revers del full apareix una foto a color d'una gent comprant fruites a
"Melilla. Zoco".
Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet sobre uns fitxers
militars, que ha trobat al quarter de Melilla on fa el servei militar, de
"Repressions", i d'altres comentaris sobre els amics comuns de Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet atès que ha rebut a
Melilla els exemplars que li envià de "Destino", i li envia un poema i un
dibuix seu adjunts.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet de les activitats
culturals que porta entre mans mentre fa el servei militar a Melilla. També li
demana l'enviament d'exemplars de "Destino", i li adjunta uns dibuixos seus.

1963

Navarrobonetramon

12977

1963

Navarrobonetramon

12978

1963

Navarrobonetramon

12980

1963

Navarrobonetramon

12981

1963

Navarrobonetramon

12982

1963

Navarrobonetramon

12983

1963

Navarrobonetramon

12979

1964

Navarrobonetramon

12989

1964

Navarrobonetramon

12991

1964

Navarrobonetramon

12992

[

NAVARRO BONET, Ramon
Postal

Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet des de Palma de
Mallorca.
Al revers del full apareix una foto a color de l'interior de les "Coves dels
Hams. Mallorca, Porto Cristo (Manacor)".

1964

Navarrobonetramon

12984

Postal

Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet, des de Melilla.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'unes nenes africanes.

1964

Navarrobonetramon

12985

Postal

Comunicació a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet atès que està
esperant llicenciar-se del servei militar a Meilla.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre d'uns africans fent
música.

1964

Navarrobonetramon

12986

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet atès que s'ha enterat,
fent el servei militar a Melilla, de que el govern ha prohibit que Raimon
aparega a la televisió i a la ràdio, i d'altres comentaris literaris sobre
escriptors castellans.

1965

Navarrobonetramon

12987

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet sobre un projecte
editorial, i a l'enviament de llibres del seu interès, així com exemplars de la
revista "La Nostra Terra".

1965

Navarrobonetramon

12993

Carta

Comunicació a Fuster, per part de Ramon Navarro Bonet, de l'enviament
d'un llibre de Guillem Forteza del seu interès i d'uns exemplars de la revista
"La Nostra Terra". També li fa alguns comentaris sobre alguns dels
personatges del mon cultural mallorquí.

1965

Navarrobonetramon

12994

Carta

Enviament a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet d'uns retalls de
premsa del diari "Baleares", comentaris literaris i enviament d'un llibre de
Forteza.

1965

Navarrobonetramon

12995

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet de l'enviament
d'uns exemplars de "La Nostra Terra", i comentaris sobre l'enviament d'un
llibre de Forteza. També li demana per l'edició de la "Història de Mallorca"
que li interessa, per tal de comprar-li-la.

1965

Navarrobonetramon

12996

1965

Navarrobonetramon

12997

1965

Navarrobonetramon

13004

1966

Navarrobonetramon

12998

Carta
Carta
Postal
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Mostra de condol a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet per la mort de
la seua mare, i comunicació de l'enviament d'uns exemplars de "La Nostra
Terra".
Comunicació a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet de l'enviament
d'unes publicacions del seu interès.
Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet des de Guadalest,
amb un dibuix manuscrit del castell.

[

NAVARRO BONET, Ramon

Postal

Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet. Al revers del full
apareix una foto familiar d'estudi, en blanc i negre.

1966

Navarrobonetramon

12999

Postal

Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet des de Cinctorres. Al
revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista general del poble.

1966

Navarrobonetramon

13001

1967

Navarrobonetramon

13002

Navarrobonetramon

13003

Navarrobonetramon

12988

Navarrobonetramon

13000

Navarrobonetramon

12990

1981

Navarrocerrilesjoaquin

13005

1951

Navarrocovesjoan

13006

1952

Navarrocovesjoan

13007

1952

Navarrocovesjoan

13008

1952

Navarrocovesjoan

13009

Postal

Nota
Postal
Retall de
premsa
Text literari
NAVARRO CERRILES, Joaquín

Felicitació
nadalenc

NAVARRO COVES, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1408 ]

Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet i la seua dona M.
Carme des d'Andorra, on estan de viatge.
l revers del full apareix la imatge d'un dibuix dels "Síndics del Consell
d'Andorra".
Comunicació a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet de l'enviament
d'una foto.
Salutacions a Fuster per part de Ramon Navarro Bonet. Al revers del full
apareix un dibuix manuscrit a color, signat per "Monzo".
Retall de premsa enviat a Fuster per Ramon Navarro Bonet on apareix
prenent cervesa a un bar amb amics.
Enviament a Fuster d'un text de Ramon Navarro Bonet titulat "Els
manaments de la llei del poble".
Felicitació nadalenca a Fuster de part de Joaquim Navarro,
amb dibuix imprés a color de la reproducció d'un colom de Picasso.
Comentaris a Fuster per part del seu amic Joan Navarro Coves de com li van
les coses per terres sevillanes, on està treballant en l'arròs, i d'altres
comentaris sobre amics comuns.
Comentaris a Fuster per part del seu amic Joan Navarro Coves demanant-li
disculpes per eixir de Sueca cap a terres sevillanes sense despedir-se, i
d'altres sobre com és la vida per allà i sobre amics comuns de Sueca.
Comunicació a Fuster per part del seu amic Joan Navarro Coves de
l'enviament d'un poema per als "Jocs Florals", i comentaris a la poesia de
Fuster. També li anuncia la seua propera visita a Sueca des de terres
sevillanes.
Comunicació a Fuster per part del seu amic Joan Navarro Coves de
l'enviament d'un poema per a que li'l passe a màquina i l'entregue als "Jocs
Florals".

[

NAVARRO COVES, Joan
Felicitació
nadalenc
NAVARRO ESTEVE, Antoni
Carta
NAVARRO I ANDREU, Dolors
NAVARRO I GIMÉNEZ, Josep
M
NAVARRO I TOMÁS,
Alexandre
NAVARRO PARDO, Julio
NAVARRO PERELLÓ, Ramon
NAVARRO VERCHER, José

Adhesió
Adhesió
Carta
Adhesió
Adhesió
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

NAVARRO VERCHER, Samuel

Carta
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
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Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu amic Joan Navarro Coves, i
mostra de suport amb motiu de l'atemptat. També li diu visitarà Sueca
pròximament.

Navarrocovesjoan

13010

1968

Navarroesteveantoni

13011

1981

Navarroiandreudolors

13012

1981

Navarroigimenezjosepm

13013

1992

Navarroitomasalexandre

13014

1981

Navarropardojulio

13015

1981

Navarroperelloramon

13016

1975

Navarrovercherjose

13019

1975

Navarrovercherjose

13018

Navarrovercherjose

13017

1976

Navarroverchersamuel

13022

1979

Navarroverchersamuel

13024

1979

Navarroverchersamuel

13025

Sol·licitud a Fuster d'un article per al llibre de Festes de Sueca, per part de
Samuel Navarro Vercher.

Navarroverchersamuel

13020

Mostra de suport a Fuster per part de Samuel Navarro Vercher.

Navarroverchersamuel

13021

Amb una reproducció a color del quadre de Kandinsky "Composition, 1923".
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Navarro i Esteve de la seua opinió de la
novel·la "La vella llar tindrà foc nou", presentada al "Premi Sant Jordi", al
1967, com a membre del jurat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a València amb motiu de
l'atemptat
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a València amb motiu de
l'atemptat.
Mostra de condol a la família de Fuster amb motiu de la mort d'aquest.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a València amb motiu de
l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a València amb motiu de
l'atemptat.
Enviament a Fuster per part de José Navarro Vercher d'un text d'opinió
titulat "Ni catalanismo ni anticatalanismo".
Felicitació a Fuster per part de José Navarro Vercher pel "Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes".
Mostra de suport a Fuster per part de José Navarro Vercher.
Comunicació a Fuster per part de Samuel Navarro Vercher de l'enviament de
la còpia d'un text per a que li done el seu vist i plau.
Adjunta còpia del text d'una crònica periodística sobre "El Homenaje a
Fuster".
Comentaris a Fuster per part de Samuel Navarro Vercher arran de la rebuda
d'uns insults.
Comentaris per part de Fuster a Samuel Navarro Vercher sobre certes
injúries contra ell aparegudes a la publicació "El Corcó".

[

NAVARRO VERCHER, Samuel
NEBOT, Rosa

Tarja de
presentació
Carta

NEGRE SOLVES, Agustín
Carta

Carta
Carta

Carta
NICOLÁS SERRA, Modesto

Carta

NIETO, Ramon

Disculpa a Fuster per part de Rosa Nebot per no estar a l'homenatge que li
van fer a València, i mostra de suport.
Agraïment a Fuster per part d'Agustín Negre Solves per l'enviament de la
seua obra "Indagacions possibles" i comentaris sobre una conferència
d'aquest.
Comentaris a Fuster per part d'Agustín Negre Solves sobre una conferència
seua de tema lliure.
Comunicació a Fuster per part d'Agustín Negre Solves de la seua participació
a una conferència sobre Ausiàs March als actes conmemoratius del centenari
del poeta a Gandia.
Comentaris a Fuster per part d'Agustín Negre Solves sobre la gestió d'una
exposició de llibres en valencià.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

Navarroverchersamuel

13023

1981

Nebotrosa

13026

1958

Negresolvesagustin

13027

1959

Negresolvesagustin

13028

1959

Negresolvesagustin

13030

Negresolvesagustin

13029

1981

Nicolasserramodesto

13031

1962

Nietoramon

13032

Nievaantoni

13033

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Nieto de la contestació a un
qüestionari per a un estudi sobre "La situación actual del escritor en
España", que li adjunta.

Postal

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Nieva per l'enviament d'un material
per al seu estudi.
Al revers del full apareix la reproducció d'un retrat de Voltaire fet per Jean
Huber conservat al "Institut et Musée Voltaire".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Bob de Nijs de certes informacions sobre
Catalunya i Raimon per a un programa de la televisió holandesa, i comentaris
sobre l'enviament de la traducció al neerlandés del seu poema "Tornes je en
nostra sang".

1966

Nijsbobde

13034

Carta

Comentaris per part de Fuster a Bob de Nijs sobre la cançó de Raimon, de
cara a un programa en la televisió holandesa, i agraïment per la traducció al
neerlandès d'un poema seu.

1966

Nijsbobde

13035

Carta

Felicitació a Fuster per part de Santiago Ninet com a membre de la "Casa de
Catalunya" a València per la concessió del "Premi Lletra d'Or".

1963

Ninetsantiago

13036

Carta

Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet de l'assistència del Bisbe de
Sogorb a una conferència seua a la "Casa de Catalunya" a València.

1963

Ninetsantiago

13037

NIEVA, Antoni

NIJS, Bob de

NINET, Santiago

Sol·licitud a Fuster per part de Samuel Navarro Vercher d'una visita a Sueca
per a parlar amb ell, atès que ha estat i no hi era.
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NINET, Santiago

Carta
Carta
Telegrama
Telegrama

Comentaris a Fuster per part de Santiago Ninet a la lectura d'una obra seua
sobre Raimon.
Felicitació a Fuster per part de Santiago Ninet pel seu sant. També li mostra
la seua admiració i amistat.
Recordatori a Fuster de la data d'un dinar amb Santiago Ninet.
Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet de la data d'un dinar.

1964

Ninetsantiago

13038

1964

Ninetsantiago

13039

1966

Ninetsantiago

13040

1966

Ninetsantiago

13042

Carta

Disculpa a Fuster per part de Santiago Ninet per cert incident amb ell, i
comentaris a una conferència de Pere Fàbregas Camí, qui també vol conèixer
a Fuster.

1967

Ninetsantiago

13043

Carta

Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet de l'enviament d'una carta
d'Aymamí, que parla d'ell. També li demana a Fuster quedar a València per a
sopar.

1967

Ninetsantiago

13061

Expedient

Comentaris a Fuster per part de Santiago Ninet sobre la seua baixa al col·legi
d'advocats de València, sobre el consentiment de la censura per a la
publicació d'un llibre de poemes en català, i sobre la dedicatòria de dos
llibres de "Nosaltres, els valencians" per a uns amics advocats.
Adjunta carta de Santiago Ninet a Francesc Naulart demanant-li que li pague
uns diners a Fuster, i contestació d'aquest diguent-li que va estar a Sueca i li
pagà els diners.

1967

Ninetsantiago

13044

1969

Ninetsantiago

13045

1971

Ninetsantiago

13046

1971

Ninetsantiago

13047

Postal

Carta

Carta
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Salutacions a Fuster per part de Santiago Ninet, que està de vacances amb la
família a la Costa Brava.
l revers del full apareix una foto a color d'una vista de la "Cala Canyelles".
Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet de la seua retirada com a
conseller delegat de "Bibliovasa", i de la data d'un sopar amb Joan Reglà
després d'anar a una conferència de Lluch a València.
Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet com a secretari de la
"Diputació Provincial de València", atès que el president de l'esmentada
institució comprarà 100 exemplars d'una obra seua, de l'increment del
pressupost per a cursos de llengua, i de la data d'una reunió per a parlar de
la divisió comarcal.

[

NINET, Santiago
Carta

Carta de Santiago Ninet Casanovas responent a Fuster a la consulta sobre el
nom complet de Josep Mª Artigas Bellapart.
omentaris personals.

1971

Ninetsantiago

20468

Carta

Invitació a Fuster per part de Santiago Ninet a un concert organitzat per la
"Casa de Catalunya" a València.
Adjunta programa del concert de l'orquestra Mozart de València, on actuarà
com a solista Francesc Casanovas.

1972

Ninetsantiago

13048

Carta

Comentaris a Fuster per part de Santiago Ninet, com a secretari de la
"Diputació de València", sobre el finançament de l'esmentada institució i a
certa polèmica amb l'"ABC".

1972

Ninetsantiago

13050

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Santiago Ninet a instància d'Arturo Zabala per
a que faça una crítica literària a un llibre.
Adjunta nota d'Arturo Zabala demanant-li a Santiago Ninet que Fuster parle
d'un llibre coeditat per la "Institució Alfons El Magnànim".

1972

Ninetsantiago

13049

1974

Ninetsantiago

13051

Carta

Felicitacions a Fuster per part de Santiago Ninet per un article seu aparegut
en premsa sobre un premi al senyor Pla.

Recordatori

Necrologia per la mort de Santiago Ninet i Peña, estudiant de dret, amb
poemes de don Gregori Minobis i de Raimon.

1974

Ninetsantiago

13052

Carta

Fotocòpia d'una carta de Juan Palacios Simeon enviada a Josep Lluis
Albiñana, president del "Consell del País Valencià", arran d'un article seu
aparegut a "Las Provincias" condemnant l'atemptat patit per Fuster, i
enviada a aquest darrer.

1978

Ninetsantiago

13054

1978

Ninetsantiago

13055

1981

Ninetsantiago

13057

1981

Ninetsantiago

13056

1982

Ninetsantiago

13058

Carta

Carta

Telegrama

Carta
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Fotocòpia d'una carta de Josep Lluís Albiñana a Joan Palacios Simeon,
condemnant l'atemptat patit per Fuster i defensant la seua figura.
Invitació a Fuster per part de Santiago Ninet a la presentació d'uns quadres
d'Armengol i de Heras de polítics valencians a la "Diputació de València".
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Felicitació a Fuster per part de Santiago Ninet.
Sol·licitud per part de Fuster a Santiago Ninet per a que intercedisca de cara
a Manuel Girona, president de la Diputació, per a la renovació del contracte
de treball a l'esmentada entitat d'un veï de Sueca, i comentaris sobre
l'aparició de Fuster a un programa de "TVE".

[

NINET, Santiago
Carta

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
NINYOLES, Rafael Lluis
Carta

Carta
NOIAN, Raquel
Carta
NOGUERA GIMÉNEZ, Alvaro
Carta
NOMEN I RECIO, Daniel
Carta
NORTE, Redacción
Carta
NOS LLOPIS, Fernando

Adhesió
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Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet, com a secretari del
president de la "Diputació de València", de que Ramon Garcia Pérez
continuarà treballant a l'entitat almenys tres mesos més, i comentaris sobre
certs papers polítics trobats als arxius de la diputació.
Sol·licitud a Fuster per part de Santiago Ninet de la dedicatòria d'un
exemplar de la seua obra "Sagitari".

1982

Ninetsantiago

13059

1985

Ninetsantiago

13060

Ninetsantiago

13041

Ninetsantiago

13053

Ninyolesrafaellluis

13063

Ninyolesrafaellluis

13062

1973

Noainraquel

13064

1978

Nogueragimenezalvaro

13065

Nomenireciodaniel

13066

1962

Norteredaccion

13067

1981

Nosllopisfernando

13068

Comunicació a Fuster per mitjà de Juan Alberola Beltrán, procurador de
tribunals, de la data de la visita a casa seua de Sueca, per part de Santiago
Ninet.
Comunicació a Fuster per part de Santiago Ninet i Casanoves de la seua visita
a Morella.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Lluís Ninyoles de l'enviament, per
mitjà de Palàcios, del seu treball "Idioma i prejudici", per a que li done la
seua opinió. També li demana cita per a parlar d'un projecte de treball sobre
"Enquesta sociolingüística : València", avantprojecte que li adjunta.

1970

Comunicació a Fuster per part de Rafael Lluís Ninyoles atès que a un treball
ha citat a ell i a Cucó, pel que li envia l'original.
Anotació manuscrita de Fuster "Idiota!".
Sol·licitud a Fuster per part de Sor Raquel Noain d'ajuda per a un treball
sobre fonètica, història i morfologia valenciana, per als seus estudis de COU.
Anotació manuscrita de Fuster "Rebut a mig gener 73".
Comunicació a Fuster per part d'Alvaro Noguera Giménez, de la "Junta
General d'accionistes valencians", del diari "El País", demanant representarlo si no pot anar.
Confirmació a Fuster per part de Daniel Nomen i Recio de la seua subscripció
a la nova revista "El Temps", i comentaris sobre un sopar d'homenatge dels
antics col·laboradors de la revista "Canigó".
Agraïment a Fuster per part de Gilbert Thomas Fraai per la seua col·laboració
amb l'article "La prosa catalana", per a la "Revista Norte", en un monogràfic
sobre Catalunya.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que tindrà lloc a València amb motiu de
l'atemptat.

[

NOSALTRES SOLS

Poema

Poema de Namor Abrafil titulat "Qui Som?", en defensa de la independència
de Catalunya.

1980

Nosaltressols

13070

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de l'associació "Nosaltres Sols!", i d'altres
comentaris en defensa de la independència de Catalunya.

1981

Nosaltressols

13073

1982

Nosaltressols

13069

Nosaltressols

13071

Nosaltressols

13072

1981

Nostraescolacomarcalla

13074

1979

Noticiariouniversalel

13075

1983

9nouel

13077

1983

9nouel

13078

Manifest
Fullet
Fullet
NOSTRA ESCOLA
COMARCAL, La
NOTICIARIO UNIVERSAL, El
NOU, El 9

Manifest polític "Per la república unitària dels Països Catalans", enviat per
l'associació "Nosaltres Sols!" de Caracas, on es demana la independència de
Catalunya.
Fullet publicitari d'un viatge a Andorra.
Pamflet reivindicatiu per la independència dels "Països Catalans. Una Nació,
Un Estat Català!!".

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat i adhesió a l'homenatge
que tindrà lloc a la plaça de bous de València.
Agraïment per part de Manuel Vela Jiménez, periodista del diari "El Noticiero
Universal", per la concessió del "Premi Godó", del que Fuster va ser jurat.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Collell d'una conferència seua a Vic, pel
cinqué aniversari de la publicació "El 9 Nou".

Adhesió

Carta

Contestació per part de Fuster a Jaume Collell atès que per motius de salut i
feina no podrà fer la conferència amb motiu del cinquè aniversari de la
publicació "El 9 Nou".

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Collell d'una conferència seua a Vic, pel
cinqué aniversari de la publicació "El 9 Nou".

1983

9nouel

13076

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Ediciones Nova Terra" d'un exemplar de la
seua darrera obra editada "Reflexions sobre la cultura" per a que en faça una
crítica literària a "Destino".

1962

Novaterraediciones

13079

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Ediciones Nova Terra" d'un exemplar de la
seua darrera obra editada "L'era industrial a Espanya" per a que en faça una
crítica literària a "Destino".

1962

Novaterraediciones

13080

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Ediciones Nova Terra" d'un exemplar de la
seua darrera obra editada "Jo no sóc un home lliure" per a que en faça una
crítica literària a la premsa.

1962

Novaterraediciones

13081

NOVA TERRA, Ediciones
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NOVA TERRA, Ediciones
Carta

Carta

1963

Novaterraediciones

13082

1963

Novaterraediciones

13083

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions Nova Terra" d'uns exemplars de les
seues darreres obres editades "El capellà de l'infern" i "El pa dels temps
maleits" per a que en faça una crítica literària a la premsa.

1967

Novaterraediciones

13084

Carta

Enviament a Fuster per part d'"Edicions Nova Terra" d'uns exemplars de les
seues darreres obres editades "El darrer enemic", "Aquí Cuba: 24 hores
d'història" i "Reflexions sobre la questió Jueva" per a que en faça una crítica
literària a la premsa.

1967

Novaterraediciones

13086

1967

Novaterraediciones

13085

1970

Novaterraediciones

13087

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José M. Puchol Vivas de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Novatecnia" editada per l'"Associació
d'Enginyers Industrials de Barcelona", i comentaris sobre els seus honoraris
editorials.

1972

Novatecnia

13088

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José M. Puchol Vivas d'un article seu per a la
revista "Novatecnia" de l'"Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona".

1973

Novatecnia

13089

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José O. Navas del tema i la data de lliurament
d'un article seu per a la revista "Novatecnia" de l'"Associació d'Enginyers
Industrials de Barcelona".

1973

Novatecnia

13090

Carta

Felicitació a Fuster pel seu article "Humanos, pero poco" per part de M.
Lluïsa Novials Cid.

1982

Novialscidmarialluisa

13091

Carta

Comentaris a Fuster per part de "Novofarma S.A". sobre la data d'una
conferència seua a Barcelona titulada "Problemes actuals de la literatura
catalana".

1963

Novofarma

13092

Tarja de
presentació

Carta
NOVATECNIA

NOVIALS CID, Maria Lluïsa

Sol·licitud a Fuster per par de Josep Comas, d'"Edicions Nova Terra", de la
seua col·laboració fent el pròleg per a un llibre de cançons dels "Setze
jutges" que prepara Lluís Serrahima.
Sol·licitud a Fuster per par de Josep Comas, d'"Edicions Nova Terra", de la
seua col·laboració al pròleg d'un llibre de cançons dels "Setze jutges" que
prepara Lluís Serrahima, i comentaris sobre les cançons del llibre.

NOVOFARMA
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Enviament a Fuster per part de Santiago Ninet, secretari de la "Casa de
Catalunya", d'una còpia de l'article aparegut a la revista "Actualitat
Econòmica" de "16 de diciembre de 1967", on es fa una entrevista a don
Juan Sardà Dexeus.
Agraïment a Fuster per part de Joan Carrera, d'"Edicions Nova Terra", per la
seua acceptació de presentar el llibre "Feliçament, jo sóc una dona", de
Maria Aurèlia Capmany a la Cova del Drac.

[

NOVOFARMA

NUALART I VERDAGUER, F

Carta

Comentaris a Fuster per part de "Novofarma S.A." a la data d'una
conferència seua a Barcelona sobre la literatura catalana, i d'altres a les
representacions teatrals d'"Antigona" i "La gent de Sinera" a l'"Escola D'art
Dramàtic", d'Adrià Gual.

1963

Novofarma

13093

Carta

Comentaris a Fuster per part de "Novofarma S.A." sobre la data d'una
conferència seua a Barcelona.

1964

Novofarma

13094

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de "Novofarma S.A." sobre la data d'una
conferència seua a Barcelona per tal de comunicar-ho amb antelació a la
censura.

1964

Novofarma

13095

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
amb Eduard Orenes, qui vol conèixer-lo.

1966

Nualartiverdaguerf

13101

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
amb el alacantins Lluís Badenes i Eduard Orenes per conèixer-lo i menjar-se
una paella a Cullera.

1967

Nualartiverdaguerf

13102

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la novia
d'un amic en comú.

1967

Nualartiverdaguerf

13103

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
per a dinar junts. També li diu que convidarà a Ninet, i comentaris sobre un
curset que ha fet a València.

1967

Nualartiverdaguerf

13105

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la data i lloc d'un dinar
amb uns amics comuns, demanant-li la seua assistència.

1967

Nualartiverdaguerf

13109

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
amb uns amics.

1967

Nualartiverdaguerf

13110

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la data d'una visita a
Sueca per a dinar amb ell.

1967

Nualartiverdaguerf

13107

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart sobre una reunió al cafè
Madrid amb un grup de gent dels Països Catalans, i d'altres sobre l'actuació
de Raimon a Aspe.

1968

Nualartiverdaguerf

13111

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la seua assistència al
sopar homenatge amb motiu de la presentació de les seues "Obres
completes" i d'altres comentaris personals.

1968

Nualartiverdaguerf

13112

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la malaltia d'Antoni
Bru, i d'altres comentaris personals.

1968

Nualartiverdaguerf

13113

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la seua visita a Elx
per a reunir-se amb uns amics, i d'altres comentaris sobre la seua tornada a
Sueca.

1968

Nualartiverdaguerf

13114
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NUALART I VERDAGUER, F
Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la retirada a l'oficina
de correus d'Elx d'uns exemplars dedicats de la seua obra "Consells,
proverbis i insolències".

1968

Nualartiverdaguerf

13115

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita al seu nou
destí a Sant Feliu de Guíxols.

1968

Nualartiverdaguerf

13119

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart sobre l'empresonament a
València de Ventura, i d'altres sobre la seua visita a Sant Feliu de Guixols.

1968

Nualartiverdaguerf

13120

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sant Feliu
de Guixols.

1968

Nualartiverdaguerf

13121

1968

Nualartiverdaguerf

13122

1968

Nualartiverdaguerf

13116

1968

Nualartiverdaguerf

13117

1970

Nualartiverdaguerf

13124

1970

Nualartiverdaguerf

13125

1970

Nualartiverdaguerf

13127

Carta

Postal
Tarja de
presentació
Carta
Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Naulart d'una conferència a
l'"Acadèmia de Ciències Mèdiques" de Girona sobre "Humanisme mèdic a
València".
Salutacions a Fuster per part de Francesc Naulart des de Sant Feliu de
Guixols.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista del paratge "Punta de
Garbí".
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
en un viatge a Elx des de Sant Feliu de Guixols.
Comentaris personals a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la seua
vida a Sant Feliu de Guixols, i d'altres comentaris sobre un homenatge a
Amat.
Comentaris personals a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la seua
vida a Sant Feliu de Guixols, i d'altres comentaris sobre un homenatge a
Amat.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart de com és la seua vida de
metge de poble a Tortellà. També li demana la seua visita i li adjunta dues
fotos: de les muntanyes de Sant Aniol i d'unes dones treballant la terra.

1972

Nualartiverdaguerf

13126

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart del seu transllat com a
metge a Tortellà, on viu més feliç que a Sant Feliu de Guixols.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
amb un nebot seu, aprofitant que serà de vacances a Alacant.

1974

Nualartiverdaguerf

13129

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca.

1974

Nualartiverdaguerf

13131

Postal

Recordatori a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca,
on aprofitaran per menjar-se una paella a Cullera.
Al revers del full apareix una imatge a color del mirador de Benidorm.

1974

Nualartiverdaguerf

13130

Telegrama

Felicitació de Francesc Nualart Verdaguer i Maria Rosa a Fuster.

1975

Nualartiverdaguerf

20469

Carta
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NUALART I VERDAGUER, F

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Felicitació
Telegrama
Carta

Carta

Carta
Felicitació

Felicitació a Fuster per part de Francesc Naulart per la seua tasca en defensa
dels Països Catalans, i comunicació del seu transllat com a metge a d'Olost.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Naular sobre la seua visita a Sueca.
Enviament a Fuster per part de Francesc Naulart d'unes fotos de la seua
darrera visita a Sueca. També li demana que el visite a casa seua d'Olost de
Llucanès quan vaja per Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
aprofitant la seua estada a València a un congrés de metges.
Disculpa de Fuster a Francesc Naulart per no estar a casa durant la seua
visita a Sueca al marxar a Madrid a un homenatge, i comentaris sobre el seu
estat de salut.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a casa de
Sueca, amb uns familiars.
Salutació a Fuster per part de Francesc Naulart i de Maria Rosa Rovira.
Felicitació a Fuster per part de Francesc Naulart i de Rosa Maria Rovira per la
medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, i comunicació de la seua visita a
Sueca.
Mostra de condol per part de Fuster a Francesc Naulart per la mort de la
seua dona Rosa Maria.
Felicitació a Fuster per part de Francesc Naulart pel reconeixement rebut de
la Universitat de València.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart del seu transllat de
domicili i felicitació nadalenca.
Adjunta tarja amb la seua nova adreça a La Garriaga (Barcelona).
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a casa
seua de Sueca.
Felicitació de Francesc Nulart i Verdaguer a Fuster.

1977

Nualartiverdaguerf

13132

1978

Nualartiverdaguerf

13133

1978

Nualartiverdaguerf

13134

1980

Nualartiverdaguerf

13135

1980

Nualartiverdaguerf

13136

1980

Nualartiverdaguerf

13137

1981

Nualartiverdaguerf

13138

1983

Nualartiverdaguerf

13098

1983

Nualartiverdaguerf

13139

1984

Nualartiverdaguerf

13140

1985

Nualartiverdaguerf

13141

1986

Nualartiverdaguerf

13142

1987

Nualartiverdaguerf

20470

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Francesc Naulart i comunicació de
la data de la seua pròxima visita a Sueca, aprofitant un viatge a Alacant.

1989

Nualartiverdaguerf

13143

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca,
aprofitant un viatge a Alacant per veure uns parents.

1989

Nualartiverdaguerf

13146
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NUALART I VERDAGUER, F

Carta

Felicitació a Fuster per part de Francesc Naulart i comunicació de la seua
pròxima visita a Sueca.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart atès que no pot anar a
visitar-lo a Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart i de Rosa Maria Rovira de
la data de la seua visita a Sueca.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart i de Rosa Maria Rovira de
la seua visita a Sueca amb uns familiars, que volen conèixer-lo.

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Felicitació
Felicitació
nadalenc

Postal

Tarja de
presentació

1991

Nualartiverdaguerf

13144

1991

Nualartiverdaguerf

13145

Nualartiverdaguerf

13096

Nualartiverdaguerf

13099

Nualartiverdaguerf

13106

Nualartiverdaguerf

13108

Nualartiverdaguerf

13123

Nualartiverdaguerf

13128

Nualartiverdaguerf

13097

Nualartiverdaguerf

13100

Nualartiverdaguerf

13118

Nualartiverdaguerf

13104

Oconnormiqueljosepenric

13165

Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a Sueca
per a dinar amb ell, junt amb uns amics.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a
València on anirà a casa seua de Sueca, i també li demana que li dedique un
llibre seu.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Naulart sobre la seua vida a Sant
Feliu de Guixols, i d'altres comentaris personals.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart atès que ha tingut una
avaria al cotxe durant la seua visita a Sueca.
Felicitació a Fuster per part de Francesc Naulart i de Rosa Maria Rovira.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Maria Rosa Rovira.
Al revers del Full apareix una imatge a color d'un paisatge nadalenc pintat
per Fritz Seemann.
Salutacions a Fuster per part de Francesc Naulart des de Sant Feliu de
Guixols.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista parcial del port de
l'esmentada localitat.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Naulart de la seua visita a
València, pel que li demana quedar un dia.

O ↑
O’CONNOR MIQUEL, Josep
Enric

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de Josep Enric O'Connor Miquel d'un
document del seu interès, i comentaris personals.

1977

[

O’CONNOR MIQUEL, Josep
Enric

Felicitació
nadalenc

Carta

Carta

Nota
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
OBRA ALMOGÀVERS

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Enric O'Connor Miquel, al
revers del full apareix un dibuix d'unes banderes i d'un escut.
Sobre postal adjunt amb l'anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Comentaris a Fuster per part de Josep Enric O'Connor Miquel sobre el
toponim de "Benicarló", i agraïment per prologar-li un llibre, i d'altres
comentaris personals.
Enviament a Fuster per part de Josep Enric O'Connor Miquel d'un exemplar
del llibre "Cepa i raills", comunicació de la seua aportació d'uns diners per
als "Premis Octubre", i comentaris sobre un assaig que vol mostrar la
relació entre Irlanda i el País Valencià.
Nota de Josep Enric O'Connor i Miquel a Fuster.

1977

Oconnormiqueljosepenric

13166

1978

Oconnormiqueljosepenric

13168

1979

Oconnormiqueljosepenric

13170

1988

Oconnormiqueljosepenric

20471

Oconnormiqueljosepenric

13167

Oconnormiqueljosepenric

13169

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Enric O'Connor Miquel.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Enric O'Connor Miquel i
comentaris personals.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'"Obra Almogàvers" de la seua participació
com a membre del consell consultiu de la nova revista "Mediterraneum", i
presentació dels altres membres del consell consultiu.

1956

Obraalmogavers

13147

Carta

Acceptació per part de Fuster de la seua col·laboració com a membre del
consell consultiu de la nova revista "Mediterraneum", editada per l'"Obra
Almogàvers".

1956

Obraalmogavers

13148

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'"Obra Almogàvers" de l'enviament de
l'esborrany en facsímil de la nova revista "Mediterraneum", i de la data
d'aparició del primer exemplar de la mateixa.

1956

Obraalmogavers

13149

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a l'"Obra Almogàvers" d'algunes dades
aclaridores sobre la conferència que han projectat que faça.

1957

Obraalmogavers

13150

Carta

Comunicació a Fuster per part de Bernat Figueres, president de l'"Obra
Almogàvers", de les condicions i de la data d'una conferència seua a la
mateixa institució.

1957

Obraalmogavers

13151

Carta

Acceptació per part de Fuster de la seua participació en una conferència a
l'"Obra Almogàvers", i comentaris sobre els seus honoraris i sobre la
censura a la mateixa.

1957

Obraalmogavers

13152
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OBRA ALMOGÀVERS
Carta

Carta
OBRA CULTURAL BALEAR
Carta

Carta
Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Fullana, secretari de l'"Obra Cultural
Balear", de la seua participació al cicle de conferències sobre "Les Illes cap
a un món futur", amb una xarrada sobre "Vida i cultura a les Illes".
Enviament per part de l'"Obra Cultural Balear" de l'acord de la "Junta
Directiva" de la mateixa institució, condemnant els atemptat patits per
Joan Fuster i per Sanchis Guarner.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat.

1957

Obraalmogavers

13153

1957

Obraalmogavers

13154

1972

Obraculturalbalear

13155

1978

Obraculturalbalear

13162

1981

Obraculturalbalear

13159

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep M. Llompart, de l'"Obra Cultural
Balear", de la seua participació a una xarrada a l'homenatge a Sanchis
Guarner que es farà a l'esmentada institució.

1982

Obraculturalbalear

13156

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep M. Llompart, en nom de l'"Obra
Cultural Balear", per la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya.

1983

Obraculturalbalear

13157

Carta

Mostra de suport a Voltor per part de Fuster, president de l'"Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana", per l'acte vandàlic contra el repetidor de
"TV3" a Palma de Mallorca.

1989

Obraculturalbalear

13158

1992

Obraculturalbalear

13161

1992

Obraculturalbalear

13160

1975

Obraculturalcatalana

20472

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'"Obra del Ballet Popular" de la seua
participació amb un escrit per a la publicació "La Joventut i la Sardana", que
es repartirà a la "Caranava de la Flama de la Sardana" i organitza
l'esmentada institució.

1972

Obradelballetpopular

13163

Carta

Felicitació a Fuster per part de l'"Obra del Ballet Popular" per la medalla
d'or de la Generalitat de Catalunya.

1983

Obradelballetpopular

13164

Postal

Postal de Julio Rojo Fernández confirmant l'enviament de les obres
sol·licitades.

1970

Ojangurenllibreria

13175

Carta
Telegrama
Butlleti
OBRA DEL BALLET POPULAR

OJANGUREN, Llibreria

Comentaris a Fuster per part de Bernat Figueres, president de l'"Obra
Almogàvers" de les gestions portades a terme per a la seua conferència a
l'institució i dels honoraris a rebre.
Comunicació a Fuster per part de Bernat Figueres, president de l'"Obra
Almogàvers", de la suspensió d'una conferència seua per part de la
censura.

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de condol per la mort de Fuster de part d'Antoni Mir, president de
l'"Obra Cultural Balear".
Mostra de condol per la mort de Fuster per part d'Antoni Mir, president de
l'"Obra Cultural Balear", enviada a Josep Palàcios.
Butlleti d' "Obra Cultural Catalana" amb un article dedicat a Fuster pel
"Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".

[

OJANGUREN, Llibreria
Factura

Factura per la compra de les seguents obres: "Una leyenda más, destruida"
de Martinez; "Un alzamiento carlista en Mallorca" de Fuster Forteza; "¿Qué
pasa en Limpias?" de Trenor; "Arnaldo de Vilanova..." de Chabas; "Orígenes
de la filosofía de R. Lulio"de Ribera; "Blasco Ibáñez..." de Vergara Vicuña.

1971

Ojangurenllibreria

13172

Postal

Postal de Julio Rojo Fernández de la "Llibreria Ojanguren" confirmant
l'enviament d'uns catàlegs a Fuster.

1971

Ojangurenllibreria

13171

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Librería Ojanguren de Bilbao de si
encara vol uns llibres que li demanà i no va trobar, per enviar-lil's.
Llibres titulats "Cataluña jusgada por escritores españoles, no catalanes" i
"Por tierras de olivar: estampas andaluzas de dolor y fuego".

1975

Ojangurenllibreria

20355

1976

Ojangurenllibreria

13173

1976

Ojangurenllibreria

20356

1978

Ojangurenllibreria

13174

1981

Olagueruizluis

13176

1981

Olanoechebarriajuande

13177

1966

Olcinajimenezevaristo

13180

1966

Olcinajimenezevaristo

13182

1966

Olcinajimenezevaristo

13179

1966

Olcinajimenezevaristo

13186

1966

Olcinajimenezevaristo

13183

Carta

Postal

Comunicació a Fuster per part de la Librería Ojanguren de la rebuda del Vol
II de l'obra "La Catalogne. Du milieu..." i del preu de la mateixa, per al seu
coneixement.
Postal de Julio Rojo Fernández a Fuster comunicant-li que no podrà enviarli l'exemplar que sol·licitava.

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Luis Olagüe Ruiz amb motiu de
l'atemptat de setembre de 1981.

Carta

OLAGÜE RUIZ, Luis
OLANO ECHEBARRÍA, Juan
de
OLCINA JIMÉNEZ, Evaristo

Encàrrec de Fuster a la "Llibreria Ojanguren" d'uns llibres.

Telegrama
Article de
premsa
Article de
premsa
Carta

Carta

Postal

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster per part de Juan de Olano Echebarria amb motiu
de l'atemptat de setembre de 1981.
Entrevista a Salvador Espriu en "El Pensamiento Navarro", iniciant la sèrie
d'entrevistes "Gente que cuenta".
Entrevista a Joan Fuster en "El Pensamiento Navarro" dins la sèrie "Gente
que cuenta". "Habla con Fuster, intérprete de una Valencia consciente",
per Evaristo Olcina.
Carta d'Evaristo Olcina a Fuster per enviar-li un qüestionari que serà
publicat en "El Pensamiento Navarro".
Demana poder visitar-lo.
Evaristo Olcina Jimenez sol·licita a Fuster un pròleg per al llibre "Escritos
sobre los Paises Catalanes".
Li demana la direcció d'"Estampa Popular Valenciana" per comprar un
gravat.
Li proposa una visita a Madrid.
Postal d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster.
Al revers apareix una foto a color del "Arco de Cuchilleros" de Madrid.

[

OLCINA JIMÉNEZ, Evaristo
Postal

1966

Olcinajimenezevaristo

13184

Carta

Carta d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster preguntant-li per la possibilitat
d'escriure a la "Gran Enciclopèdia Catalana".

1969

Olcinajimenezevaristo

13187

Carta

Confirmació d'Evaristo Olcina Jimenez atès que escriurà l'article "Carlisme".
Pregunta per el títol del llibre de don Diego Sevilla Andrés.

1970

Olcinajimenezevaristo

13188

1970

Olcinajimenezevaristo

13189

1970

Olcinajimenezevaristo

13190

1972

Olcinajimenezevaristo

13191

Olcinajimenezevaristo

13181

Olcinajimenezevaristo

13185

Olcinajimenezevaristo

13178

Carta
Carta

Carta

Carta

Comunicat
Tarja de
presentació
OLEART, Maria

Postal d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster comunicant-li que ja li ha enviat
els exemplars de "El Pensamiento Navarro". Informa que l'entrevista ha
estat reproduïda pel "Diario de Diarios".
Al revers de la postal apareix una foto a color de la "Santa Cruz del Valle de
los Caidos".

Carta d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster en relació amb l'article sobre el
carlisme.
Carta d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster sobre els comentaris al seu article
del carlisme per a l'"Enciclopèdia Catalana".
Carta d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster demanant-li que responga a un
qüestionari de Josep Sabater per a l'especial del país de la revista "Esfuerzo
Común".
Informa que ja ha presentat a "censura prèvia" el seu llibre "El carlismo y
las autonomias regionales".
Respostes al qüestionari enviat per Evaristo Olcina Jimenez per a la sèrie
d'entrevistes "Gente que cuenta" del diari "El Pensamiento Navarro".
Comunicació de la suspensió d'un acte polític a Villarreal de los Infantes per
el senyor Aramburu, director general de política interior del Ministeri de
Governació.
Tarja d'Evaristo Olcina Jimenez a Fuster demanat-li un pròleg.

Fullet

Nota de Maria Oleart a Fuster convidant-lo al teatre del "Cafè Claca".
Adjunta publicitat del local.

1983

Oleartmaria

13192

Adhesió

Carta de Fuster a Joan Oleza comunicant la impossibilitat d'acudir al soparhomenatge als supervivents del "II Congrés Internacional d'escriptors per a
la defensa de la Cultura". Demana que faça pública la seua adhesió.

1987

Olezajuan

13194

Carta

Carta de Joan Oleza enviant a Fuster la seua última novel·la per a que puga
llegir-la i dir unes paraules a l'acte de presentació junt a Jaume Pérez
Muntaner.

Olezajuan

13193

OLEZA, Juan

Correspondència de Joan Fuster
1423 ]

[

OLIVA, Ajuntament
Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Comunicació de l'Ajuntament d' Oliva a Fuster atès que el seu article del
diari "Levante", "Memoria de Gabriel Ciscar", participa en el concurs
periodístic.
Carta de Salvador Cardona Miralles, alcalde de l'Ajuntament d'Oliva,
enviant-li el primer volum de la "Sèrie Menuda" de les "Publicacions del
Ajuntament" i comunicant-li que la "Sèrie Major" continua.
Carta de Salvador Cardona Miralles, alcalde de l'Ajuntament d'Oliva, per
comunicar l'edició del volum 6 de la "Sèrie Major" de les "Publicacions del
Ajuntament" que recull l'epistolari de Maians amb Nebot.
Informa que per a les "Publicacions del Ajuntament" han rebut ajuda
econòmica de la Diputació i de la Caixa d'estalvis de València.
Carta de Salvador Cardona Miralles, alcalde de l'Ajuntament d'Oliva,
enviant-li el segon volum de la "Sèrie Menuda" de les "Publicacions del
Ajuntament" amb el títol "El mundo intelectual de Mayans".
Anuncia la publicació de "Iniciació a la Història d'Oliva".
Mostra de condol de l'Ajuntament d'Oliva per la mort de Fuster.

1960

Olivaajuntament

13195

1975

Olivaajuntament

13196

1975

Olivaajuntament

13198

1979

Olivaajuntament

13199

1992

Olivaajuntament

13200

Olivaajuntament

13197

1980

Olivedamarialluisa

13201

1981

Oliverchirivellajuan

13266

Oliverserranonicolas

13267

Carta de Salvador Cardona Miralles, alcalde de l'Ajuntament d'Oliva,
enviant-li el segon volum de la "Sèrie Menuda" de les "Publicacions del
Ajuntament" amb el títol "Gregorio Mayáns y la reforma universitaria".
nuncia la pròxima publicació del número 6 de la "Sèrie Major".
OLIVEDA, Maria Lluïsa

OLIVER CHIRIVELLA, Juan
OLIVER SERRANO, Nicolàs
OLIVER Y DE CÁRDENAS,
José

OLIVER, G.

Nota de Maria Lluïsa Oliveda a Fuster per l'article publicat a "La
Vanguardia",
"Camus".
Li demana opinió de l'obra "El General Desconocido", amb escenes de René
Obaldia.
Nota
Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster per part de Juan Oliver Chirivella, Diputat
Provincial, amb motiu de l'atemptat de setembre de 1981.
Agraïment i felicitació de Nicolás Oliver i Maria del Carmen Orbea a Fuster.

Carta

Carta de José Oliver y de Cárdenas a Fuster convidant-lo a participar en els
"Jocs Florals de Dénia" amb motiu del "III Centenari de la mort de Fra Pedro
Esteve".
Adjunta temari i premis.

1958

Oliverydecardenasjose

13268

Adhesió

Telegrama de G. Oliver manifestant l'adhesió a l'homenatge a Fuster.

1987

Oliverg

13202
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OLIVER, Joan

Carta
Carta

Carta de Joan Oliver i Goytisolo demanant a Fuster ajuda per tractar amb
Zabala l'edició d'un llibre de poemes.
Carta de Joan Oliver enviant a Fuster la seua versió de Beckett.

Carta

Carta de Joan Oliver a Fuster enviant-li una carta per al funcionari Arturo
Zabala i l'exemplar 2 del quadern de teatre, "Homes i No".
Carta de Joan Oliver a Fuster demanant-li ajuda amb Arturo Zabala per a
que li envie les proves del seu llibre.

Carta

Carta de Joan Oliver a Fuster tornant les proves del llibre corregides i
enviant uns poemes nous per afegir-los al recull que edita Arturo Zabala.

Carta

Carta

Carta

Carta de Joan Oliver a Fuster demanat-li que veja a la impremta de la
Diputació si estan treballant amb el seu llibre de versos i que demane
segones
proves.
Comenta la possibilitat que el llibre siga distribuït per Pedreira.
Carta de Joan Oliver enviant a Fuster la correcció del poema "Cent anys de
Joan Maragall". Demana que revise les proves del seu llibre de versos.

1960

Oliverjoan

13203

1960

Oliverjoan

13204

1960

Oliverjoan

13205

1960

Oliverjoan

13207

1960

Oliverjoan

13209

1960

Oliverjoan

13210

1960

Oliverjoan

13211

Carta

Carta de Joan Oliver a Fuster per demanar-li que revise l'ortografia i la
tipografia del seu llibre de poemes. Pregunta si Diputació podria fer-se
càrrec d'una part de les despeses de la distribució.

1960

Oliverjoan

13212

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca de Joan Oliver a Fuster.
Informa de l'enviament a Arturo Zabala d'un dibuix per a la portada de
"Vacances".

1960

Oliverjoan

13213

1960

Oliverjoan

13206

1960

Oliverjoan

13208

1961

Oliverjoan

13214

1961

Oliverjoan

13215

Poema
Poema
Carta

Carta
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Carta de Joan Oliver a Fuster adjuntant els poemes: "Fe de vida", "Cent
anys de Joan Maragall", "El vicari", "Plenitud dels temps" per a que els
adjunte a l'obra en la que està ajudant-li.
Poema de Pere Quart, Joan Oliver, "Plant".
Carta de Joan Oliver a Fuster per fer-li saber que Arturo Zabala no respon a
les seues cartes enviades per tractar l'edició del seu llibre.
Agraïment de Joan Oliver a Fuster per els seus elogis a "Destino".
Comunica que Pedreira continua sense tenir noticies de Zabala per a la
distrubució del llibre.

[

OLIVER, Joan
Carta

Carta

Carta

Agraïment de Joan Oliver a Fuster per la nota a "Destino" de les seues
"Comèdies".
Comunica que Pedreira necessita que Zabala li envie més exemplars de
"Vacances".
Carta de Joan Oliver comunicant a Fuster la seua funció de director literari
a l'editorial "Aymà".
Li proposa fer alguna traducció per a la col·lecció "Proa" i una introducció
per a l'obra "Esto ya existió en la antigüedad".
Joan Oliver anuncia l'enviament d'una còpia de "Esto ya existió en la
antigüedad".
Agraeix els comentaris que fa Fuster sobre ell a un llibre de Fontanella.

1961

Oliverjoan

13216

1964

Oliverjoan

13217

1964

Oliverjoan

13218

Carta

Joan Oliver anuncia l'enviament d'una còpia de "Esto ya existió en la
antigüedad".
.

1964

Oliverjoan

13219

Carta

Carta de Joan Oliver a Fuster informant-li de la urgència del pròleg per
enviar el llibre a la impremta.

1964

Oliverjoan

13221

Carta

Carta de Joan Oliver confirmant l'aprovació del pròleg i el seu pagament.
Proposa a Fuster la traducció d'una novel·la moderna del francès o l'italià
per a la "Biblioteca A tot vent".

1964

Oliverjoan

13222

Carta

Carta de Joan Oliver per aclarir el títol de l'obra de Camus traduïda per
Fuster
"L'Étranger".
Proposa un altre treball de traducció.

1964

Oliverjoan

13223

Carta

Carta a Joan Oliver per justificar el títol de l'obra de Camus traduïda per
Fuster "L'Étranger", traduït com "L'estranger".
Accepta fer altra traducció quan haja liquidat tots els encàrrecs pendents.

1964

Oliverjoan

13224

1964

Oliverjoan

13225

1964

Oliverjoan

13220

1965

Oliverjoan

13226

1965

Oliverjoan

13227

Carta
Telegrama
Carta

Carta
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Carta de Joan Oliver enviant tots els llibres de la col·lecció "Proa" i la
col·lecció de cinema i teatre.
Telegrama de Joan Oliver a Fuster pregant rapidesa per al pròleg.
Carta de Joan Oliver a Fuster fent uns comentaris de "Diccionari per a
ociosos".
Carta de Joan Oliver a Fuster encarregant-li un pròleg per a un llibre que
recopilarà una tria de respostes al qüestionari Proust, de 45 personatges
catalans, publicades a "Destino".

[

OLIVER, Joan
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Joan Oliver proposant a Fuster l'edició d'un llibre d'assaig format
per una tria dels seus treballs però en versió castellana. Proposa com a
base el "Diccionari per a ociosos" i "Causar-se d'esperar".
Carta de Joan Oliver a Fuster demanant a Fuster autorització per a traduir
al castellà "Causar-se d' esperar".
Recorda que ha de fer el pròleg per a "Els escorpins" de Pòrcel i per al
"Qüestionari Proust".
Carta de Joan Oliver enviant a Fuster un esborrany de la novel·la "Els
escorpins" de Baltasar Pòrcel per tal que puga fer el pròleg.
Carta de Joan Oliver a Fuster per saber del pròleg per a la novel·la "Els
escorpins" de Pòrcel.
Carta de Joan Oliver confirmant la recepció del pròleg per a "Els escorpins"
de Pòrcel i enviant el material dels qüestionaris Proust perquè puga fer la
introducció.
Joan Oliver demana a Fuster un text en el qual feia referència a la col·lecció
"A tot Vent" en "Destino" o sinó, que faci un de nou per aparèixer al
catàleg.
Invitació de Joan Oliver en nom de Joan Cendrós a Fuster, al col·loqui amb
Julián Marias, a propòsit dels seus articles a "Ciero".
Fuster comunica a Joan Oliver la imposibilitat d'acudir al col·loqui amb
Julián Marías.
Fuster comunica a Joan Oliver la imposibilitat d'acudir al col·loqui amb
Julián Marías.
Carta de Joan Oliver a Fuster demanat-li una còpia de la traducció de
"L'Estrany" de Camus, per publicar-lo.
Joan Oliver demana a Fuster que torne a traduir "L'Estrany" de Camus, de
nou.
Pregunta quins exemplars li falten de la col·lecció a "A Tot Vent" per enviarli'ls.
Fuster comunica a Joan Oliver la imposibilitat de fer una nova traducció del
"L'Estranger" de Camus.
ndica els volums que li falten de la col·lecció "A Tot Vent".
Carta de Joan Oliver per l'assumpte dels drets de la versió catalana de
"L'Estranger" de Camus, feta per Fuster.
nvia els darrers volums de la col·lecció "A Tot Vent".
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Carta
OLIVER, Joan

Carta
Carta
Carta

Carta de Joan Oliver convidant a Fuster a participar en la barraca que
"Edicions Proa" tindrà a la "Fira del Llibre" de València.
Joan Oliver demana a Fuster una nota per a "Destino" sobre l'obra de Julián
Marías, "Consideración de Cataluña".
Joan Oliver transmet el seu condol per la mort del pare de Fuster.
Joan Oliver envia el llibre de Lluís Permanyer, "Qüestionari Proust" per al
que Fuster ha de fer el pròleg.
omunica que la traducció de "L' Estrany" va en camí de la publicació.

1966

Oliverjoan
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Carta

Carta de Joan Oliver a Fuster per el pròleg del "Qüestionari Proust" i perquè
envie les sis primeres pàgines de la traducció de "L' Estranger" de Camus.

1966

Oliverjoan

13245

Carta

Joan Oliver envia a Fuster unes proves d'impremta de "L'Estrany" per
resoldre uns dubtes i demana els primers sis fulls de la traducció.
Insisteix amb el pròleg del "Qüestionari Proust".

1966

Oliverjoan

13246

Carta

Joan Oliver recorda a Fuster que esperen els sis primers fulls de "L'Estrany".
Demana també una breu biografia de Fuster per a les primeres pàgines del
volum.

1966

Oliverjoan
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Carta

Carta

Carta
Carta
Telegrama

Joan Oliver envia a Fuster un fragment de la crítica que va fer Josep Faulí
del "Jourdain 65", de Joan Vila Casas al "Diario de Barcelona".
Demana a Fuster una frase per a la publicitat de dita novel·la.
Joan Oliver envia una llista d'obres de Fuster que acompanyaran la
publicació de "L'Estrany". Ho envia perquè done el vistiplau o modifique el
que calga.
Adjunta llistat.
Joan Oliver proposa a Fuster fer un llibre per a la col·lecció "La Mirada".
Demana una proposta de possibles temes.
Carta de Joan Oliver a Fuster per tractar uns canvis a la "declaració" que es
publicarà a "Serra d'Or".
Telegrama de Joan Oliver a Fuster.

Carta

Joan Oliver demana a Fuster el llibre amb el títol provisional "Matèria
orgànica" per a la col·leció "La Mirada" i els versos per a "Ossa menor".

1975

Oliverjoan

13254

Carta

Carta de Joan Oliver explicant la polèmica sorgida al dominical d'una
església per unes declaracions de Fuster a "Serra d'Or".
Li demana un pròleg per a la nova edició de "Les Decapitacions". Recomana
fer-ho després de llegir el seu nou llibre de versos "4.000 mots".

1977

Oliverjoan

13256

Correspondència de Joan Fuster
1428 ]

[

OLIVER, Joan

Poema

Poema de Joan Oliver a Fuster.
remi del "Conde de la llana".

1977

Oliverjoan

13255

Carta

Carta de Joan Oliver agraïnt un pròleg a Fuster.
Comentaris al "Salvem el patrimoni eròtic".
endrós proposa un diccionari català a semblança del francès "Dictionnaire
des oevres érotiques" o una possible "Història de l'erotisme català".
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Carta
Poema
Carta
Carta
Telegrama
Poema
Retall de
premsa
OLIVER, Maria Antonia
OLLER RABASA Joan

Carta
Carta

OLLERIA, Ajuntament
Invitació
OLMO HERRERA, Ramón del
OLMOS GIL, Manuel
OLMOS, Enric

Adhesió
Invitació
Carta
Nota
Postal

Carta de Joan Oliver demanat a Fuster el pròleg per a la reedició de "Les
Decapitacions".
Carta de Joan Fuster a Joan Oliver envant-li un paper.
Poema de Joan Oliver, Pere Quart, a Fuster.
"Adjunció i desgreuge a Joan Fuster".
Carta de Joan Oliver a Fuster mostrant-li el seu suport i admiració
professional.
Carta de Joan Fuster a Joan Oliver per l'acusació d'injúries que fan d'ell
alguns diaris.
Telegrama de Joan Oliver a Fuster.
Poema de Joan Oliver a Joan Fuster.
Retall de premsa de l'homenatge a Joan Oliver.
Carta de Maria Antònia Oliver demanant a Fuster filmar una entrevista
sobre "L'Espill" en el seu proper viatge a València.
Carta de Joan Oller Rabassa a Fuster per a agrair-li una recensió de la seua
novel·la "Quan mataven pels carrers".
Invitació de Manuel Garrido Garcia, alcalde de L 'Olleria, a Fuster al "VI
Concurs de Bandes de música" i al dinar que se celebrarà el mateix dia.
Adjunta invitació i programa d'actes.
Adhesio de Ramon del Olmo Herrera a l'homentage a Fuster del 3
d'octubre de 1981.
Invitació a l'enllaç matrimonial de Manuel Olmos Gil i Genoveva Gil Carpi.
Carta d'Enric Olmos a Fuster fent-li uns comentaris personals.
Nota d'Enric Olmos a Fuster deixant-li uns discs.
Postal d'Enric Olmos a Fuster per portar-li unes grabacions de Bach.
Comunica que "Razón y Fé" li enviaran 10 separates
Postal amb la imatge del pati d'una casa senyorial de Palma.

Nota

Nota d'Enric a Fuster.

Olmosenric

13273

Tarja de
presentació

Nota d'Enric Olmos a Fuster.

Olmosenric

13272
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OLTRA I BENAVENT, Frederic
OLTRA, Joaquim A

Carta
Carta
Carta
Nota

OMAR

Carta de Joaquim Oltra a Fuster demanat-li opinió d'uns versos que li envia.
Nota de Joaquim Oltra a Fuster.

1981

Oltraibenaventfrederic

13285

10

Oltrajoaquima
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1967

Oltrajoaquima
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1967

Oltrajoaquima

13279

Carta

Carta de Joaquim Oltra a Fuster preguntant-li pels versos que li va enviar en
la carta anterior.
Li agradaria rebre algunes de les seues obres.

1968

Oltrajoaquima

13281

Invitació

Invitació l'enllaç matrimonial
Puigdomènech
Anotació de Fuster al revers.

1975

Oltrajoaquima

13284

Carta

Carta de Joaquim Oltra a Fuster transmetent-li la proposta de Paco Ortiz de
participar en la revista "Atlantida".
Comenta el possible interès que la revista "Bellas Artes " pot tenir per als
artistes del País Valencià.
omunica l'interès d'Antonio Ferri en conèixer a Fuster.

Oltrajoaquima

13283

Oltrajoaquima

13282

1962

Oluchamasetfrederic

13286

1962

Omar
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1970

Omar

13288

Omar

13289

Nota
OLUCHA MASET, Frederic

Carta de Frederic Oltra Benavent a Fuster demanant poder visitar-lo per
poder rebre els seus consells literaris.
Carta de Joaquim Oltra a Fuster proposant-li quedar en la seua pròxima
estada a Barcelona.

Carta
Postal
Postal
Postal

OMNIUM CULTURAL

de Joaquim

Oltra

Pons i Helena
Forcada.

Solapa de sobre amb la direcció de Joaquim Oltra.
Carta de Frederic Olucha Maset a Fuster felicitant-lo per el llibre "Nosaltres,
els valencians".
Postal d'Omar a Fuster.
Al revers de la postal imatge de "Notre-Dame" de París.
Postal d'Omar a Fuster.
Al revers de la postal imatge "Iglesia de Lourdes de Malta".
Postal d'Omar a Fuster.
Al revers de la postal imatge de la Gran muralla xinesa.

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'enviament de les obres presentades al "Premi
Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a membre del jurat, i
mostra d'admiració per la seua obra.

1960

Omniumcultural

13290

Carta

Comentaris a Fuster sobre l'enviament de les obres presentades al "Premi
Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a membre del jurat, i
d'altres comentaris sobre les pròximes reunions del jurat a Barcelona.

1960

Omniumcultural

13291

Correspondència de Joan Fuster
1430 ]

[

OMNIUM CULTURAL
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a
membre del jurat.
Adjunta un llistat amb els títols de les obres i els seus autors.

1960

Omniumcultural

13292

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a
membre del jurat.
Adjunta un llistat amb els títols de les obres i els seus autors.

1960

Omniumcultural

13293

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a
membre del jurat, i d'altres comentaris a una reunió a Barcelona dels
membres del jurat, i a la novel·la presentada pel jove Josep Palàcios.

1960

Omniumcultural

13294

1960

Omniumcultural

13295

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Sàbat sobre la data de la seua visita a
Barcelona per a una reunió del jurat del "Premi Sant Jordi de Novel·la" i
d'altres comentaris sobre l'enviament d'alguns dels treballs presentats al
premi.
Adjunta nota crítica enviada per uns lectors a l'esmentat premi.

1960

Omniumcultural

13296

Carta

Comunicació a Fuster per part de Fèlix Millet de la reunió dels membres del
jurat del "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a preparar la propera edició del
premi, felicitació nadalenca a Fuster i enviament d'uns diners en mostra de
gratificació per ser membre del jurat del premi.

1960

Omniumcultural
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Carta

Enviament a Fuster de dues còpies de les bases del "Premi Sant Jordi de
Novel·la", 1961.

1961

Omniumcultural

13298

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Sàbat de les bases del "Premi Sant
Jordi de Novel·la" per a l'any 1961 per a que li done publicitat en la premsa
valenciana, i felicitació pel seu darrer llibre titulat "Judícis finals".

1961

Omniumcultural

13301

Carta

Carta de presentació a Fuster de la recentment creada institució "Òmnium
Cultural" per part de la junta directiva.

1961

Omniumcultural

13302

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Antoni Sàbat sobre les reunions a Barcelona
dels membres del jurat al premi, i d'altres sobre l'acte d'entrega del premi.

[

OMNIUM CULTURAL
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a
membre del jurat.
Adjunta un llistat amb els títols de les obres i els seus autors.

1961

Omniumcultural

13303

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a
membre del jurat. També li comunica la data d'un col·loqui de presentació
de l'esmentat premi a Barcelona.
Adjunta llistat de les novel·les presentades al "Premi Sant Jordi" 1961, amb
autors i títols.

1961

Omniumcultural

13304

1961

Omniumcultural
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la" per a la seua valoració com a
membre del jurat, i comentaris sobre la data de la seua visita a Barcelona
per a uns col·loquis de presentació del premi.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Sàbat de la tornada d'unes obres que li
envià, presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la", per a la seua valoració
com a membre del jurat.

1961

Omniumcultural

13306

Estatuts

Enviament a Fuster de l' escritura de constitución de la sociedad civil
"Òmnium Cultural".

1961

Omniumcultural

13300

Informe

Enviament a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" d'un "Informe sobre la
Junta Assessora per als Estudis de Català".

1961

Omniumcultural

13299

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Sàbat de la tornada d'unes obres que li
envià, presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la", per a la seua valoració
com a membre del jurat, i felicitació pel seu darrer article sobre Carner
aparegut al diari "El Correo Catalán".

1962

Omniumcultural

13307

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'uns diners
pels seus treballs com a membre del jurat al "Premi Sant Jordi de Novel·la".

1962

Omniumcultural

13309

Carta

Enviament a Fuster d'una carta per part de Fèlix Millet, president d'
"Òmnium Cultural", explicant les activitats de l'esmentada associació i
demanant-li la seua col·laboració.
Adjunta full amb un dibuix imprès del "Palau de Dalmases - Pati d'entrada".

1962

Omniumcultural

13311
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Carta

Comentaris personals a Fuster per part d'Antoni Sàbat, d'"Òmnium
Cultural", i d'altres sobre l'enviament d'originals de les obres presentades
al "Premi Sant Jordi de Novel·la", com a membre del jurat, i sobre una
conferència seua a Barcelona.

1962

Omniumcultural

13313

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat de l'enviament d'unes obres
presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la", com a membre del jurat, i
comentaris sobre la seua propera visita a Barcelona i sobre els seus articles
en premsa.

1962

Omniumcultural

13314

Expedient

Enviament a Fuster d'una còpia del text original de les bases al "Premi Sant
Jordi de Novel·la" i al "Carles Riba de Poesia", convocats per "Òmnium
Cultural".
Adjunta fulles amb les bases dels esmentats premis.

1962

Omniumcultural

13310

Saluda

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Millet i Maristany de la publicació al
"Levante" de les bases dels premis "Sant Jordi de Novel·la" i "Carles Riba de
Poesia", patrocinats per "Òmnium Cultural".

1962

Omniumcultural

13312

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Sàbat de la tornada d'unes obres que li
envià, presentades al "Premi Sant Jordi de Novel·la", per a la seua valoració
com a membre del jurat.

1962

Omniumcultural

13308

Acta

Enviament a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural",
d'una còpia de l'acta de constitució de la "Comissió Consultiva".

1963

Omniumcultural

13317

Carnet

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Bta. Cendrós i Carbonell, secretari d'
"Òmnium Cultural", de la seua presidència del jurat al "Premi Carles Riba de
Poesia", 1963. També li comuniquen qui seran els membres del jurat.

1963

Omniumcultural

13318

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba de la rebuda de les obres
enviades per a la seua lectura com a membre del jurat del "Premi Carles
Riba de Poesia", i comentaris al pagament dels seus honoraris com a
membre del jurat i dels desplaçaments a Barcelona.

1963

Omniumcultural

13315

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Millet, president d' "Òmnium Cultural",
de formar part de la "Comissió Consultiva" de la mateixa institució, per la
qual cosa li demana que vaja a una reunió.
djunta ordre del dia de la reunió constituent de la "Comissió Consultiva
d'Òmnium Cultural".

1963

Omniumcultural

13316

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual, d' "Òmnium Cultural", a petició del
poeta Josep Seró i Vidal de la correcció d'un verset de l'obra "Miratges"
presentada per aquest al "Premi Carles Riba de Poesia".

1963

Omniumcultural

13321
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Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual, secretari d'"Acció Cultural
d'Òmnium Cultural", de l'enviament dels treballs presentats al "Premi
Carles Riba de Poesia" per a la seua valoració com a membre del jurat.

1963

Omniumcultural

13323

Carta

Comunicació per part de Fuster al secretari d' "Òmnium Cultural" de
l'enviament dels exemplars de les obres presentades al "Premi Carles Riba
de Poesia" un cop valorades, i de la correcció feta a un vers de l'obra de
Josep Seró.

1963

Omniumcultural

13324

Expedient

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Millet i Maristany, president d'
"Òmnium Cultural", per a que signe una proclama per a la promoció
d'associats a l'"Orfeó Català".
Adjunta fullets publicitaris i projecte de la campanya "operació 8000 socis".

1963

Omniumcultural

13319

1963

Omniumcultural

13322

1963

Omniumcultural

13320

1964

Omniumcultural

13326

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, secretari d' "Òmnium
Cultural" atès que ha rebut els treballs ja valorats per Fuster al "Premi
Carles Riba de Poesia", i comentaris del seu viatge a Barcelona per a una
reunió del jurat abans d'entregar el premi.

1964

Omniumcultural

13327

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, secretari d' "Òmnium
Cultural", sobre l'enviament d'uns treballs presentats al "Premi Carles Riba
de Poesia", i del seu viatge a Barcelona per a una reunió del jurat al premi.

1964

Omniumcultural

13328

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, secretari d' "Òmnium
Cultural", de la data i el lloc d'una reunió del jurat al "Premi Carles Riba de
Poesia".

1964

Omniumcultural

13329

Gir postal

Enviament a Fuster per part d'Enric Gual, d' "Òminum Cultural", d'uns
diners per gir postal.

1964

Omniumcultural

13325

Invitació

Saluda

Carta
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Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" al sopar d'entrega dels
"Premis literaris de Santa Llúcia", 1963, que serà a l'Hotel Colon de
Barcelona.
Enviament a Fuster per part de Fèlix Millet i Maristany, president d'
"Òmnium Cultural", d'un informe sobre les seues activitats d'ensenyament
del català que s'adjunta.
Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual, d'"Acció Cultural d'Òmnium
Cultural", de l'enviament d'uns treballs presentats al "Premi Carles Riba de
Poesia" per a la seua valoració com a membre del jurat.

[

OMNIUM CULTURAL
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, secretari d' "Òmnium
Cultural", de l'enviament d'uns diners pels seus treballs com a jurat del
"Premi Carles Riba de Poesia". També li demana l'enviament de les obres
"Quinze anys" i "De poder a poder".

1965

Omniumcultural

13330

1965

Omniumcultural

13331

1965

Omniumcultural

13332

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", per
la seua opinió a la revisió de les bases del "Premi Sant Jordi de Novel·la",
1965.
Adjunta una còpia de les esmentades bases al premi revisades.

1965

Omniumcultural

13333

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", de
l'enviament d'uns exemplars de les obres presentades al "Premi Sant Jordi
de Novel·la". També li recomana la lectura de l'obra "Les inquietuds de
Pere Franc".

1965

Omniumcultural

13335

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", de
la rebuda d'unes obres que li enviaren per a la seua valoració com a
membre del jurat del "Premi Sant Jordi de Novel·la", i comentaris sobre la
reunió a Barcelona dels membres del jurat.

1965

Omniumcultural

13336

1965

Omniumcultural

13334

Carta

Carta

Nota

Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, d '"Òmnium Cultural", de la
seua participació com a membre del jurat al "Premi Sant Jordi de Novel·la",
1965.
Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural" de la
seua opinió de canviar les bases del "Premi Sant Jordi de Novel·la", 1965.

Anotacions per part de Fuster de les obres llegides com a membre del jurat
del "Premi Sant Jordi de Novel·la", 1965.

Butlleti

Enviament a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" d'un exemplar del
"Butlletí Òmnium Cultural" n. 6. París, gener 1966. (8 pàg).

1966

Omniumcultural

13338

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural",
de la seua assistència a una reunió de la "Junta Consultiva" de la mateixa
institució.
Adjunta ordre del dia de l'esmentada reunió, amb els punts a tractar.

1966

Omniumcultural

13339

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan B. Cendrós i Carbonell, secretari d'
"Òmnium Cultural", de la seua participació com a membre del jurat del
"Premi Sant Jordi de Novel·la", 1966.

1966

Omniumcultural

13340
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Carta

Carta

Enviament a Fuster per part d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural",
d'una còpia de l'acta de la reunió de la "Junta Consultiva" de la mateixa
institució per a què conega els temes tractats.
Adjunta l'acta.
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva" de l'esmentada institució.
Adjunta còpia de l'acta amb els temes tractats a la reunió.

1966

Omniumcultural

13341

1966

Omniumcultural

13342

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Narcís Bonet,
secretari d' "Òmnium Cultural".

1966

Omniumcultural

13343

Llistat

Enviament a Fuster per part d' "Òminum Cultural" d'un llistat del "Servei
Bibliogràfic" de la mateixa institució amb les darreres obres publicades per
si són del seu interès.

1966

Omniumcultural

13337

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pau Riera Sala, president d' "Òmnium
Cultural", de la legalització de l'esmentada entitat, comentaris sobre la data
de la pròxima reunió de la "Junta Consultiva" i enviament dels estatuts.

1967

Omniumcultural

13344

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Arbonès per donar-li una entrevista
per a l' "Obra Cultural Catalana". També li demana que li signe un exemplar
de la seua obra "Figures de temps".

1967

Omniumcultural

13345

Expedient

Enviament a Fuster d'una còpia de l'acta de la reunió de la "Junta
Consultiva d'Òmnium Cultural", del 2 de desembre de 1967.
Adjunta còpia dels "Estatuts de l'Associació Òmnium Cultural", i full amb
l'ordre del dia dels temes a tractar a la pròxima reunió.

1967

Omniumcultural

13346

1968

Omniumcultural

13348

1968

Omniumcultural

13351

1968

Omniumcultural

13352

1968

Omniumcultural

13354

1968

Omniumcultural

13482

1968

Omniumcultural

13363

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Cartell
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Comunicació a Fuster per part de Frederic Roda, director de serveis d'
"Òmnium Cultural", dels acords a una reunió de la mateixa institució.
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva" amb l'ordre del dia de
temes a tractar.
Invitació a Fuster a l'homenatge als professors de català d' "Òmnium
Cultural" a Barcelona, on nomena les activitats a realitzar.
Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" a una xarrada del
professor Guy Héraud sobre "L'aliénation ethnique...", i al sopar de cloenda
a l'Hotel Colon de Barcelona.
Mostra de suport a Fuster per part del president i secretari d'"Òmnium
Cultural", per la seua tasca en defensa del català.
Cartell amb les bases del concurs literari "Festes Populars de Cultura
Pompeu Fabra" organitzades per l'"Agrupació Ripollesa d'Iniciatives
Culturals".

[
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Fullet
Invitació

Invitació

Auca

Carta

Papereta de proposta d'inscripció de Joan Fuster com a soci d' "Òmnium
Cultural", per part de la mateixa institució.
Invitació a Fuster per part de la "Junta Directiva d'Òmnium Cultural" a un
homenatge a Fèlix Millet als locals de l'esmentada institució.
Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" al sopar de la "18 Festa de
les Lletres Catalanes", a l'hotel Ritz de Barcelona.
Adjunta fullet de la "18 Festa Literària Nit de Santa Llúcia".
Enviament a Fuster d'una "Auca d'En Pompeu Fabra".
Al revers del full apareix el "Veredicte dels jurats de redacció i dibuix del
Concurs Pompeu Fabra".
Comunicació a Fuster de la concessió d'una ajuda per part d' "Òmnium
Cultural" de 100.000 pessetes per a una escola de valencià.

1968

Omniumcultural

13350

1968

Omniumcultural

13347

1968

Omniumcultural

13353

1969

Omniumcultural

13349

1969

Omniumcultural

13355

Carta

Sol·licitud a Fuster d'un número de compte bancari per a l'ingrès d'una
ajuda per part d' "Òmnium Cultural" a una escola de valencià.

1969

Omniumcultural

13356

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva" de la mateixa institució.
Adjunta còpia de l'acta amb els temes tractats a la reunió del 30 d'octubre
de 1968.

1969

Omniumcultural

13358

1969

Omniumcultural

13359

Carta

Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" a un concert d'homenatge
a Federic Mompou al "Palau de la Música Catalana".
Adjunta programa del concert, amb l'actuació de la sopreno Montserrat
Alavedra, i obres del mateix Mompou.

1969

Omniumcultural

13360

Carta

Comunicació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" de les dates dels
exàmens de grau elemental i mitjà de català.

1969

Omniumcultural

13364

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva" de l'associació i amb l'ordre
del dia de temes a tractar.

1969

Omniumcultural

13365

Carta

Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" a la presentació d'un
bibliobús, finançat per la mateixa institució, per a dur a terme el programa
"Cultura en Ruta" pels pobles catalans.

1969

Omniumcultural

13366

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, d' "Òmnium Cultural", a una
reunió de la "Junta Consultiva" de la mateixa institució per a parlar del
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

[
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Carta

Pau Riera Sala informa a Fuster de la nova iniciativa d' "Òmnium Cultural",
"Cultura en Ruta", un bibliobús per a recórrer els pobles per promocionar la
venda i la difusió del llibre i el disc català.

1969

Omniumcultural

13367

Carta

Pau Riera i Sala, president d' "Òmnium Cultural", envia un exemplar de la
"Revista dels Orfeons de Catalunya".
djunta revista.

1969

Omniumcultural

13369

1969

Omniumcultural

13372

1969

Omniumcultural

13373

1969

Omniumcultural

13375

1969

Omniumcultural

13376

1969

Omniumcultural

13357

1969

Omniumcultural

13362

1969

Omniumcultural

13371

Carta

Carta

Carta

Carta

Invitació

Invitació
Programa

Invitació de Pau Riera i Sala i Joan B. Cendrós, Junta Directiva d' "Òmnium
Cultural", a Fuster a l'acte de presentació de l'"Antologia de Poesia
Catalana", traduïda al flamenc d'"Een Catalaan Bericht" de Bob de Nijs.
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió celebrada el 28 de març de 1969.
Carta a Fuster demanant la relació d'alumnes que es presenten als
exàmens de grau elemental i mitjà.
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió celebrada el 13 de juny de 1969.
Invitació a Fuster per part del president d' "Òmnium Cultural" a un concert
d'homenatge a Fèlix Millet al "Palau de la Música Catalana".
Adjunta programa del concert.
Programa d'activitats de la "Festa de Maig de les Lletres Catalanes",
organitzada per "Òmnium Cultural" i amb parlaments de Fuster i del
professor Pierre Villar.
Programa de les "Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra. Ripoll 1969".

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Maria Borrás a Fuster per comunicar-li la seua
participació a l'acte d' "Òmnium Cultural".
Adjunta la invitació d' "Òmnium Cultural" a Fuster a les sessions "Un tema,
un llibre", en les quals participaran Joan Reglà, Joan Fuster i Miquel Coll.

1969

Omniumcultural

13374

Telegrama

Comentaris a Fuster per part de Joan Triadú sobre la seua assistència a una
festa literària.

1969

Omniumcultural

13361

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament de Pau Riera i Sala, president d' "Òmnium Cultural", de l'esbós
d'estudi per a l'explotació del "Cultura en Ruta" que ha fet Lluís Carulla per
tal de recollir els suggeriments de millora.

1969

Omniumcultural

13370

Carta

Carta de Pau Riera Sala, president d' "Òmnium Cultural", a Fuster enviant-li
una còpia del text de la convenció signada pel Govern amb l' "Organització
de les Nacions Unides", relativa a la no discriminació en l'ensenyament.

1970

Omniumcultural

13377

Carta

Carta de Pau Riera i Sala, president d' "Òmnium Cultural", a Fuster
convocant-lo a l'assemblea ordinària i a l'extraordinària de l'associació, i
comunicar-li la publicació per part de la "Societat Catalana d'Estudis
Històrics" d'uns "Estudis d'Història Medieval".

1970

Omniumcultural

13378

1970

Omniumcultural

13380

Carta

Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió anterior.

Carta

Carta de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", a Fuster convidant-lo
a participar en la "Festa de Maig de les Lletres Catalanes" i en la reunió per
otorgar el "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

1970

Omniumcultural

13381

Carta

Carta de Pau Riera i Sala, president d' "Òmnium Cultural", a Fuster
informant de les primeres adhesions a la iniciativa a favor de
l'ensenyament oficial de la llengua catalana.
graeix la seua col·laboració.

1970

Omniumcultural

13382

Carta

Enric Gual i Caba de "SPES, s.a." comunica a Fuster les
transferències mensuals per la subvenció d' "Òmnium Cultural" per a
l'"Escola Catalana de València" i un ingrés per les despeses del viatge a la
"Festa de Maig".

1970

Omniumcultural

13384

1970

Omniumcultural

13385

1970

Omniumcultural

13386

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Fuster a Enric Gual i Caba, confirmant haver rebut les
transferències de la subvenció d' "Òmnium Cultural" per a l'"Escola
Catalana de València" i el corresponent al viatge per la "Festa de Maig".
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió celebrada el 19 de desembre de
1970.

[
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Carta

Carta d'Enric Gual i Caba, de "SPES, s.a.", a Fuster per confirmar l'
assistència als "Jocs Florals de Tübingen", i per tramitar les subvencions
per a les despeses del viatge.
Anotació manuscrita de Joan Triadú.

1970

Omniumcultural

13387

Carta

Carta de Fuster a Enric Gual i Caba comunicant-li que la seua assistència als
"Jocs Florals de Tübingen" depèn de l'obtenció del passaport.

1970

Omniumcultural

13388

1970

Omniumcultural

13389

1970

Omniumcultural

13391

1970

Omniumcultural

13392

1970

Omniumcultural

13393

Carta

Enric Gual, d' "Òmnium Cultural", comunica a Fuster que l'assumpte de
"Tramuntana" es tractarà al pressupost general.
Comentaris de la festa de Tübingen.
nforma de l'enviament del bulletí d' "Òmnium Cultural", envia targetons
per a uns actes i avisa de la festa de la diada dels "orbs".

1970

Omniumcultural

13394

Carta

Enric Gual i Caba, d' "Òmmnium Cultural", comunica a Fuster l'aprovació
del pressupost de continuar amb la subvenció d' "Òmnium Cultural" a
l'escola
"Tramuntana".
Indica que seria convenient que assistira a la reunió de la propera Junta
Consultiva.

1970

Omniumcultural

13395

Carta

Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la "Junta Consultiva d' Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió celebrada el 19 de juny de 1970.

1970

Omniumcultural

13396

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta d'Enric Gual i Caba a Fuster per l'assumpte de l'obtenció del
passaport per a poder assistir als "Jocs Florals de Tübingen".
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió celebrada el 12 de març de 1970.
Carta d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", a Fuster enviant-li una
còpia de la carta i del programa de Salvador Pedrós i Renard i una còpia de
la resposta d' "Òmnium Cultural", a ell i a Ferran Sanchis, de la "Fundació
Huguet".
Li comunica que ha finalitzat la subscripció i cal que demane la continuïtat a
Joan B. Cendrós.
Adjunta còpia de dos cartes.
Carta de Fuster a Joan B. Cendrós, d' "Òmnium Cultural", per sol·licitar la
prolongació de l'ajut per a l'escola "Tramuntana".

[
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Carta

Carta

Carta de Joan Cendrós, secretari general d' "Òmnium Cultural", a Fuster
confirmant-li haver rebut la petició de continuïtat de la subvenció de
l'associació a l'escola "Tramuntana" i que ha estat aprovada per la "Junta
General".
Carta d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", comunicant l'enviament
d'uns girs postals per a Salvador Pedrós i Renard i per a Fuster.

1970

Omniumcultural

13397

1970

Omniumcultural

13398

Programa

Programa d' "Òmnium Cultural" per al "Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes" de 1970.

1970

Omniumcultural

13383

Reglament

Bases d' "Òmnium Cultural" del concurs, per a adjudicar ajuts de treball
corresponents a l'any 1971.

1970

Omniumcultural

13390

1970

Omniumcultural

13379

1971

Omniumcultural

13399

1971

Omniumcultural

13400

1971

Omniumcultural

13401

1971

Omniumcultural

13402

1971

Omniumcultural

13403

1971

Omniumcultural

13404

Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Tarjeta d'assistència a l'assamblea ordinària i assamblea extraordinària de l'
associació "Òmnium Cultural".
Adjunta l'ordre del dia d'ambdues convocatòries.
Carta d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", a Fuster enviant-li una
còpia de la carta que han dirigit a Domènec Morcillo i Honorat-Josep
Molins.
Adjunta còpia de la carta.
Carta d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", a Fuster fent alguns
comentaris, enviant una còpia de la carta enviada a Vicent Hervàs i
Carbonell i un cartell del "3r Cartell de Premis" de la "Festa de Maig de les
lletres catalanes".
Adjunta còpia de la carta.
Carta de Joan Triadú, d' "Òmnium Cultural", a Fuster anunciant-li la data de
la reunió de jurat del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió anterior.
Carta d'Enric Gual i Caba, d' "Òmnium Cultural", a Fuster per convocar-lo a
la reunió del jurat del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes" per haver de
renovar els vocals que han de cessar.
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió anterior celebrada el 16 de
desembre de 1970.

[
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Carta

Carta

Carta

Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' O"Ònium
Cultural".
Adjunta acta de la reunió anterior celebrada el dia 18 de juny de 1971.
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió anterior celebrada el dia 24 de
març de 1971.
Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió anterior.
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a la "Junta Consultiva".
Adjunta full amb l'ordre del dia dels temes a tractar, i acta de la reunió
celebrada el 23 de març de 1972.
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".

1971

Omniumcultural

13406

1971

Omniumcultural

13405

1972

Omniumcultural

13413

1972

Omniumcultural

13416

1972

Omniumcultural

13417

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta acta de la reunió del 22 de juny de 1972.

1972

Omniumcultural

13418

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural",
de l'ordre del dia amb els temes a tractar a una reunió de la seua "Junta
Consultiva".
Adjunta tarja de presentació de Joan Triadú.

1972

Omniumcultural

13419

1972

Omniumcultural

13407

1972

Omniumcultural

13411

1972

Omniumcultural

13414

Carta

Carta
Fullet
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Comunicació de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", de la
convocatòria de la reunió plenària de la Junta Consultiva d' Òmnium
Cultural".
Adjunta ordre del dia i acta de la reunió anterior.
Carta de Joan Triadú, d' "Òmnium Cultural", a Fuster anunciant-li la data de
la reunió del jurat del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
Fullet amb les bases per al concurs d' "Ajuts de treball" corresponents a
l'any 1973, otorgats per "Òmnium Cultural".

[
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Tarja de
presentació
Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicat

Llistat

Carnet

Correspondència de Joan Fuster
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Tarja de presentació de Jaume Planas i Pahissa, cap de serveis d' "Òmnium
Cultural".

1972

Omniumcultural

13408

Telegrama de Joan Triadú a Fuster perquè confirme la seua assistència al
jurat del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

1972

Omniumcultural

13412

1973

Omniumcultural

13420

1973

Omniumcultural

13421

1973

Omniumcultural

13422

1973

Omniumcultural

20475

1973

Omniumcultural

20474

1973

Omniumcultural

13415

1974

Omniumcultural

13428

Sol·licitud a Fuster, com a membre de la "Junta Consultiva d'Òmnium
Cultural", per part de Joan Triadú, secretari de l'esmentada institució, per a
què faça la seua proposta per a la reformulació de les bases per obtenir la
subvenció d'"Ajuts al Treball", que dóna la institució.
Adjunta acta de la reunió del 9 de novembre de 1972.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Triadú, d' "Òmnium Cultural", de la
seua assistència a una reunió a Barcelona del jurat del "Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes".
Comentaris a Fuster per part de Joana Massanés, secretaria d' "Òmnium
Cultural", sobre l'enviament d'uns exemplars de l'obra "El bilingüisme
escolar a Catalunya".
Carta de Joana Massanés, secretària d' "Òmnium Cultural", comunicant-li a
Fuster un error amb el preu dels exemplars de "El Bilingüisme escolar a
Catalunya" que ha encarregat.
Carta d' "Òmnium Cultural" comunicant-li a Fuster per part de la "Llibreria
Tres i Quatre" la presentació del primer volum de l' "Obra Completa de
Vicent Andrés Estellés a la "Galeria Adrià" amb la participació de Joan
Oliver i Ovidi Montllor.
Llistat amb la resolució dels "Ajuts de Treball" corresponents a 1973,
otorgats per "Òmnium Cultural".
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú a una reunió de la Junta
Consultiva d' Òmnium Cultural".
Adjunta ordre del dia amb els temes a tractar a la reunió, i còpia de l'acta
de la reunió del 16 de novembre de 1973.

[
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Invitació
Invitació

Retall de
premsa

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú a una reunió de la Junta
Consultiva d' "Òmnium Cultural".
Adjunta ordre del dia amb els temes a tractar a la reunió, i còpia de l'acta
de la reunió del 18 de juny de 1973.
Enviament a Fuster per part de Josep Maria Ainaud de Lasarte d'una
informació sobre el "5è Centenari de la Impressió del Primer Llibre en
Català".
Enviament a Fuster per part de Josep Maria Ainaud de Lasarte d'un informe
d'activitats per a la conmemoració del "5è Centenari de la Impressió del
Primer Llibre en Català".
Comentaris a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" arran d'unes
polèmiques afirmacions seues al diari "Tele/Exprés" sobre el "Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes", que no han agradat a l'esmentada
institució.
Contestació per part de Fuster a una carta d' "Òmnium Cultural" criticant-lo
per proposar a Josep Pla per al "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
1974.
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú a una reunió de la Junta
Consultiva d' Òmnium Cultural"
Adjunta full amb l'ordre del dia dels temes a tractar en la reunió, i còpia de
l'acta de la reunió del 31 de març de 1974.
Invitació a Fuster a l' "Exposició Conmemorativa dels 50 anys de la
Fundació Bernat Metge", al "Palau Dalmases" de Barcelona.
Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" a la "XXIV Festa Literària
de la Nit de Santa Llúcia", a Lleida. Al revers del full apareix el programa
d'activitats.
Retall de premsa enviat a Fuster publicitant la conmemoració del "5è
Aniversari de la impressió del primer llibre en català", amb l'adreça on
s'han d'enviar les adhesions. Adjunta postal amb una reproducció d'un
llibre antic "Encapçalament de les Trobes en Llaor de la Verge Maria
(València, 1474)".
Invitació a Fuster per part de Josep Maria Ainaud de Lasarte a un
homenatge a Francesc de Borja Moll a Palma de Mallorca, amb motiu de la
conmemoració del número 100 de la "Biblioteca Raixa" publicada per
l'editorial "Torre".

1974

Omniumcultural

13424

1974

Omniumcultural

13425

1974

Omniumcultural

13426

1974

Omniumcultural

13429

1974

Omniumcultural

13430

1974

Omniumcultural

13431

1974

Omniumcultural

13432

1974

Omniumcultural

13433

1974

Omniumcultural

13427

1975

Omniumcultural

13435

[
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Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú a una reunió de la Junta
Consultiva d' "Òmnium Cultural", on es parlarà del "Congrés de Cultura
Catalana" i de la situació del professorat i l'ensenyament del català al País
Valencià.
Adjunta llistat dels membres de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural",
ordre del dia amb els temes a tractar a la reunió, i còpia de l'acta de la
reunió del 4 de novembre de 1974.

1975

Omniumcultural

13436

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joana Massanés, secretaria d' "Òmnium
Cultural", de l'enviament d'unes fotos de la "Festa de Maig" i de l'entrega
del "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes", 1975.

1975

Omniumcultural

13437

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú a una reunió de la Junta
Consultiva d' Òmnium Cultural".
Adjunta full amb l'ordre del dia dels
temes a tractar, còpia de l'acta de la reunió del 6 de març de 1975 i
fotocòpia d'un llistat de sol·licituds rebudes d'ajuts de treball.

1975

Omniumcultural

13438

Carta

Carta de Jaume Planas i Pahissa anunciant-li a Fuster que han fet una còpia
en cassette de l' enregistrament radiofònic de la "Festa de Maig de les
lletres catalanes" en la que va participar.

1975

Omniumcultural

20476

Carta

Carta de Joana Massanés, secretària d' "Òmnium Cultural", demanant-li a
Fuster que els envie el text del seu parlament a la "Festa de Maig de les
Lletres Catalanes" per a incloure'l al proper "Bulletí Interior Informatiu de l'
Associació".

1975

Omniumcultural

20477

Telegrama

Enviament a Fuster d'una fotocòpia del telegrama enviat per Pablo Riera i
Sala, president d' "Òmnium Cultural", al ministre d'educació espanyol
demanant-li una llei per a promoure l'ensenyament de la llengua catalana.

1975

Omniumcultural

13434

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta ordre del dia amb els temes a tractar a la reunió, llistat de
membres de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural" i còpia de l'acta de la
reunió del 18 de desembre de 1975.

1976

Omniumcultural

13439

1977

Omniumcultural

13440

1977

Omniumcultural

13441

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1445 ]

Enviament a Fuster per part de Pau Riera i Sala, president d' "Òmnium
Cultural", d'una còpia de la declaració de l'associació aprovada a
l'"Assamblea General Extraordinària" de la mateixa institució, que
s'adjunta.
Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta ordre del dia amb els temes a tractar en la reunió i còpia de l'acta
de la reunió del 16 de desembre de 1976.

[
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Carta

Carta de Jaume Planes i Pahissa, d' "Òmnium Cultural", enviant-li a Fuster
un exemplar del bulletí d' Omnium Cultural en el que apareix el text de la
seua intervenció a la "Festa de Maig" de 1970.

1977

Omniumcultural

20478

1977

Omniumcultural

13444

1977

Omniumcultural

20479

1978

Omniumcultural

13442

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta full amb l'ordre del dia dels temes a tractar en la reunió i còpia de
l'acta de la reunió celebrada el dia 24 de novembre de 1977.

1978

Omniumcultural

13443

Carta

Invitació a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" als actes d'entrega del
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes" i al "Premi Jaume I", que seran a
Barcelona, al "Palau de la Generalitat de Catalunya".

1978

Omniumcultural

13445

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta full amb l'ordre del dia dels temes a tractar a la reunió i còpia de
l'acta de la reunió del dia 22 de desembre de 1977.

1978

Omniumcultural

13446

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
djunta còpia de l'acta de la reunió del dia 8 de juny de 1978.

1978

Omniumcultural

13447

1978

Omniumcultural

13448

1978

Omniumcultural

13450

Expedient

Invitació

Butlleti

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" de la supervisió del
treball de Vicent Franch i Ferrer titulat "Del blasquisme a l'esquerra
valenciana (1917-1939)", presentat al concurs "Ajuts al Treball 1978" que
dóna la institució.
djunta correspondència, fullet amb les bases del concurs, fotocòpia de la
sol·licitud d'ajut i memòria del treball amb el seu currículum.
Tarjeta d' assitència a l' Assamblea General Ordinària d' "Òmnium Cultural".
Adjunta ordre del dia.
Enviament a Fuster per part de Ramon Aramon i Serra del seu "Discurs
presidencial als Jocs Florals de Munic (1977)". Extret del "Butlletí Interior
Informatiu d'Òmnium Cultural, nums 21/23, de gener 1978, pàgs. 18-20".

Enviament a Fuster per part de Joan B. Cendrós, d' "Òmnium Cultural", d'un
comunicat de la "Junta Directiva" sobre l'Estatut de Catalunya.
Adjunta comunicat "Òmnium Cultural i l'Estatut de Catalunya".
Agraïment per part de Fuster a la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural"
per les seues manifestacions d'adhesió amb motiu de l'atemptat que ha
patit.

[
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Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta full amb l'ordre del dia dels temes a tractar a la reunió.

1978

Omniumcultural

13451

Fullet

Fullet de presentació dels "Premis Baldiri Rexach. Concurs escolar de
llengua i cultura dels Països Catalans".
mb anotació manuscrita de fuster "Contestat".

1978

Omniumcultural

13452

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural" amb motiu de l'atemptat.

1978

Omniumcultural

13449

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de M. Bach, secretari de la delegació de
Sabadell d' "Ònium Cultural", de la seua participació en una conferència a
la mateixa ciutat sobre "El fet nacional al País Valencià", i comentaris sobre
els honoraris econòmics per la participació en la mateixa.

1979

Omniumcultural

13455

Fullet

Convocatòria a l'assemblea general ordinària de la Junta Directiva d'
"Òmnium Cultural", que es farà als seus locals del "Palau Dalmases" de
Barcelona, i amb l'ordre del dia.

1979

Omniumcultural

13453

Fullet

Tarjeta d'assistència o de delegació de vot a l'assemblea general ordinària
de la Junta Directiva d' "Òmnium Cultural".

1979

Omniumcultural

13454

Postal

Felicitacions a Fuster per part de la Junta Directiva d' "Òmnium Cultural",
amb motiu de la diada de Sant Jordi.
l revers del full apareix una imatge del mateix sant matant al drac "Gravat
català del segle XVII. Abadal de Moià".

1979

Omniumcultural

13456

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".
Adjunta full amb l'ordre del dia dels temes a tractar a la reunió, imprés amb
els estatuts de l'"Associació Internacional per a la Defensa de les Llengües i
Cultures Amenaçades", i còpia de l'acta de la reunió del dia 29 de
novembre de 1979.

1980

Omniumcultural

13457

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural",
de la seua assistència a una reunió del "Comitè Executiu".

1980

Omniumcultural

13458

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Grup Local
de Palamós d' "Òmnium Cultural".
Anotació manuscrita "Dóna només gràcies".

1981

Omniumcultural

13475

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'"Òmnium
Cultural", expressada pel seu president, Joan Vallvé i Creus.

1981

Omniumcultural

13476

Correspondència de Joan Fuster
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Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural"
d'una carta enviada per aquest darrer a Rafael Prades i Camps, regidorconseller de cultura de l'Ajuntament de Barcelona sobre el nou camí a
seguir els "Jocs Florals" de Barcelona.

1981

Omniumcultural

13459

Telegrama

Felicitació a Fuster per part de la Junta Directiva d' "Òmnium Cultural" per
la concessió del "Premi d'Honor de les Lletres Valencianes".

1981

Omniumcultural

13460

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster a València amb motiu de l'atemptat per
part de la delegació d'"Òmnium Cultural" al Gironés.

1981

Omniumcultural

13477

1981

Omniumcultural

13478

1981

Omniumcultural

13479

1981

Omniumcultural

13480

1982

Omniumcultural

13462

1982

Omniumcultural

13463

1982

Omniumcultural

13461

1984

Omniumcultural

13464

1984

Omniumcultural

13465

Telegrama
Telegrama

Telegrama

Carta

Carta
Tarja de
presentació

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Joan B.
Cendrós, secretari d'"Òmnium Cultural".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Ana Maria
Aguiló, presidenta de la delegació territorial d'"Òmnium Cultural" a
Sabadell.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a València amb motiu de l'atemptat per
part d'Ana Maria Aguiló, presidenta de la delegació d'"Òmnium Cultural" a
Sabadell.
Comunicació a Fuster per part de la Junta Directiva d' "Òmnium Cultural"
de rescindir l'ajut al treball de Vicent Franch i Ferrer, titulat "Del
blasquisme a l'esquerra valenciana", per incompliment del plaç de
presentació del mateix, pel que li demanen que ho faça saber a l'interessat.
Sol·licitud per part de Fuster a Jaume Planes i Pahissa, d' "Òmnium
Cultural", per a què li mantinguen la subvenció d'ajut al treball "Bases per a
l'estudi del basquisme durant la II República" a Vicent Franch i Ferrer.
Comentaris a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", sobre l'enviament d'una carta.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Planes i Pahissa, d' "Òmnium
Cultural", de la signatura com a guardonat amb el "Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes" d'un manifest enviat per Miquel Tarradell a la "Junta
Directiva", donant suport a Jordi Pujol, president de la "Generalitat de
Catalunya".
Manifest del qual s'adjunten dues còpies.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural",
de la signatura d'un manifest de suport als directius de "Banca Catalana"
per una querella judicial.
Adjunta dues còpies del manifest.

[
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" de la seua signatura d'un
manifest amb motiu del centenari de la publicació del poema de Jacint
Verdaguer "Canigó".
Adjunta còpia de l'esmentat manifest de la "Promotora Pro-Canigó 86".

1986

Omniumcultural

13466

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d' "Òmnium Cultural" per la seua
càtedra de Literatura Catalana a la Universitat de València.

1986

Omniumcultural

13467

Carta

Invitació a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, president d'"Òmnium
Cultural" a l'acte conmemoratiu del 25 aniversari de la mateixa institució, al
"Teatre Romea" de Barcelona.

1986

Omniumcultural

13468

1986

Omniumcultural

13469

1986

Omniumcultural

13470

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'"Òmnium Cultural" de la seua signatura d'un
manifest amb motiu del centenari de la publicació del poema de Jacint
Verdaguer "Canigó"
Adjunta còpia de l'esmentat manifest de la "Promotora Pro-Canigó 86".

1986

Omniumcultural

13481

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, d'"Òmnium Cultural",
d'adhesió a un homenatge a Joan Coromines i Vigneaux, amb motiu del
"Premio Nacional de las Letras".
djunta fotocòpia de l'anunci de l'homenatge, publicat al diari "Avui".

1989

Omniumcultural

13471

1990

Omniumcultural

13472

1991

Omniumcultural

13473

1992

Omniumcultural

13474

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Invitació a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, president d'"Òmnium
Cultural" a l'acte conmemoratiu del 25 aniversari de la mateixa institució, al
"Teatre Romea" de Barcelona.
Enviament per part d'Ernest Sabater i Siches, d'"Òmnium Cultural", a
Antoni Domingo i Escrivà d'unes publicacions per a ell, i d'altres per a
Fuster.
Adjunta fotocòpia del rebut de l'enviament amb ports pagats.

Convocatòria a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, president
d'"Òmnium Cultural", a una reunió de la Junta Consultiva amb l'ordre del
dia dels temes a tractar.
Comunicació a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, president
d'"Òmnium Cultural", de la concessió del "Premi d'Honor Jaume I" per a
l'any 1991.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, president d'"OÒmnium
Cultural", de la seua adhesió al manifest "Bases Pel Futur Nacional de
Catalunya".
Amb anotació manuscrita de Fuster "Contestat amb impertinència".

[
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Carta

Carta

Comunicat

Ona Cultural, Mitjans de
Comunicació, Ràdio, TV,
Premsa
ONA, Llibres i discos

Omniumcultural

13368

Omniumcultural

13410

Omniumcultural

13409

Omniumcultural

13423

Telegrama

Convocatòria a Fuster per part de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium
Cultural", a una reunió de la "Junta Consultiva".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Millàs i Estany, conseller executiu
de l'associació "Ona Cultural", dels membres de la junta de l'esmentada
institució.

1980

Onaculturalmitjansdecomunicacior
13484
adiotvpremsa

Carta

Carta d' "Ona, libros y discos" convidant a Fuster a l' exposició de materials
per a l' ensenyament del català que tindrà lloc a la llibreria amb l' objectiu
de poder examinar el material existent.
Envia una relació dels títols.

1974

Onallibresidiscos

20480

1975

Onallibresidiscos

20011

Onallibresidiscos

13483

Invitació
Carta
ONDAS REVISTAS

ONRUBIA, Manuel

Proposta dels mestres i alumnes d'història de l'art i de la cultura, de
Batxillerat superior de Vic i Comarca, a "Òmnium Cultural" de fer una sèrie
de pel·lícules sobre diferents temes d'art, història, literatura, etc., per als
col·legis i entitats culturals de Catalunya.
Pau Riera i Sala, president d' "Òmnium Cultural", envia a Fuster l'escrit
presentat per la "Junta Rectora de la Delegació" de l'Hospitalet de
Llobregat a la reunió de les delegacions de l'entitat amb la junta directiva.
Adjunta l'escrit signat per Lluís Sorribes Mas adherint-se a les
manifestacions fetes per Pau Riera i Sala amb motiu de la campanya feta
per la premsa contra l'otorgament del "Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes".
Comunicat d' "Òmnium Cultural" dels acords adoptats en la reunió de la
"Junta Directiva" de l'associació.

Invitació de Mª Lluïsa Armangué,d"Ona, llibres i discos", a Fuster a l'
exposició de llibres d' ensenyament.
Sol·licitud a Fuster per part de la llibreria "Ona" demanant-li on pot trobar
el llibre de Marc A. Orellana, "Pardals i peixos", per ficar-lo a la venda.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Ondas" de la seua col·laboració
amb un article a la secció "Punto de vista personal", i comentaris sobre els
seus honoraris editorials.

1969

Ondasrevistas

13485

Carta

Carta de Manuel Onrubia, lector de "Destino", a Fuster fent comentaris i
reflexions als seus articles i cròniques.

1979

Onrubiamanuel

13486

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'alcalde d'Ontinyent de l'acord adoptat al
ple de l'Ajuntament d'Ontinyent, mostrant el seu suport al nomenament de
catedràtic de literatura i llengua catalana a la Universitat de València.
Adjunta fotocòpia de l'acta.

1980

Ontinyentajuntament

13487

ONTINYENT, Ajuntament

Correspondència de Joan Fuster
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Carta

Agraïment per part de Fuster a l'Ajuntament d'Ontinyent pel seu suport a la
proposta de Fuster com a catedràtic de llengua i literatura catalana de la
Universitat de València.

1980

Ontinyentajuntament

13488

OPERACIÓN RAPA-NUI,
Primera expedición
submarina, arqueológica a la Carta
Isla de Pasqua

Disculpa a Fuster per part d'Antoni Ribera arran d'un article de Fuster
aparegut a "La Vanguardia", criticant el "Congrés de Bruixos", de Bogotà.

1975

Operacionrapa

13489

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Antoni Ribera, i d'altres comentaris
científics i literaris.

1975

Operacionrapa

13490

1981

Oranichmagda

13491

1958

Orbaicetaricardo

13492

1958

Orbaicetaricardo

13493

1958

Orbaicetaricardo

13494

1958

Orbaicetaricardo

13495

1958

Orbaicetaricardo

13496

1958

Orbaicetaricardo

13497

Orbeamunozcarlos

13498

Ordonezramosjavier

13499

ONTINYENT, Ajuntament

ORANICH, Magda

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de Magda
Oranich, secretaria de "Nacionalistes d'Esquerra".
Enviament a Fuster per part de Ricardo Orbaiceta d'una crònica sobre
l'obra de Juan Antonio de Zunzunegui per a que la publique a "Levante" o
"Jornada". També li diu que li enviarà altres articles titulats "Un día de
Unamuno" i "Santa Teresa citada por Mauriac", i demés comentaris
literaris.
Agraïment a Fuster per part de Ricardo Orbaiceta per publicar-li un article, i
comentaris sobre els seus propers treballs periodístics.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricardo Orbaiceta sobre la realització
d'unes entrevistes a escriptors per a la seua publicació.

Telegrama

ORBAICETA, Ricardo
Carta

Carta
Carta

Carta
ORBEA MUÑOZ, Carlos
ORDÓÑEZ RAMOS, Javier

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de Ricardo Orbaiceta d'una entrevista al poeta
Dámaso Santos, i comentaris sobre una reunió amb Azorín per entrevistarlo.
Comentaris a Fuster per part de Ricardo Orbaiceta sobre una entrevista
amb Azorin, i d'altres sobre perquè no li ha publicat els darrers articles que
li envià.
Autorització a Fuster per part de Ricardo Orbaiceta de la publicació d'un
article sobre Mauriac. També li demana la publicació inmediata d'una
entrevista a López Pacheco, i demés comentaris sobre altres entrevistes a
escriptors.
Comunicació a Fuster per part de l'advocat Carlos Orbea Muñoz del seu
canvi de número de domicili.
Enviament a Fuster per part de Javier Ordóñez Ramos d'un exemplar del
llibre tíitulat "Coses".

1981

[

ORENES CARRILLO, Eduard

Carta

Postal
Fullet
ORFEÓ CATALÀ (Barcelona)
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eduard Orenes Carrillo d'unes fotos que van
fer durant una visita a casa seua de Sueca.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Edurd Orenes Carrillo.
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre de l'interior del
"Parque Umbráculo, Barcelona".

1966

Orenescarrilloeduard

13500

1970

Orenescarrilloeduard

13502

Orenescarrilloeduard

13501

1964

Orfeocatala(barcelona)

13503

1965

Orfeocatala(barcelona)

13504

1965

Orfeocatala(barcelona)

13505

1983

Orfeocatala(barcelona)

13506

1989

Orfeocatala(barcelona)

13513

Fullet publicitari del "Sanatorio de Busot (Alicante)", amb fotos de l'edifici.
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Carbonell, de l'"Orfeó Català", de la
seua participació en una xarrada sobre "Poetes valencians" al cicle de
conferències "Els divendres de l'Orfeó". També li fa alguns comentaris
sobre els altres participants i sobre la retribució econòmica a rebre.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Sàbat, administrador de l'"Orfeó
Català", del guió dels temes a tractar a la seua conferència dins del cicle
"Els divendres de l'Orfeó", per demanar el corresponent permís a la
censura, i recordatori de la data de la xarrada.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sàbat, administrador de l'"Orfeó
Català", de la rebuda del guió de la seua conferència a "Els divendres de
l'orfeó".
Felicitació a Fuster per part del secretari i president de l'"Orfeó Català", pel
guardó de la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya.
Sol·licitud a Fuster per part de D. J. Bernardó de la seua participació amb un
treball a un llibre d'homenatge a Antoni Badia i Margarit, pel seu
nomenament com a "Doctor Honoris Causa" a la Universitat de Perpinyà.

Carta

Enviament a Fuster per part de Fèlix Millet, president de l'"Orfeó Català",
dels actes de presentació oficial de la "Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana", com a patró de la institució.

1991

Orfeocatala(barcelona)

13511

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Millet, president de l'"Orfeó Català", de
la seua inscripció com a patró de la mateixa institució per tal de proposar-lo
per a lliurar-li la medalla d'or de l'"Orfeó".
Adjunta llistat de "Membres patrons".

1991

Orfeocatala(barcelona)

13514

Carta

Acceptació per part de Fuster del seu nomenament com a patró de l'"Orfeó
Català", enviada al seu president.

1991

Orfeocatala(barcelona)

13515
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ORFEÓ CATALÀ (Barcelona)
Telegrama

1991

Orfeocatala(barcelona)

13507

1992

Orfeocatala(barcelona)

13508

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Millet, president de l'"Orfeó Català",
per a què es faça soci de la institució, i altres comentaris sobre el preu de la
quota de soci.
Anotació manuscrita de Fuster "Tramitat".

1992

Orfeocatala(barcelona)

13510

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fèlix Millet, president de l'"Orfeó Català", de
la seua assistència al "Palau de la Música Catalana" a un concert de
Montserrat Caballé d'homenatge a l'"Orfeó", i a un sopar de cloenda.

1992

Orfeocatala(barcelona)

13512

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de l'"Orfeó Català" del seu número de DNI per a
ficar-lo a l'acta de l'assemblea de la institució.

1992

Orfeocatala(barcelona)

13509

1955

Orfeocatala(mexic)

13517

1963

Orfeocatala(mexic)

13518

Carta

ORFEÓ CATALÀ (Méxic)
Carta

Carta

ORFEÓ D’ALDAINA
ORFEÓ DE SANTS
ORFEÓN UNIVERSITARIO DE
VALENCIA

Sol·licitud a Fuster per part de la "Fundació Orfeó Català" del seu segon
cognom, per a posar el seu nom i cognoms a l'entrada del "Palau de la
Música Catalana".
Enviament a Fuster per part de Fèlix Millet, president de l'"Orfeó Català",
de la tarjeta d'argent com a soci d'honor de la institució.

Sol·licitut a Fuster per part de l'agrupació "Joventut de l'Orfeó Català" a
Mèxic, d'uns exemplars dels seus llibres per a la biblioteca de la institució,
que li'ls canviaran pel "Butlletí de l'Orfeó".
Mostra de suport a Fuster per part de l'"Orfeó Català" de Mèxic, amb motiu
d'uns articles apareguts al "Levante" i "Las Provincias" desprestigiant-lo.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del secretari de l'"Orfeó Català" a Mèxic, de la
seua visita a aquelles terres.

1968

Orfeocatala(mexic)

13516

Carta

Carta de l' "Orfeó Català de Mèxic" comunicant a Fuster que es celebrarà a
Mèxic un homenatge al "Patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana" i
estarà adreçat als Patronats permanent de l' Argentina, França i Mèxic.
Anuncia la confecció d' un volum per a reunir la Història dels Jocs Florals a l'
exili.
Demana a Fuster la seua adhesió a l' acte.

1968

Orfeocatala(mexic)

20481

1981

Orfeodaldaia

13519

1981

Orfeodesants

13520

Orfeonuniversitariodevalencia

13521

Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
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Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València, per part de
l'"Orfeó d'Aldaia", que se li farà amb motiu de l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de València, per part de
l'"Orfeó de Sants", que se li farà amb motiu de l'atemptat.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'"Orfeón Universitario de
Valencia".
Al revers del full apareix la imatge d'uns xiquets cantant.

[

ORIFLAMA
Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Teresa Valls atès que ja no li
enviaran gratuïtament la revista "Oriflama", li demanen la seua subscripció
a la mateixa.

1970

Oriflama

13522

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep M. Huertas Claveria, director de la
revista "Oriflama", de la seua col·laboració amb un text per a publicar-lo a
la secció "Lletres a la joventut catalana", de la mateixa revista.

1971

Oriflama

13523

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep M. Huertas Claveria, director de la
revista "Oriflama", de la seua col·laboració amb un text per a publicar-lo a
la secció "Lletres a la joventut catalana", de la mateixa revista.

1971

Oriflama

13524

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pérez Franco, director general de la
revista "Oriflama", de l'enviament de la tarja de pagament per a cobrar-li la
subscripció a la revista, i enviament d'un llibre com a obsequi.

1977

Oriflama

13525

Carta

Enviament a Fuster per part de l'advocat Joan-Anton Oriol Dauder d'una
fotocòpia d'un retall de premsa seu, aparegut a la "Revista de Badalona".
Adjunta l'esmentada fotocòpia titulada "Acte de Cort", apareguda a la
"Revista de Badalona, 27 i 30 d'agost del 1980".

1980

Orioldauderjoan-anton

13526

1959

Oriolaginersalvador

13527

1960

Oriolaginersalvador

13528

ORIOL DAUDER, Joan-Anton

ORIOLA GINER, Salvador

Carta
Carta

Enviament a Fuster per part de Salvador Oriola Giner d'unes fotos de la
seua xarrada als locals del "Instituto Alcoyano de Cultura Andrés Sempere".
Agraïment a Fuster per part de Salvador Oriola Giner, per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Antologia de la poesia valenciana".

Carta

Comentaris per part de Fuster a Salvador Oriola Giner sobre certa polèmica
en la publicació d'una traducció de l'obra "L'Estrany".

1966

Oriolaginersalvador

13529

Carta

Felicitació a Fuster per part de Víctori Oroval Tomás, cronista oficial de
Carcaixent, per la seua obra "Nosaltres, els valencians".
Adjunta tarja de presentació amb l'adreça de Victori Oroval Tomas.

1962

Orovaltomasvictor

13531

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Víctor Oroval Tomàs, cronista oficial de
Carcaixent, de la seua col·laboració amb un text per al llibre de festes
patronals del poble.

1965

Orovaltomasvictor

13532

1970

Orovaltomasvictor

13533

1977

Orovaltomasvictor

13534

1981

Orovaltomasvictor

13535

OROVAL TOMÁS, Víctor

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Víctor Oroval Tomàs, cronista oficial de
Carcaixent, de la seua col·laboració amb un text per al llibre de festes
patronals del poble.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Víctor Oroval Tomàs.
Al revers del full apareix la reproducció a color d'un quadre de Ivan Kirkov.
Felicitació a Fuster per part de Víctor Oroval Tomàs pel "Premi de les
Lletres Valencianes" que se li ha concedit.

[

OROVAL TOMÁS, Víctor

Carta
Felicitació
nadalenc

OROVAL, Víctor
Carta
ORRIOLS, Maria

Telegrama

ORTEGA CASTELLANO, Paula
Carta

Carta
ORTEGA, José

Mostra de suport a Fuster per part de Víctor Oroval Tomàs amb motiu de
l'atemptat.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Víctor Oroval Tomàs, anotada en
una tarja de presentació.
Sol·licitud a Fuster per part de Víctor A. Oroval de la publicació d'un article
seu sobre Camilo José Cela a la revista "L'Espill".
djunta una còpia de l'esmentat article titulat "C.J. Cela i la Llengua
Catalana".
Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de l'escriptora Maria Orriols.
Comentaris crítics a Fuster per part de Paula Ortega Castellano, estudiant
de psicologia, a un article d'aquest aparegut al diari "Informaciones", amb
el títol "Para una sociología del suicidio".
Comentaris per part de Fuster a Paula Ortega Castellano defensant els seus
arguments a un article seu publicat al diari "Informaciones".

1981

Orovaltomasvictor

13536

Orovaltomasvictor

13537

1979

Orovalvictor

13530

1981

Orriolsmaria

13667

1976

Ortegacastellanopaula

13545

1976

Ortegacastellanopaula

13546

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a José Ortega, de la "Revista de Occidente", de
les condicions econòmiques i editorials per a la publicació d'uns textos
seus.

1965

Ortegajose

13538

Carta

Enviament a Fuster per part de José Ortega de "Ediciones de la Revista
Occidente" de les condicions editorials per a la publicació d'un llibre seu.
També li demanen la seua col·laboració amb algun article per a la revista,
comunicant-li les condicions econòmiques a rebre.

1965

Ortegajose

13539

Carta

Enviament a Fuster per part de José Ortega de "Ediciones de la Revista
Occidente" d'un contracte editorial per la publicació d'un llibre d'assaig
seu, que s'adjunta.

1965

Ortegajose

13540

Carta

Enviament a Fuster per part de José Ortega Spottorno de la "Revista
Occidente" d'un exemplar de l'esmentada publicació, on apareix un article
seu i un gir postal amb els seus honoraris editorials.

1970

Ortegajose

13541

Carta

Comentaris a Fuster per part de Marisa Ortega sobre un article seu per a la
revista "Interviu", i d'altres sobre els seus honoraris editorials. També li
aconsella dur una certa línia editorial per a les pròximes col·laboracions.

1977

Ortegamarisa

13542

1977

Ortegamarisa

13543

1977

Ortegamarisa

13544

ORTEGA, Marisa

Carta

Carta
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Comentaris editorials a Fuster per part de Marisa Ortega sobre la reducció
d'extensió d'un article seu per a una revista i d'altres sobre els honoraris
editorials.
Comunicació per part de Fuster a Marisa Ortega de l'enviament d'un article
seu per a la revista "Reporter", i d'altres sobre els honoraris editorials a
rebre.

[

ORTELLS CAMPINS, Carme
Postal

Salutacions a Fuster per part de Carme Ortells Campins des de Viena, on
està de viatge.
Al revers del full apareix la foto a color d'una vista de la "Heldenplatz".

1973

Ortellscampinscarme

13548

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu parent David [Ortells Fernández] i la
seua dona i fill, interessant-se pel seu estat de salut i demanant-li una data
per visitar-lo a València.

1975

Ortellsfernandezdavid

20177

Carta

Comentaris familiars a Fuster per part del seu parent David Ortells
Fernández, i enviament d'un regal nadalenc. També li felicita els nadals, li
demana un exemplar de la seua obra "Literatura Catalana Contemporànea"
i li fa alguns comentaris a la lectura de l'obra de Ricardo de la Cierva
titulada "Historia del franquismo".

1975

Ortellsfernandezdavid

20178

1981

Ortellsipertegasconcepcio

13549

ORTELLS FERNÁNDEZ, David

ORTELLS I PERTEGÁS,
Concepció
ORTELLS MARQUÉS, José

Adhesió

Adhesió per part de Concepció Ortells i Pertegás a l'homenatge a Fuster a
la plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.

Carta

Felicitació a Fuster per part del metge suecà José Ortells Marqués, per
l'homenatge que li ha fet la universitat.

1976

Ortellsmarquesjose

13550

Carta

Salutacions a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, i comentaris
personals sobre la seua vida. També li dóna records per als seus pares i
família de Sueca.

1960

Ortellsnavarrojose

13551

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro qui li demana
l'enviament de la seua partida de naixement i fe de solteria, per a poder
casar-se a Mallorca on resideix actualment. També li dóna records per als
seus pares i d'altres membres de la família a Sueca.

1962

Ortellsnavarrojose

13552

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per
l'enviament de la seua partida de naixement, i felicitació pels seus èxits
literaris. També li demana un exemplar de l'obra "Nosaltres, els
valencians", ja que va llegir "El país valenciano" i li agradà molt.

1963

Ortellsnavarrojose

13553

1964

Ortellsnavarrojose

13554

1966

Ortellsnavarrojose

13555

ORTELLS NAVARRO, José

Carta
Felicitació
nadalenc

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per a què
l'ajude econòmicament, i comentaris personals. També li dona records per
als seus pares.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro.
Al revers del full apareix una imatge nadalenca en color.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per a què li
deixe 2.600 pessetes per la seua mala situació econòmica.

1968

Ortellsnavarrojose

13556

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per
l'enviament d'un gir portal de 2.600 pessetes.

1968

Ortellsnavarrojose

13558
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ORTELLS NAVARRO, José

Carta
Carta
Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Navarro Ortells, per a què li
pague l'allotjament al sanatori de Terrassa, on està ingressat de
tuberculosi.
Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Navarro Ortells d'ajuda
econòmica per estar malalt de tuberculosi.
Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per la seua
ajuda econòmica a l'estar malalt de tuberculosi.

1968

Ortellsnavarrojose

13559

1968

Ortellsnavarrojose

13560

1968

Ortellsnavarrojose

13561

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Navarro Ortells d'ajuda
econòmica per estar hospitalitzat malalt de tuberculosi.

1968

Ortellsnavarrojose

13562

Gir postal

Rebut de l'enviament per part de Fuster a José Ortells Navarro d'un gir
postal de 2.600 pessetes.

1968

Ortellsnavarrojose

13557

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Navarro Ortells d'ajuda
econòmica a l'estar hospitalitzat malalt de tuberculosi.

1969

Ortellsnavarrojose

13563

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per a què li
envie els certificats de baptisme i solteria per a casar-se, enviant-li certes
dades personals. També li demana que siga el seu padrí de boda.

1969

Ortellsnavarrojose

13564

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Navarro Ortells sobre com
serà la seua boda.

1969

Ortellsnavarrojose

13566

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosi José Ortells Navarro sobre un
article d'aquest aparegut a "La Vanguardia", i comunicació de la seua
paternitat. També li demana una visita a casa seua de Barcelona.

1969

Ortellsnavarrojose

13567

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro de la seua
visita a casa seua de Barcelona.

1969

Ortellsnavarrojose

13568

Invitació

Invitació a Fuster a la boda de José Luis Ortells Navarro i Josefina Fernández
Domínguez, a Barcelona.

1969

Ortellsnavarrojose

13565

Telegrama

Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro del
naixement del seu primer fill.

1969

Ortellsnavarrojose

13569

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro d'ajuda
econòmica per a la compra de mobles per a un pis nou que ha llogat.

1970

Ortellsnavarrojose

13570

1970

Ortellsnavarrojose

13571

1970

Ortellsnavarrojose

13572

1970

Ortellsnavarrojose

13573

Carta

Carta
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro d'ajuda
econòmica, per a la compra de mobles a un pis nou que ha llogat. També li
demana l'adreça a Sueca del seu germà Màximo.
Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per
l'enviament de l'adreça del seu germà. També li demana a Fuster ajuda
econòmica.
Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro d'ajuda
econòmica. També li comunica el lloguer d'un pis nou.

[

ORTELLS NAVARRO, José
Carta
Felicitació
nadalenc
Sobre

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Navarro Ortells arran d'unes
afirmacions de Miquel Dolç aparegudes al diari "La Vanguardia", sobre
l'escriptor de Sueca.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Ortells Navarro i la seua
família.
Al revers del full apareix un dibuix imprès d'un naixement.
Sobre postal dirigit a Fuster amb l'anotació manuscrita d'una adreça.

1970

Ortellsnavarrojose

13574

1970

Ortellsnavarrojose

13577

1970

Ortellsnavarrojose

13575

Carta

Mostra d'afecte a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, qui li
demana la seua visita a casa quan vaja a Barcelona.

1971

Ortellsnavarrojose

13578

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro de
l'enviament d'una foto del seu fill, com a recordatori per a Fuster. Tamé li
demana la seua visita a casa seua de Barcelona.

1971

Ortellsnavarrojose

13579

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro als seus
darrers articles apareguts al diari "La Vanguardia", i d'altres personals.
També li demana la seua visita quan vaja per Barcelona.

1971

Ortellsnavarrojose

13580

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per la seua
felicitació, qui també li ofereix la seua casa a Barcelona per a què vaja a
passar uns dies amb la seua família.

1971

Ortellsnavarrojose

13581

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro,
enviament d'una foto del seu nebot David i invitació a casa seua de
Barcelona per a conèixer a la seua família.
Adjunta l'esmentada foto, en blanc i negre.

1971

Ortellsnavarrojose

13582

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josefina Fernández, dona del seu cosí José
Ortells Navarro, qui li demana ajuda econòmica degut a la malaltia dels seu
home.

1972

Ortellsnavarrojose

13583

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per enviar-li
uns diners per als reis del seu nebot, i comentaris familiars. També li
demana que els visite a Barcelona.

1972

Ortellsnavarrojose

13584

1972

Ortellsnavarrojose

13585

1972

Ortellsnavarrojose

13587

1972

Ortellsnavarrojose

13588

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro d'ajuda
econòmica per a un nou pis que s'ha comprat, i comentaris familiars.
Enviament a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro d'una
fotocòpia del comunicat de la "Caja de Ahorros Provincial de la Diputación
de Bacelona" diguent-li que li han concedit una vivenda a Viladecans
(Barcelona).
Agraïment a Fuster per part del seu cosí, José Navarro Ortells, per deixar-li
uns diners com a ajuda econòmica per a la compra d'un pis, i comentaris
familiars.

[

ORTELLS NAVARRO, José
Carta

Carta

Carta

Gir postal
Gir postal
Carta

Carta

Felicitació
nadalenc

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part del seu cosí, José Ortells Navarro, d'una foto
del seu fill David, comentaris a certa polèmica en l'exportació de taronges
apareguda als diaris, i comentaris sobre la data de lliurament del seu nou
pis.
Adjunta una foto en blanc i negre del nebot de Fuster.
Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, atès que ja
s'ha instalat amb la família al seu nou pis de Viladecans, i comentaris
familiars.
Comentaris familiars a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, qui
també li demana que el visite al seu nou pis de Viladecans quan vaja per
Barcelona.
Rebut de l'enviament de Fuster al seu cosí José Ortells Navarro de la
quantitat de 8.044 pessetes, per gir postal.
Rebut de l'enviament de Fuster al seu cosí José Ortells Navarro de la
quantitat de 3.018 pessetes, per gir postal.
Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per
l'enviament d'uns diners per als regals de reis del seu nebot, i comentaris
familiars.
Enviament a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro d'una botella
de whisky com a obsequi nadalenc i comentaris sobre l'educació del seu
nebot David.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro i de
la seua família.
Al revers del full apareix una foto nadalenca sobre el cap d'any.
Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per
l'enviament d'uns diners per al regal de reis del seu nebot. També li
demanen que els visite a Viladecans, i comentaris sobre l'educació del
nebot.
Salutacions a Fuster per part de seu cosí José Ortells Navarro, comentaris
sobre la seua visita a Barcelona i sobre l'educació del seu nebot David.

1972

Ortellsnavarrojose

13589

1972

Ortellsnavarrojose

13590

1972

Ortellsnavarrojose

13591

1972

Ortellsnavarrojose

13586

1972

Ortellsnavarrojose

13592

1973

Ortellsnavarrojose

13593

1973

Ortellsnavarrojose

13594

1973

Ortellsnavarrojose

13595

1974

Ortellsnavarrojose

13596

1974

Ortellsnavarrojose

13597

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre
l'entrega d'un premi a Josep Pla ,del qual s'ha enterat per la premsa, i
planificació d'un viatge a casa de Fuster per a què conega a la seua família.

1974

Ortellsnavarrojose

13598

Carta

Comunicació a Fuster per part de seu cosí José Ortells Navarro del seu
viatge a València amb la família.

1974

Ortellsnavarrojose

13599
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ORTELLS NAVARRO, José

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro del seu
viatge amb la família a València i comentaris sobre la seua situació laboral a
l'empresa "Paniker". També li demana la seua visita quan vaja per
Barcelona.
Carta de José Ortells Navarro proposant-li a Fuster quedar amb ell en la
seua propera estada a Barcelona.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro i
família.
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc imprès.

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre la seua
visita a Viladecans, sobre l'educació del seu fill, i d'altres comentaris
familiars. També li parla d'un possible viatge a València a l'estiu i li demana
que li envie alguns exemplars de llibres seus.
Carta de José Ortells Navarro anunciant-li a Fuster l' enviament d' una
fotografia del seu fill, David.

1974

Ortellsnavarrojose

13600

1974

Ortellsnavarrojose

20483

1974

Ortellsnavarrojose

13601

1975

Ortellsnavarrojose

13602

1975

Ortellsnavarrojose

20484

Carta

Felicitació de José Ortells Navarro a Fuster pel "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".
Comunica que anirà al palau junt a la seua família per saludar-lo.

1975

Ortellsnavarrojose

20485

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre la
lectura d'unes obres de Teresa Pàmies, sobre la situació política espanyola i
d'altres comentaris personals.

1976

Ortellsnavarrojose

13603

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre
l'enviament d'unes fotos seues de joves i sobre la lectura de la seua obra
"Un país sense política". També li fa alguns comentaris sobre la situació
política i social d'Espanya.

1976

Ortellsnavarrojose

13604

Carta

Carta de José Ortells Navarro a Fuster amb comentaris els seus treballs
"Nosaltres els valencians" i "Un país sense política".
Comentaris personals.

1976

Ortellsnavarrojose

20486

Carta

Felicitació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro pel "Premi
Godó" de periodisme. També li demana si podran reunir-se quan viatge a
Barcelona a recollir el premi.

1977

Ortellsnavarrojose

13605

Carta

Felicitació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro pel "Premi
Godó" de periodisme. També li demana si podran reunir-se quan viatge a
Barcelona a recollir el premi.

1977

Ortellsnavarrojose

13606
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ORTELLS NAVARRO, José
Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro i
família.
Al revers del full hi ha una imatge a color de la reproducció d'un quadre de
Peter Hansen, representant uns xiquets patinant a un llac gelat.
Anotació manuscrita de Fuster al sobre postal "Contestat".

1977

Ortellsnavarrojose

13607

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per
l'enviament d'uns diners per als reis del seu nebot. També li fa alguns
comentaris sobre com van les coses al seu treball i li comunica la data de la
comunió del seu nebot.

1978

Ortellsnavarrojose

13608

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per a què vaja
a la primera comunió del seu nebot David, i comunicació del possible
embaràs de la seua dona.

1978

Ortellsnavarrojose

13609

1978

Ortellsnavarrojose

13610

1978

Ortellsnavarrojose

13611

1978

Ortellsnavarrojose

13612

Carta
Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu nebot David Ortells de la data de la
seua primera comunió, de la qual espera la seua assistència.
Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro pel detall que
va tenir amb el seu nebot per la seua primera comunió i comentaris
familiars.
Comentaris interessant-se per Fuster amb motiu de l'atemptat que ha
patit, per part de José Ortells Navarro i família.
Adjunta sobre postal amb l'anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro i
família.
Al revers del full apareix una imatge de la reproducció d'un quadre de
Kenneth Munowitz.

1978

Ortellsnavarrojose

13613

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí Josep Ortells Navarro per
l'enviament d'uns diners per als reis del seu nebot, i comentaris familiars.
Adjunta sobre amb anotacions manuscrites de Fuster.

1979

Ortellsnavarrojose

13614

1979

Ortellsnavarrojose

13615

1980

Ortellsnavarrojose

13616

1980

Ortellsnavarrojose

13617

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro atès que
l'han despedit de l'empresa en la qual treballava, i de la seua visita a Sueca
per a parlar amb ell.
Adjunta sobre amb l'anotació manuscrita de Fuster "Contestat".
Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro de la seua
ajuda per aconseguir un treball, ja que està parat, i a la visita de Fuster a
Viladecans.
Disculpa per part de Fuster al seu cosí José Ortells Navarro per no
presentar-se a Viladecans la data que li va dir, i comentaris proposant-li
que treballe de mecanògraf passant treballs a net.

[

ORTELLS NAVARRO, José
Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre la seua
activitat d'escriure cartes al diari per a distreure's. També li demana que li
faça un lloc als diaris per a què li publiquen algun reportatge seu.

1980

Ortellsnavarrojose

13618

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu nebot David Ortells pels diners que li
envià per reis, i comentaris familiars i sobre la seua educació a Barcelona.

1981

Ortellsnavarrojose

13619

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro del
naixement de la seua segona filla, de la que li demana que siga el seu padrí.
Al revers del full apareix l'anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1981

Ortellsnavarrojose

13620

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre el
bateig de la seua neboda Miriam Rosa. També li demana quan anirà a
Barcelona per a que els visite i puga conèixer-la.

1981

Ortellsnavarrojose

13621

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, atès que
posposa el seu viatge a València degut a l'estat de salut de la seua dona,
amb un mal embaràs.

1981

Ortellsnavarrojose

13655

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu nebot David Ortells pels diners que li
envià pels reis, i comentaris familiars.

1982

Ortellsnavarrojose

13622

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro de
l'enviament d'unes fotos de la seua neboda. També li fa alguns comentaris
sobre la rebuda del "Butlletí d'Acció Cultural del País Valencià", al qual li
demana que el subscriga, i comentaris familiars.

1982

Ortellsnavarrojose

13623

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro pel seu estat
de salut a l'enterar-se pel diari "La Vanguardia" que patí un accident, i
comentaris sobre els seus darrers articles al mateix diari. També li demana
la seua visita i li fa alguns comentaris familiars.

1982

Ortellsnavarrojose

13624

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre la
riuada patida a Alzira, sobre la presentació d'un conte a un concurs literari
de "Además" i comentaris familiars.

1982

Ortellsnavarrojose

13625

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro pels diners
enviats per als reis dels seus nebots, comentaris sobre una entrevista a
Joan Lerma a la televisió i sobre la conferència de Fuster al "Col·legi
d'Advocats de Barcelona". També felicita a Fuster per la medalla d'or de la
Generalitat de Catalunya.

1983

Ortellsnavarrojose

13626

Carta

Comentaris familiars a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, qui
li demana que vaja a visitar-lo per a conèixer la seua neboda.

1983

Ortellsnavarrojose

13628

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Ortells Navarro i família.
Al revers del full apareix la reproducció d'un quadre del pintor japonès
Hasegawa Tohaku.

1983

Ortellsnavarrojose

13629
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ORTELLS NAVARRO, José

Carta
Carta
Telegrama
Carta
Carta
Carta
Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
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Agraïment a Fuster per part del seu nebot David Ortells per l'estrena que li
envià per reis, i comentaris familiars sobre la seua neboda.
Agraïment a Fuster per part dels seus nebots David Ortells i Miriam Ortells,
per l'estrena per al regal de reis.
Felictació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro i la seua família
pel seu 62 aniversari.
Comentaris familiars a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, qui
li parla dels seus nebots i el felicita pels darrers reconeixements
aconseguits.
Agraïment a Fuster per part del seu nebot David Ortells per l'estrena per al
regal de reis.
Comunicació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro de
l'enviament d'uns retalls de premsa que ha anat guardant per parlar d'ell, i
comentaris personals i familiars.
Felicitació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro i la seua
família pel seu 65 aniversari.
Comentaris personals per part de Fuster al seu cosí José Fernández
Navarro. També li diu que li envie uns retalls de premsa sobre la seua
trajectòria com a escriptor per a l'arxiu, i li mostra el seu recolzament.
Comentaris a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro sobre el
contingut d'uns retalls de premsa que li ha enviat, i d'altres comentaris
personals.
En nota a peu de pàgina li fa alguns comentaris sobre el sorteig de la loteria
nacional fet a Sueca.
Felicitació a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro pel seu
nomenament com a professor de la Universitat de València. També li fa
alguns comentaris personals sobre el seu delicat estat de salut i sobre
l'enviament d'uns retalls de premsa sobre Fuster.
Agraïment a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro per l'estrena
de reis per als seus nebots, i comentaris familiars i sobre el seu estat de
salut.
Agraïment a Fuster per part dels seus nebots David Ortells i Miriam Ortells,
per l'estrena per al regal de reis.

1984

Ortellsnavarrojose

13627

1984

Ortellsnavarrojose

13630

1984

Ortellsnavarrojose

13631

1985

Ortellsnavarrojose

13632

1985

Ortellsnavarrojose

13633

1985

Ortellsnavarrojose

13657

1985

Ortellsnavarrojose

13634

1986

Ortellsnavarrojose

13636

1986

Ortellsnavarrojose

13637

1986

Ortellsnavarrojose

13635

1987

Ortellsnavarrojose

13638

1987

Ortellsnavarrojose

13639

[

ORTELLS NAVARRO, José
Carta

Carta
Carta

Comentaris familiars a Fuster per part del seu cosí José Ortells Navarro, qui
li agraeix l'enviament d'uns diners per als reis dels fills i li demana on pot
enviar uns retalls de premsa.
Adjunta retall de premsa del diari "La Vanguardia, 7 abril 1987", titulat
"Nosaltres, els fusterians".
Comunicació a Fuster per part del seu nebot David Ortells de la mort del
seu pare José Ortells Navarro.
Mostra de condol per part de Fuster al seu nebot David Ortells per la mort
del seu pare, José Ortells Navarro.

1987

Ortellsnavarrojose

13640

1987

Ortellsnavarrojose

13641

1987

Ortellsnavarrojose

13642

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del seu nebot David Ortells, d'ajuda econòmica
per la mort del seu pare.

1987

Ortellsnavarrojose

13643

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu nebot David Ortells per l'enviament
d'uns diners per gir postal, i comentaris familiars.

1987

Ortellsnavarrojose

13645

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu nebot David Ortells i de la
seua família.
djunta una foto de la seua germana, Miriam Ortells.

1987

Ortellsnavarrojose

13646

Rebut de l'enviament de Fuster al seu nebot David Ortells la quantitat de
15.130 pessetes, per gir postal.
Rebut de l'enviament de Fuster al seu nebot David Ortells de la quantitat
de 15.135 pessetes, per gir postal.
Rebut de l'enviament de certa quantitat de diners per a la "Librería Diego
Gómez Flores" de Barcelona.

1987

Ortellsnavarrojose

13644

1987

Ortellsnavarrojose

13648

1987

Ortellsnavarrojose

13647

Rebut

Sol·licitud a Fuster del pagament de la subscripció a un apartat de correus.
Anotació manuscrita "Pagado 550 pts".

1987

Ortellsnavarrojose

13649

Carta

Agraïment a Fuster per part del seu nebot David Ortells per l'enviament
d'uns diners per a regals de reis. També li diu on li ha tocat fer el servei
militar i li demana la seua visita.

1988

Ortellsnavarrojose

13650

Gir postal

Rebut de l'enviament de Fuster al seu nebot David Ortells de la quantitat
de 15.135 pesstes, per gir postal.

1988

Ortellsnavarrojose

13651

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part del seu nebot David Ortells i família.
Amb dibuix d'un pare noel manuscrit i al revers del full un detall d'un
quadre de Ferrándiz que representa a la verge amb el nen.

1989

Ortellsnavarrojose

13654

1989

Ortellsnavarrojose

13652

1990

Ortellsnavarrojose

13653

Gir postal
Gir postal
Rebut

Gir postal
Gir postal
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Rebut de l'enviament de Fuster al seu nebot David Ortells de la quantitat
de 15.135 pessetes, per gir postal.
Rebut de l'enviament de Fuster al seu nebot David Ortells de la quantitat
de 15.450 pessetes, per gir postal.

[

ORTELLS NAVARRO, José

Carta

Comunicació a Fuster per part del seu nebot David Ortells de la seua visita
a València per Falles, pel que li demana quin dia pot anar a Sueca a veure'l.

1992

Ortellsnavarrojose

13656

Ortellsnavarrojose

13576

Gir postal

Enviament a Fuster d'un gir postal per valor de 3.080 pessetes per part de
"Serra d'Or - Publicacions de l'Abadia de Montserrat".

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí Máximo Ortells Navarro sobre la
guerra de Indochina, en la qual participa enrolat a l'exèrcit de la "Legió
Francesa".

1955

Ortellsnavarromaximo

13659

Carta

Comentaris a Fuster per part del seu cosí Máximo Ortells Navarro sobre la
guerra de Indochina, en la qual participa enrolat a l'exèrcit de la "Legió
Francesa", i d'altres comentaris sobre la dificultat d'enviar diners per a la
seua germana.

1955

Ortellsnavarromaximo

13661

Carta

Comunicació als pares de Fuster per part del seu cosí Máximo Ortells
Navarro, atès que ha sigut ferit mentre combatia amb la legió francesa a
l'orient, per la qual cosa li demana que si li passa alguna cosa, la pensió
militar vaja al seu germà.

1958

Ortellsnavarromaximo

13658

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca als pares de Fuster per part del seu nebot Máximo
Ortells Navarro, i comentaris familiars
Adjunta dos paperetes de loteria de nadal de "Santuario de la Virgen del
Carmen - Vigo".

1963

Ortellsnavarromaximo

13662

1964

Ortellsnavarromaximo

13664

1964

Ortellsnavarromaximo

13663

1968

Ortellsnavarromaximo

13666

ORTELLS NAVARRO, Máximo

Carta
Tarja de
presentació

Carta

Felicitació nadalenca a la família de Fuster per part del seu cosí Máximo
Ortells Navarro, qui els demana que el visiten a Vigo, i els diu com és la
seua vida treballant a una editorial.
Felicitació nadalenca a Fuster i família per part del seu cosí Máximo Ortells
Navarro i de la seua dona Isabel.
Comentaris a Fuster i la seua família per part del seu cosí Máximo Ortells
Navarro sobre com li van les coses a Vigo. També li diu que vol visitar
València en vacances i comentaris sobre la concessió de la medalla com a
"Chevalier de la Legion d'Honneur", per lluitar a Argelia.

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a la família de Fuster per part del seu cosí Maximo
Ortells Navarro.

Ortellsnavarromaximo

13665

Nota

Comunicació a Fuster per part de Paco Ortells atès que vol parlar amb ell
per a quedar i fer un viatge Barcelona.
Al revers del full apareix el membret de "Establecimientos - Els Ortells Sueca".

Ortellspaco

13547

ORTELLS, Paco
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ORTÍ I FUSTER, Vicent

Tarja de
presentació

Salutacions a Fuster i família per part del seu oncle Vicent Ortí i Fuster, qui
està amb la seua dona de vacances a Fuente (Segovia).

1972

Ortiifustervicent

13668

1975

Ortiifustervicent

13669

1975

Ortiifustervicent

13670

Carta

Comunicació a Fuster per part de la seua cosina Isabel Ortí Noel de la mort
del seu pare.
adjunta tarja amb la necrologia per la mort a Amposta de "D. Vicente Ortí
Fuster".

1976

Ortiifustervicent

13671

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Manuel Ortínez, qui li proposa
l'edició d'un llibre seu titulat "Diccionari per a ociosos" i li planteja la
publicació d'un altre llibre d'assaig seu sobre "Els Països Catalans".
Adjunta sumari del llibre "Diccionari per a ociosos" i projecte de llibre "Els
Països Catalans".

1962

Ortinezmanuel

13672

1964

Ortinezmanuel

13673

1965

Ortinezmanuel

13674

Carta

Carta

ORTÍNEZ, Manuel

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part del seu oncle Vicent Ortí i Fuster, pel "Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes". També li demana la visita familiar quan
passe per Amposta.
Agraïment per part de Fuster a Vicent Ortí i Fuster i família, per la seua
felicitació i comunicació de la mort dels seus pares. També li diu que els
visitarà un dia.

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ortínez de la publicació d'un
llibre seu que li farà arribar a Sueca per mitjà de Teresa Creus, ja que ha
d'anar-se'n a Londres.
Comentaris de recolzament per part de Fuster a Manuel Ortínez amb motiu
d'un nomenament polític a Madrid. També li fa comentaris sobre l'estat de
salut del seu pare, que no li deixa anar a Toledo a un congrés literari.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ortínez atès que espera la seua
visita a Madrid.

1967

Ortinezmanuel

13675

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Manuel Ortínez diguent-li que
acordà a una reunió amb Josep M. Castellet per a dur a terme una nova
revista i editorial catalanes.

1967

Ortinezmanuel

13676

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joaquín Ortiz al respecte d'unes
afirmacions fetes al seu article, titulat "Fantasmas que malvén" aparegut al
diari "Informaciones".

1976

Ortizguillenjoaquin

13679

Carta

Contestació per part de Fuster a Joaquín Ortiz per la seua crítica a un article
seu aparegut al diari "Informaciones".

1976

Ortizguillenjoaquin

13680

ORTIZ GUILLÉN, Joaquín
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ORTIZ, Fernando
Carta

1976

Ortizfernando

13677

1976

Ortizfernando

13678

1952

Ortsiboschperemaria

13682

Carta

Comunicació per part de Fuster a Fernando Ortíz de la seua impossibilitat
de col·laborar a un article d'homenatge a Juan Gil-Albert per a la revista
"Calle del aire".
Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster agraint-li l'enviament d'un article
de Ferrando i fent-li alguns comentaris al respecte.

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster deixant-li una nota
per no trobar-se a casa quan ha anat a visitar-lo.

1953

Ortsiboschperemaria

13683

Telegrama

Telegrama de Pere Maria Orts i Bosch com a mostra de condol a Fuster per
la mort del seu pare.

1966

Ortsiboschperemaria

13684

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster amb comentaris al treball sobre la
Vilajoiosa del que anuncia enviarà exemplars.

1973

Ortsiboschperemaria

20487

1974

Ortsiboschperemaria

13686

1974

Ortsiboschperemaria

13687

1974

Ortsiboschperemaria

13688

Carta
ORTS I BOSCH, Pere Maria

Sol·licitud a Fuster per part de Fernando Ortíz de la seua col·laboració a un
article per a la revista "Calle del Aire", a un exemplar d'homenatge a Juan
Gil-Albert.

Carta
Carta

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster comunicant-li l'enviament d'unes
notes sobre els Íxer a Barcelona per l'"Enciclopèdia".
Carta de Fuster a Pere Maria Orts i Bosch fent-li algunes preguntes sobre
un text de Rosa Rodríguez, sobre Sant Vicent i sobre el personatge d'Isabel
Suaris.
Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster responent-li a les qüestions que li
plantejava sobre Rosa Rodríguez i sobre Isabel Suaris.
djunta una separata de Rosa Rodríguez per a Fuster.

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster amb alguns aclariments per una
errada que s'ha publicat a l'"Enciclopèdia".

1974

Ortsiboschperemaria

13689

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster amb comentaris sobre el teatre a
les esglésies i les festes religioses.
Adjunta còpia del gravat dels "Goigs a Nostra Senyora del Puig".

1974

Ortsiboschperemaria

13690

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster per l'extensió de l'escrit sobre
noblesa a l'"Enciclopèdia".

1975

Ortsiboschperemaria

13691

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch per uns dubtes a la transcripció d'uns
versos de Gaçull en escriptura gòtica.
djunta la transcripció.

1975

Ortsiboschperemaria

13692

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch anunciant-li a Fuster que ha enviat a l'
"Enciclopèdia" l' entrada "NOBLEZA".
Comentaris professionals.

1975

Ortsiboschperemaria

20488
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[

ORTS I BOSCH, Pere Maria

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster acompanyant uns exemplars de
"La carta de poblament de Benidorm".

1976

Ortsiboschperemaria

13693

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster agraint-li el llibre "El Blau de la
Senyera".
Fa alguns comentaris sobre els treballs de l'escut i la bandera de Borriana i
de la d'Onda.
Li enviarà unes notes sobre la senyera.

1977

Ortsiboschperemaria

13696

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster demanant que li
envie el llibre "El blau de la Senyera".
Adjunta sobre.

1977

Ortsiboschperemaria

13695

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster citant-lo per a
parlar sobre el treball de la senyera.

1977

Ortsiboschperemaria

13698

1978

Ortsiboschperemaria

13699

1978

Ortsiboschperemaria

13701

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster per unes qüestions del "DCVB".
Envia una nota amb motiu de l'estudi sobre la senyera.

1978

Ortsiboschperemaria

13702

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster demanat-li una
còpia del document de la bandera d'Alcoi.

1978

Ortsiboschperemaria

13700

1978

Ortsiboschperemaria

13703

1978

Ortsiboschperemaria

13704

1980

Ortsiboschperemaria

13705

1980

Ortsiboschperemaria

13706

Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

Carta
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Carta de Fuster a Pere Maria Orts i Bosch per acordar una entrevista per
tractar el problema de la senyera.
Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster amb comentaris del llibre
"Claveria", d'Alcoi.
Comenta el delicat moment polític per a la qüestió nacional al País
Valencià.
El convida a visitar-lo a Benidorm.

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster demanant-li que
revise el seu treball sobre la senyera.
Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster per a què Fuster li
demane a Eliseu una còpia de l'article de Josep Porter Moix sobre la
senyera.
Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster per a publicar en "L'Espill" una
crítica del llibre.
Carta de Fuster a Pere Maria Orts i Bosch rebutjant la crítica al llibre de
Juan Beneyto per a "L'Espill".
Li sembla bé l'article sobre les banderes locals i el remet a que parle del
tema amb Eliseu Climent.

[

ORTS I BOSCH, Pere Maria
Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster, acompanyant una
còpia del principi del llibre "Historia de la adoración y uso de las santas
imágenes, y de la imagen de la fuente de la salud".
Adjunta còpia.

1984

Ortsiboschperemaria

13707

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster per donar-li
l'enhorabona.

1984

Ortsiboschperemaria

13709

Carta

Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster felicitant-lo pel seu doctorat en
filologia catalana.
Envia còpia d'una part d'una obra publicada en 1937.
Anuncia que el calendari d'"Acció Cultural", del 86, estarà dedicat als Borja.

1985

Ortsiboschperemaria

13710

Carta

Carta de Fuster a Pere Maria Orts i Bosch fent-li comentaris arran del
fragment de l'"Opuscle", de Vives, que li va enviar.
omenta que el 1986 serà un any Borja per totes les activitats relacionades
que es preveuen.

1985

Ortsiboschperemaria

13711

1985

Ortsiboschperemaria

13712

1988

Ortsiboschperemaria

13713

1988

Ortsiboschperemaria

13714

Ortsiboschperemaria

13685

Ortsiboschperemaria

13694

Ortsiboschperemaria

13697

Ortsiboschperemaria

13708

Ortsiboschperemaria

13681

Carta

Tarja de
presentació

Text literari
Nota
Nota

Nota
Nota
Tarja de
presentació
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Carta de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster comentant-li diverses qüestions
sobre la castellanització del País Valencià.
Adjunta sobre.
Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch a Fuster, acompanyada
d'una còpia de la portada i el sumari de la revista "La Il·lustració Llevantina.
Revista Artístic-Literària de Catalunya, València, Mallorca i Roselló", de
l'any 1900.
Text de Pere Maria Orts i Bosch per la denominació geogràfica "Levante".
Fa una descripció dels sis primers exemplars de la revista "La Il·lustració
Llevantina".
Avís de la companyia telefònica a Fuster ja que Ortinez vol tenir una
conferència telefònica amb ell.
Referència bibliogràfica de Pere Maria Orts i Bosch del "A.R.V (Arxiu del
Regne de València)" amb informació sobre la bandera i els segells de la Vila
d'Onda.
Referència bibliogràfica de Pere Maria Orts i Bosch del "A.R.V (Arxiu del
Regne de València)" amb informació sobre la bandera, escut i els segells de
la Vila d'Onda.
Fitxa amb cita bibliogràfica d'"El Cortesano", de Lluís Milan, enviada per
Pere Maria Orts i Bosch a Fuster.
Tarja de presentació de Pere Maria Orts i Bosch comunicant a Fuster
l'enviament de la xerocòpia d'un escrit seu sobre la senyera.

[

ORTS SERRANO, Juan
Nota

Tarja de Juan Orts Serrano i Gaspar Peral Baeza, de l' "Instituto de Estudios
Catalanes", a Fuster.
Anotació a la tarja: "Es el último ejemplar de su edición".

Ortsserranojuan

20489

Ortsserranojuan

13715

1951

Orycarlosedmundode

13716

1951

Orycarlosedmundode

13717

1951

Orycarlosedmundode

13718

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comentant el pròleg d'"Antología
del surrealismo español ".
Comunica que enviarà un dibuix per a publicar en "Verbo" i un per a la seua
col·lecció personal.

1951

Orycarlosedmundode

13719

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comunicant-li el retard en
l'enviament d'uns dibuixos. S'interessa pels pròxims exemplars de "Verbo" i
demana que li envie l'últim.
fereix la seua col·laboració al seminari d'actualitats que preparen.

1952

Orycarlosedmundode

13720

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster aconsellant-lo en la distribució de
la revista "Verbo", ofereix els seus contactes per a col·laborar en la revista.
Pregunta si cal algun dibuix per acompanyar el seu escrit al pròxim
exemplar de "Verbo".

1952

Orycarlosedmundode

13721

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comunicant-li la publicació d'un
article sobre l'"Antología" a la revista "Cuadernos Hispanoamericanos", en
el qual ha emprat fragments literals de la seua correspondència amb ell.

1952

Orycarlosedmundode

13723

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster fent una crítica a "Antología del
surrealismo español".
fereix la seua col·laboració a "Verbo".

1952

Orycarlosedmundode

13725

Tarja de
presentació
ORY, Carlos Edmundo de
Carta

Carta

Carta
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Tarja de presentació de Juan Orts Serrano, director del "Hotel Huerto del
Cura", donant-li la benvinguda a Fuster.
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster fent unes reflexions sobre els
poetes del Surrealisme espanyol.
Envia una carta per a Modesto Cuixart per si vol publicar-la en "Verbo".
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster fent unes reflexions sobre els
poetes del Surrealisme espanyol.
Adjunta alguns dels seus poemes: "Canto Magnífico a los pastores béticos",
"Los dos Hoplitas", "Romance para que no se diga", "A orillas del
precipicio", "Ronda de acordeón", "Estudio de estética", "Amigo fuma" y
"Cinco poemas Edmundianos".
Carta de Carlos Edmundo de Ory enviant uns poemes a Fuster amb la
intenció què els incloga al seu llibre "Antología del suerrealismo español".

[

ORY, Carlos Edmundo de

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comentant el llibre "Antología del
surrealismo español" i les seues crítiques.

1952

Orycarlosedmundode

13726

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster enviant-li unes fotografies i unes
notes sobre l'exposició de Pittsburg per a què puga fer-les servir per a la
revista "Verbo".
Parla d'una reunió amb Darío Suro i Carlos Ferreira per a escriure sobre l'art
modern a la revista.

1952

Orycarlosedmundode

13727

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster enviant-li uns fragments del seu
diari, "Fragmentos de Diario", per a què els publique a "Verbo".

1952

Orycarlosedmundode

13728

Postal

Tarja postal de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comunicant-li que no té
l'"Antología" i preguntant pel pròxim exemplar de la revista "Verbo".
Ofereix col·laboració d'ell o dels seus contactes.

1952

Orycarlosedmundode

13722

1952

Orycarlosedmundode

13724

1953

Orycarlosedmundode

13729

1953

Orycarlosedmundode

13732

1953

Orycarlosedmundode

13730

1954

Orycarlosedmundode

13733

1954

Orycarlosedmundode

13734

Postal
Carta
Carta

Postal

Carta

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comunicant-li que ja ha rebut la
carta de José Albi amb l'"Antología".
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster demanat-li els últims exemplars
de "Verbo".
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster interessant-se pels costos
d'edició a València. Demana que li envie uns exemplars de la revista
"Verbo".
Tarja postal de Carlos Edmundo de Ory a Fuster. Li demana les senyes de
Gil Pérez en València.
Al revers reproducció de l'obra de Joan Miró, "Mujeres, Luna y Estrellas".
Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory anunciant-li que pròximament li
enviarà un dels exemplars que li sol·licitava.
omunica que no ha pogut enterar-se del preu d'editar a València.
Anuncia el final de "Verbo".
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster per l'enviament d'un exemplar de
"Verbo" que hi ha pendent.
Rebutja fer una col·laboració que li ha demanat.

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory acceptant la seua negativa a
col·laborar en "Verbo".

1954

Orycarlosedmundode

13735

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster oferint a Fuster un treball per al
pròxim exemplar de "Verbo".
Confirma que està preparant un almanac per a 1955 i li proposa
encarregar-se d'un apartat dedicat als centenaris.

1954

Orycarlosedmundode

13736
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[

ORY, Carlos Edmundo de
Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster sol·licitant-li col·laboració per a
l'almanac d'"El Grifon".
Pregunta per "Verbo".

1954

Orycarlosedmundode

13737

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory acceptant col·laborar al seu
almanac d'"El Grifon".

1954

Orycarlosedmundode

13738

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster exposant-li els possibles temes en
els quals podria col·laborar a l'almanac d'"El Grifon".

1954

Orycarlosedmundode

13739

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory debatint els possibles temes en
els quals podria col·laborar a l'almanac d'"El Grifon".
Adjunta poema de Fuster traduït al castellà.

1954

Orycarlosedmundode

13740

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster confirmant la col·laboració a
l'almanac d'"El Grifon", amb una crònica de literatura catalana i una de
centenaris.
Pregunta per la possibilitat de publicar un poema de Fuster a l'almanac.

1954

Orycarlosedmundode

13741

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory confirmant la col·laboració a
l'almanac d'"El Grifon", segons com havien acordat.
Adverteix que la seua poesia li pot ocasionar problemes amb la censura.
Envia les seues dades bibliogràfiques.

1954

Orycarlosedmundode

13742

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster preguntant per Joan Palau.
Agraeix que Fuster li faça la traducció d'uns contes de Sarsanedas i demana
les seues senyes.
Demana algun poema de Fuster i algun fullet de "La poesia catalana fins a
la Renaixença".

1954

Orycarlosedmundode

13743

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory enviant dos contes de Sarsanedas
traduïts junt amb les seues senyes.
Comunica que aviat li enviarà les cròniques per a l'almanac d'"El Grifon".

1954

Orycarlosedmundode

13744

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory enviant-li la crònica sobre
literatura catalana per a l'almanac d'"El Grifon".
Comunica que en els propers dies enviarà la crònica dels centenaris.
Envia també un retall de premsa amb la transcripció d'un sonet que li va
dedicar G. Nieto.
Pregunta per unes fotografies fetes a Santiago.

1954

Orycarlosedmundode

13745

1954

Orycarlosedmundode

13746

1954

Orycarlosedmundode

13747

Carta
Carta
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Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory enviant-li la crònica dels
centenaris per a l'almanac d'"El Grifon".
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster per les cròniques per a l'almanac
d'"El Grifon".

[

ORY, Carlos Edmundo de
Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster preguntant si ha rebut el gir
corresponent al treball per a l'almanac d'"El Grifon".
Envia un exemplar del seu llibre "Kikiriquí-Mangó".

1954

Orycarlosedmundode

13748

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory comunicant que es ficarà en
contacte amb l'administrador d'"El Grifon" per l'assumpte del gir.
Anuncia que farà un article sobre el llibre "Kikiriquí- Mangó" i demana
algun dibuix d'ell per acompanyar-lo.

1954

Orycarlosedmundode

13749

1954

Orycarlosedmundode

13750

1954

Orycarlosedmundode

13751

Carta

Carta

Carta de Fuster a l'editorial "EDISA" ("El Grifón") perquè li siguen abonats
els seus honoraris per la col·laboració a l'almanac.
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster enviant-li una fotografia per a
l'article de "Kikiriquí-Mongó" i demana que li envie retalls quan es
publique.
Comunica l'import que rebrà per les cròniques a l'almanac d'"El Grifón".

Carta

Carta de Miguel García Osorio, administrador d'"Ediciones y Publicaciones",
a Fuster confirmant-li l'enviament del gir postal per la participació a
l'almanac d'"El Grifon".

1954

Orycarlosedmundode

13752

Carta

Carta de Fuster a l'administrador de l'editorial "EDISA" comunicant-li haver
rebut el gir postal per les col·laboracions en l'almanac d'"El Grifon".
Espera un exemplar de dit almanac.

1954

Orycarlosedmundode

13753

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster comunicant-li la publicació de
l'almanac d'"El Grifon".
S'interessa per l'article de Fuster sobre el seu llibre.

1955

Orycarlosedmundode

13754

1955

Orycarlosedmundode

13755

1955

Orycarlosedmundode

13756

1964

Orycarlosedmundode

1964

Orycarlosedmundode

13758

Orycarlosedmundode

13731

Carta

Carta

Carta

Carta de Fuster a Carlos Edmundo de Ory adjuntant-li l'article publicat a
"Levante" sobre el seu llibre "Kikiriquí-Mangó".
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster agraint l'article sobre el seu llibre
"Kikiriquí-Mangó" al diari "Levante".
Demana que li envie més exemplars del diari per la qual cosa li envia
diners.
Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster demanant-li que confirme les
seues senyes a Sueca per enviar-li uns llibres i per demanar-li un exemplar
del "Descrédito de la realidad".

Carta

Carta de Carlos Edmundo de Ory a Fuster enviant-li un exemplar de
"Aerolthes", "Una exhibición peligrosa" i "Los Sonetos".

Postal

Postal de Carlos Edmundo de Ory a Fuster demanant-li que li envie l'últim
exemplar de "Verbo" i un exemplar de "Antología del surrealismo español".
Pregunta per una "Antología de la poesía de Andalucía", de José Luis Cano.
Al revers reproducció de l'obra de Joan Miró, "La Luna".
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13757

[

OSUNA, Nicolás

Carta

Carta de l' "Instituto para la Difusión de la Cultura Española" proposant-li a
Fuster escriure un cicle de conferències. Descriu les condicions del treball.
Proposa a Fuster ser assesor de l' Institut.

Osunanicolas

20490

P ↑
P.A.R.R.Ú.S
P.C.E. Marxista-Leninista
PADROSA I CAMPDERRICH,
Enric
PAGÈS, P
PAIPORTA, Ajuntament

PAIRO, Miquel

Títol

Títol de valencià de l'any donat a Fuster per l'associació "P.A.R.R.Ú.S.".

1984

Parrus

13845

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part del "Partit Comunista d'Espanya
Marxista-Leninista", i condemna de l'atemptat.

1981

Pcemarxista-leninista

13846

Padrosaicampderrichenric

13759

Tarja de
presentació
Carta

Carta de Pere Pagés, pseudònim de Victor Alba, a Fuster per a quedar amb
ell si visita Barcelona.

1963

Pagesp

13760

Carta

Mostra de suport de l'Ajuntament de Paiporta a Fuster amb motiu de
l'atemptat de setembre de 1981.

1981

Paiportaajuntament

13762

Felicitació
nadalenc

Felicitació de nadal de Bertomeu Bas i Tarazona, batlle-president de
l'Ajuntament de Paiporta, a Fuster.
Al revers de la postal apareix el cuadre de Renoir "Camino subiendo entre
las altas hierbas".

Paiportaajuntament

13761

1968

Pairomiquel

13763

1971

Palasa

13764

1977

Palaciossimeonjuan

20494

1969

Palaciosdaniel

13765

1976

Palaciosjosep

20493

1977

Palaciosjosep

13766

Palaciosjosep

13767

Carta

PALA S.A
Carta
PALACIOS SIMEÓN, Juan

PALACIOS, Daniel
PALACIOS, Josep

Tarja de presentació d'Enric Padrosa i Campderrich i M. Júlia Gaset i Mollà
felicitant-li el nadal a Fuster.

Article de
premsa
Carta
Nota

Carta de Miquel Pairo a Fuster demanant a Fuster, per recomanació de Joan
Triadú, la correcció d'uns poemes.
Carta de Francesc Espinet, de "PALA S.A.", a Fuster demanant la seua
col·laboració per a la "GRAN LAROUSSE ENCICLO-PÉDICO", fent una síntesi
històrica de la ciutat de València.
Tarja de Juan Palacios Simeon felicitant-li a Fuster el Nadal.
Envia un article de Josep Mª Corredor, "Pau Casals y la catalanidad".
Adjunta article de premsa
Carta de Daniel Palacios a Fuster demanant la seua ajuda als exàmens del
"Col·legi Santo Tomás".
Nota de Josep Palàcios a Fuster per la instal·lació d' unes prestatgeries.

Nota

Nota de Josep Palàcios a Fuster donant-li indicacions per a una consulta a
l'hospital.

Nota

Nota de Josep Palàcios a Fuster preguntant per la pròxima visita d'Eliseu
Climent amb material per al seu llibre.
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[

PALAFOX, J

Carta

PALAMÓS, Ajuntament
Adhesió
PALAU DE MÚSICA DE
VALÈNCIA

Carta

Carta

Carta
PALAU VILLANUEVA, José
Carta
PALAU, Alberto
PALAU, Josep

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Postal
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Carta de Jordi Palafox enviant-li a Fuster un taló per la seua presència a un
col·loqui.
Mostra de suport de l'Ajuntament de Palamós a Fuster per l'atemptat de
setembre de 1981.
Adhesió al homenatge a Fuster.
Enviament a Fuster per part de Manuel Muñoz, director del "Palau de la
Música de València", del programa de concerts, i el convida a assitir a algun
d'ells.
Adjunta fullet desplegable amb la programació de concerts "Tardor 90".

1975

Palafoxj

20495

1981

Palamosajuntament

13768

1990

Palaudelamusicadevalencia

13783

Palaudelamusicadevalencia

13784

Palaudelamusicadevalencia

13785

1968

Palauvillanuevajose

13786

1983

Palaualberto

13769

1959

Palaujosep

13770

1961

Palaujosep

13771

1961

Palaujosep

13772

1961

Palaujosep

13773

1961

Palaujosep

13774

1963

Palaujosep

13775

Invitació a Fuster per part del director del "Palau de la Música de València" a
un concert, i comunicació de la data d'un dinar amb Antoni Domingo.
Enviament a Fuster per part de Manuel Muñoz, director del "Palau de la
Música de València", del programa de concerts per a la seua assistència.
Adjunta fullet amb la programació de "Concerts d'Abonaments Tardor 90".
Comentaris crítics a Fuster per part de José Palau Villanueva arran d'unes
afirmacions sobre el País Valencià fetes per Fuster al "Diario de Madrid", i
d'altres manifestacions en contra de l'independentisme català.
Carta de Alberto Palau a Fuster felicitant-lo pel seu article "Yo, ex
catedrático", publicat en "La Vanguardia", i per la seua obra en general.
Carta de Josep Palau a Fuster enviant-li unes fotografies de la seua estada a
Palma de Mallorca.
Carta de Josep Palau a Fuster demanant-li la seua col·laboració en un article
dels Països Catalans per a la revista "Norte", de la Universitat d'Amsterdam.
Fuster s'ocuparia de la part del País Valencià.
Carta de Josep Palau a Fuster concretant alguns aspectes per a l'article
sobre els Països Catalans per a la revista de la Universitat d'Amsterdam,
"Norte".
Carta de Josep Palau a Fuster comunicant-li que disposa de més espai per al
treball en "Norte" i posant-li una data d'entrega.
Postal de Josep Palau a Fuster agraint l'article per a "Norte" i demanat el seu
permis per a traduir-lo al castellà.
Felicitació de Josep Palau per la "Lletra d'Or", concedida per "Serra d'Or" a
Fuster per "Nosaltres, els valencians".

[

Felicitació
PALAU, Manuel

Carta

Felicitació de Josep Mª Palau i Camps a Fuster.
Carta de Manuel Palau a Fuster comunicant-li que anirà a visitar-lo. Expressa
el seu condol per la mort del pare de Fuster.

Carta

Carta de Manuel Palau a Fuster donant per acabada la composició de
"Criatura Dolcíssima" en versió de cant i piano.

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Telegrama
Carta
PALAU, Mari Carmen

PALLARDÓ, Josep
PALLARÉS I MUNTANER,
Joaquim

20496

1966

Palaumanuel

13778

1966

Palaumanuel

13780

1966

Palaumanuel

13776

1966

Palaumanuel

13779

1966

Palaumanuel

13777

1967

Palaumanuel

13781

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà amb motiu de l'atemptat, per
part de M. Carmen Palau.

1981

Palaumaricarmen

13782

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Santiago palet de la seua col·laboració amb
un text de solidaritat amb Pablo Picasso, amb motiu d'uns actes vandàlics a
la seua obra de Madrid i Barcelona.

1971

Paletsantiago

13787

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Santiago palet de la seua col·laboració amb
un text de solidaritat amb Pablo Picasso amb motiu d'uns actes vandàlics a
la seua obra de Madrid i Barcelona.

1971

Paletsantiago

13788

1992

Pallardoigreixachernest

13790

1981

Pallardojosep

13789

1980

Pallaresimuntanerjoaquim

13792

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francisca Pallarés de la seua col·laboració per
a fer un estudi sobre la seua obra i vida, pel que li demana algunes
informacions per a un treball universitari com a estudiant de lingüística
hispànica.

1974

Pallaresfrancisca

13791

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster enviada per l'Ajuntament de Palma
de Mallorca, a la seu d'"Acció Cultural del País Valencià".

1992

Palmademallorcaajuntament

13793

Telegrama
Telegrama
Carta

PALLARÉS, Francisca

PALMA DE MALLORCA,
Ajuntament

Carta de Manual Palau a Fuster convidant-lo a fer-li una visita.

Palaujosep

Adhesió

PALET, Santiago

PALLARDÓ I GREIXACH,
Ernest

Nota d'agraïment de Manuel Palau a Fuster.
Apareix un vers musicat de "Criatura dolcíssima".
Tarja de presentació de Manuel Palau felicitant a Fuster per la seua
onomàstica.
Telegrama de Josep Palau a Fuster mostrant els seu condol per la mort del
pare de Fuster.

1975
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Mostra de consol a la família de Fuster per la mort d'aquest, per part
d'Ernest Pallardó.
Mostra de suport a Fuster per part de Josep Pallardó, amb motiu de
l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de l'artista Joaquim Pallarés i Muntaner de la
seua opinió a una exposició d'homenatge a la cultura catalana, que està
preparant a Barcelona.

[

PALMA GIMÉNEZ, Vicenta
PALMÉS, Marc
PALOMARES, Antonio

Carta
Telegrama
Carta
Telegrama

PALOMARES, Francisco
Carta
PALOMARES, Vicent
Nota
PALOMERO ALMELA, Josep
Manuel

Sol·licitud a Fuster per part d'una admiradora d'Antella de poder anar a
conèixer-lo, i de la firma d'un llibre.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de Marc
Palmés.
Carta d' Antonio Palomares, secretari del comité del "P.C.P.V." convidant a
Fuster a un míting de presentació del "Partido Comunista del País
Valenciano".
Invitació a Fuster per part d'Antonio Palomares a participar en un congrés
que es farà al Balneari de "Las Arenas", de València.
Felicitació a Fuster per part de Francisco Palomares després de la lectura del
seu llibre "Combustible per a falles", i enviament d'uns poemes seus per a
què li done la seua opinió.
Adjunta full amb dos poemes titulats "Cançò pa un amic" i "Al segaor
d'arròs".
Comunicació a Fuster per part de Vicent Palomares de la seua visita a Sueca,
per a parlar de temes editorials.
Escrit al revers d'un billet d'autobus de "La Unión de Benisa".

1991

Palmagimenezvicenta

13794

1981

Palmesmarc

13795

1977

Palomaresantonio

20497

1979

Palomaresantonio

13796

1968

Palomaresfrancisco

13797

Palomaresvicent

13798

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Manuel Palomero de l'enviament
del seu primer llibre i d'uns poemes seus per a què li done la seua opinió.
També li fa alguns comentaris a l'obra de Xavier Casp i a la seua mala
reacció a una crítica durant una conferència que donà a Borriana. Finalment
li diu que visitarà Sueca pròximament.

1973

Palomeroalmelajosepmanuel

13800

Carta

Comentaris crítics de Fuster a la poesia de Josep Manuel Palomero diguentli que li agrada més la seua obra castellana que catalana, i d'altres
comentaris sobre la figura de Xavier Casp.

1973

Palomeroalmelajosepmanuel

13801

Carta

Carta de Josep Palomero Almela enviant-li a Fuster un llibre del poeta
"Baptistet el Bessó".
Comentaris sobre la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana"
Adjunta adreça del remitent.

1973

Palomeroalmelajosepmanuel

20498

Carta

Carta de Josep Maria Palomero Almela a Fsuter amb comentaris lingüístics.
Envia uns poemes i el full d' una incipient novel·la.
Adjunta full amb el fragment de la novel·la

1973

Palomeroalmelajosepmanuel

20499

Poema

Poemes mecanografiats de Josep Manuel Palomero enviats a Fuster titulats:
"Que les vostres platges siguen per sempre...", "Només va cruixir el cànem,
ens vàrem agafar a una espasa lluenta", "També tu eres la vida. Al menys, jo
així te crec...", i "Breu història per a llegir-se una nit que no ploga massa".

1973

Palomeroalmelajosepmanuel

13802
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PALOMERO ALMELA, Josep
Manuel

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Manuel Palomero de la seua ajuda per
a fer un treball universitari sobre la seua obra "Nosaltres, els valencians",
pel que li demana que li envie una relació d'estudis bibliogràfics sobre la
mateixa obra.

1974

Palomeroalmelajosepmanuel

13803

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Manuel Palomero sobre l'enviament
d'unes informacions per a un treball universitari, sobre una xarrada de
Sanchis Guarner a Barcelona i sobre certa polèmica al diari "Las Provincias"
arran d'un article seu. També li diu que ha escrit nous versos, que està fent
una novel·la, i li proposa promocionar l'obra literària de Miquel Peris.
Adjunta poema mecanografiat de Josep Manuel Palomero titulat "Matant
conills".

1974

Palomeroalmelajosepmanuel

13804

1975

Palomeroalmelajosepmanuel

20500

1977

Palomeroalmelajosepmanuel

13805

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Manuel Palomero per donar-li l'adreça
de Pere M. Orts per tal de fer-li una consulta sobre uns documents d'arxiu, i
comentaris a la publicació d'una història de Borriana. També li comunica la
creació d'un premi literari local del qual vol que presidisca el jurat.

1977

Palomeroalmelajosepmanuel

13806

Carta

Carta de Josep Manuel Palomero Almela agraint-li a Fuster l' enviament del
seu llebre "El blau en la senyera" a l' "Associació Borrianenca de Cultura".
Consulta algunes qüestions sobre l' escut i senyera de la ciutat de Borriana
per a un treball que prepara.
Proposa a Fuster la possibilitat de presidir el jurat del premi de monografies
locals "R.M. de Viciana", convocat per "ABC".

1977

Palomeroalmelajosepmanuel

20501

Carta

Carta de Josep Manuel Palomero Almela enviant un llibre relacionat amb el
treball que prepara sobre l' escut i la senyera de la ciutat de Borriana sobre
els quals li ha fet una consulta a Fuster.

1977

Palomeroalmelajosepmanuel

20502

1979

Palomeroalmelajosepmanuel

13807

1980

Palomeroalmelajosepmanuel

13808

Carta

Carta

Carta
Carta
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Carta de Josep Manuel Palomero Almela amb comentaris professionals a
Fuster.
S' interessa per la possibilitat d' aconseguir uns exemplars de "Rondalla de
Rondalles" i "La Donsayna" de la col·lecció "Lletra Menuda".
Enviament a Fuster per part de Josep Manuel Palomero i Almela d'un
exemplar de la nova publicació de l'"Agrupació Borrianenca de Cultura
"Buris-Ana"", per la qual cosa li demana la seua col·laboració amb un text.

Comunicació a Fuster per part de Josep Manuel Palomero de l'enviament
d'un exemplar d'un llibre sobre història de Borriana, i d'una possible visita a
Sueca amb Vicent Pitarch.
Comunicació a Fuster per part de Josep Manuel Palomero de l'enviament
d'un exemplar d'un llibre seu.

[

PALOMERO ALMELA, Josep
Manuel
PALOP MARRO, Esperanza
PALOP MARTO, Fernando

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Manuel Palomero de la seua visita a
Sueca per a parlar amb ell de literatura, i comentaris sobre els moviments
literaris.

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València amb motiu de
l'atemptat.

Adhesió

Carta

PÀMIES, Josep Maria

PANIAGUA, Xavier

13799

1981

Palopmarroesperanza

13809

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València amb motiu de
l'atemptat.

1981

Palopmarrofernando

13810

Enviament a Fuster per part de Josep Maria Pàmies d'un exemplar de la
revista "Presencia" amb les adreces de tots els centres catalans del món, i
d'un fullet d'unes "Jornades Occitanes" que es faran a Reus. També li diu
que l'ajuntament de la mateixa localitat prepara una "Setmana Occitana".

1984

Pamiesjosepmaria

13812

Sol·licitud a Fuster per part del periodista Josep Maria Pàmies d'una
entrevista per a publicar-la a la revista "Set Dies d'Actualitat".
Felicitació a Fuster per part de Lluís Panadès per un article seu que va llegir
al diari "La Vanguardia".
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Paiagua d'un article sobre l'"algarabia"
per a publicar-lo a la premsa catalana.

1989

Pamiesjosepmaria

13811

1979

Panadeslluis

13813

1969

Paniaguaxavier

13814

Carta

Contestació a Fuster per part de Xavier Paniagua a una consulta
bibliogràfica. També li comunica les veus que ha de redactar per a
l'"Enciclopèdia Catalana", i la data de la seua visita a Sueca.

1969

Paniaguaxavier

13815

Carta

Carta de Xavier Paniagua anunciant-li a Fuster que té per a ell un llibre d'
Eric Hobsbawn dedicat.
Comentaris personals.
Adjunta la seua adreça a Londres.

1973

Paniaguaxavier

20503

1974

Paniaguaxavier

13817

1975

Paniaguaxavier

13818

1979

Paniaguaxavier

13819

1979

Paniaguaxavier

13821

Carta
PANADES, Lluís

Palomeroalmelajosepmanuel

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Xavier Paniagua del seu nomenament com
a catedràtic universitari i comentaris sobre els problemes amb la
distribuïdora de la revista "Arguments".
Comentaris editorials a Fuster per part de Xavier Paniagua sobre els
beneficis obtinguts per les vendes de la revista "Arguments" durant l'any
1974.
Sol·licitud per part de Xavier Paniagua a "Acció Cultural del País Valencià" de
50.000 pessetes per tal de fer front a les despeses d'edició de la revista
"Arguments".
Comunicació a Fuster per part de Xavier Paniagua de l'enviament d'una
fotocòpia d'una carta que envià a "Acció Cultural del País Valencià".

[

PANIAGUA, Xavier

Telegrama
Carta
Tarja de
presentació

PANYELLA I CORTÉS, Josep
Oriol
PARAULA CRISTIANA

Carta

Telegrama

PARLAMENT DE CATALUNYA

Paniaguaxavier

13822

Paniaguaxavier

13816

Paniaguaxavier

13820

1984

Panyellaicortesjoseporiol

13823

1981

Paraulacristiana

13824

Paraulacristiana

13825

Nota a Fuster on li comunica Xavier Paniagua la seua visita a Sueca amb un
amic comú, però que com no hi era, tornaran.
Mostra de suport a Fuster per part de Josep Oriol Panyella i Cortés pel nou
projecte editorial de creació de la revista "El Temps", al que li confirma la
seua subscripció.
Mostra de suport a Fuster per part de Paraula Cristiana, amb motiu de
l'atemptat.

Fullet

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Francesc Parcerisas del pagament dels seus
honoraris editorials per la traducció del llibre "La Pesta", i comentaris sobre
la publicació.

1986

Parcerisasfrancesc

13826

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua col·laboració en la revista "El Pardalot
Engabiat".

1983

Pardalotengabiatel(revista)

13827

Carta

Enviament a Fuster per part de Modest Parera, tresorer del "Centre Català"
a Valparaiso, d'un xec pel premi dels "Jocs Florals". També el felicita pel
mateix premi i li mostra la seua admiració.

1954

Pareramodest

13828

Carta
Saluda

PARPALLÓ, Sala

1981

Fullet informatiu de la "Missa del Gall" a l'església de la "Companyia de
València".
Al revers del full apareix un dibuix imprès amb la representació d'un
naixement nadalenc.

PARCERISAS, Francesc

PARDALOT ENRABIAT, El
(revista)
PARERA, Modest

Mostra de suport a Fuster per part de Xavier Paniagua amb motiu de
l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Paniagua de la signatura d'uns xecs per
a pagar-li al traductor de la revista "Arguments".

Telegrama
Carta
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Mostra de suport a Fuster per part d'Heribert Barrera, president del
"Parlament de Catalunya", amb motiu de l'atemptat.
Salutació a Fuster per part de Joan Corominas i Puig, president de la
"Comissió de Política Cultural" del "Parlament de Catalunya".
Sol·licitud a Fuster per part de la "Sala Parpalló" per a què es fique en
contacte amb ells per una subhasta d'art.

1981

Parlamentdecatalunya

13829

1984

Parlamentdecatalunya

13830

1983

Parpallosala

13831

Sol·licitud a Fuster per part de la "Sala Parpalló" de la seua participació en
un text per al catàleg d'una exposició d'homenatge a Alfons Roig, i
comentaris sobre els col·laboradors amb el projecte.

1988

Parpallosala

13832

[

PARPALLÓ, Sala
Carta

Carta

Carta

Parpallosala

13833

1988

Parpallosala

13834

1988

Parpallosala

13835

Comunicació a Fuster per part d'Artur Heras de l'enviament d'un catàleg
conmemoratiu pels onze anys d'activitat de la "Sala Parpalló".

1991

Parpallosala

13836

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ernesto Parra d'una entrevista per a la revista
"Ozono". També li demana que li envie dedicat un llibre seu i li parla dels
seus treballs literaris i periodístics. Comunicació de l'enviament d'alguns
exemplars de l'esmentada revista, i li demana la seua opinió sobre la seua
obra.

1978

Parraernesto

13837

1983

Parralluisa

13838

1968

Parrellgranelljulian

13840

1981

Parrellgranelljulian

13839

Parreratoni

13841

PARRA, Lluïsa
Carta

Carta
Carta

PARRERA, Toni

Agraïment a Fuster per part d'Artur Heras i la "Sala Parpalló" per
l'enviament del seu text per al catàleg de l'exposició d'homenatge a Alfons
Roig.

1988

Carta
PARRA, Ernesto

PARRELL GRANELL, Julián

Sol·licitud a Fuster per part de la "Sala Parpalló" de la seua participació al
catàleg d'una exposició d'homenatge a Alfons Roig.
Adjunta fotocòpia del fullet de l'exposició titulada "Alfons Roig i els seus
amics".
Enviament per part de Fuster a Artur Heras d'un text per al catàleg de
l'exposició d'homenatge a Alfons Roig.

Carta

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ Felicitació
DE PORRES OLIVERALnadalenc
TREMOLAR
Felicitació
nadalenc
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Comentaris per part de Fuster a Lluïsa Parra sobre les correccions
proposades a una traducció feta per aquesta sobre el "Vita Christi", de Sor
Isabel de Villena. També li dóna records per al seu marit i la convida a sopar
a Sueca.
Amb les correccions en fulls a part.
Adhesió a un homenatge a Fuster, per part de Julián Parrell Granell, qui li
demana que el conviden.
Còpia d'una carta enviada a la secció de "Cartas al director" del "Diario de
Valencia" per part de Julián Parell Granell, felicitant a Fuster per concedir-li
un premi i proposant fer-li un homenatge amb motiu del seu 60 aniversari.
Enviament a Fuster per part de Toni Parrera d'uns discs. També li demana
poder conèixer-lo personalment.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de la "Parròquia de San Martí de
Porres Oliveral-Tremolar".

1972

Parroquiadesanmartideporresolive
13843
ral-tremolar

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la "Parròquia de San Martí de
Porres Oliveral-Tremolar".
Al revers, una foto en blan i negre d'un mural amb el lema "Déu ha naixcut i
és amb nosaltres".

1973

Parroquiadesanmartideporresolive
13844
ral-tremolar

[

PARROQUIA Ntra. Sra. DE
LORETO DE ADOR

PARTIDO NACIONALISTA
VASCO
PARTIT CARLISTA DEL PAÍS
VALENCIÀ
PARTIT COMUNISTA DE LES
ILLES BALEARS
PARTIT COMUNISTA DEL
PAÍS VALENCIÀ

Felicitació
nadalenc

Parroquiantrasradeloretodeador

13842

Mostra de suport a Fuster per part del "Partit Nacionalista Vasc" amb motiu
de l'atemptat.

1981

Partidonacionalistavasco

13847

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster enviada a la seua família per part
del "Partit Carlista del País Valencià".

1992

Partitcarlistadelpaisvalencia

13848

1981

Partitcomunistadelesillesbalears

13849

1977

Partitcomunistadelpaisvalencia

13850

Adhesió
Carta

Telegrama d'adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València, amb
motiu de l'atemptat, per part del "Partit Comunista de les Illes Balears".
Invitació a Fuster a l'acte de presentació del "Comité Local de Sueca del
Partit Comunista del País Valencià", al teatre "La Paz".

Carta

Invitació a Fuster a l'homenatge a Vicent Andrés Estellés als locals del "Partit
Comunista del País Valencià".

1978

Partitcomunistadelpaisvalencia

13851

Adhesió

Telegrama d'adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València, amb
motiu de l'atemptat, per part del "Comité Local del P.C.P.V.".

1981

Partitcomunistadelpaisvalencia

13855

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de José Galan, del "P.C.P.V.".

1981

Partitcomunistadelpaisvalencia

13853

1981

Partitcomunistadelpaisvalencia

13854

1992

Partitcomunistadelpaisvalencia

13856

Partitcomunistadelpaisvalencia

13852

Telegrama

PARTIT FEDERALISTA
EUROPEU DE CATALUNYA

1981

Telegrama

Telegrama

PARTIT COMUNISTA
UNIFICAT VALENCIÀ

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la "Parròquia de Ntra. Sra. De
Loreto de Ador".
Amb una imatge en blanc i negre de la Verge amb el nen i un poema
nadalenc.

Mostra de suport a Fuster per part de J. Mestre i del "P.C.P.V." amb motiu
de l'atemptat.
Mostra de condol a la família de Joan Fuster per la mort d'aquest, de part de
Joan Ribó, coordinador general del "PCPV".

Invitació

Invitació a Fuster per part del "P.C.P.V." a la presentació de la "Nova Carpeta
d'Obra Gràfica", amb la relació d'activitats a dur-se a terme.

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València amb motiu de
l'atemptat per part del "Comité Nacional del Partit Comunista Unificat del
País Valencià".

1981

Partitcomunistaunificatdelpaisvale
ncia

13857

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Climent i Brossa, del "Partit Federalista
Europeu de Catalunya", de la seua participació en una conferència sobre la
llengua, organitzada pel "Centre Excursionista de Vinaròs". També li diu que
no podrà visitar-lo a Sueca.

1976

Partitfederalistaeuropeudecatalun
ya

13858

Convocatòria del "Partit Federalista Europeu de Catalunya" a Fuster a la
seua primera Assamblea General.
Adjunta Programa d' actes i plànol.

1976

Partitfederalistaeuropeudecatalun
ya

20512
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PARTIT NACIONALISTA
CATALÀ

Carta

PARTIT NACIONALISTA DEL
PAÍS VALENCIÀ

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València amb motiu de
l'atemptat, per part de Joan Baptista Muntada, del "Partit Nacionalista
Català".
Felicitació a Fuster per part de Francesc de P. Burguera i Escrivà, com a
membre del "Comité Executiu del P.N.P.V.", per l'obtenció del "Premi de les
Lletres Valencianes".

Partitnacionalistacatala

13859

1981

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13860

Carta

Carta del "P.N.P.V." a Fuster confirmant-li la reserva del llibre "Escrit i gravat
a tres veus" i donant-li indicacions per fer el pagament.
notació manuscrita de Fuster a la part de dalt del full "Enviat".

1981

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13861

Telegrama

Telegrama del "P.N.P.V. d'Ontinyent" a Fuster com a mostra de suport.

1981

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13866

1982

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13862

1983

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13863

1983

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13864

Partitnacionalistadelpaisvalencia

13865

Partitsocialistadalliberamentnacio
nal

13868

Partitsocialistadalliberamentnacio
nal

13869

Partitsocialistadecatalunya

13870

Partitsocialistadecatalunya

13871

Carta

Carta
Invitació

Carta del P.N.P.V a Fuster confirmant-li l'enviament del material sol·licitat i
donant-li indicacions per fer el pagament.
Anotació manuscrita de Fuster a la part de baix del full "Enviat taló 30
gener".
Felicitació a Fuster per part de "Secretari General del P.N.P.V." per
l'obtenció de la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya.
Invitació a Fuster per part de la "Comissió organitzadora del III Congrés
Ordinari del P.N.P.V" a l'acte de cloenda.

PARTIT SOCIALISTA
D’ALLIBERAMENT NACIONAL Invitació

Adhesió del "Comité local de Benidorm-Marina Baixa" del "Partit
Nacionalista del País Valencià" a l'homenatge a Fuster.
Invitació del "Partit Socialista d'Alliberament Nacional" a Fuster a les
sessions d'obertura i cloenda del "I Congrés del PSAN".

Invitació

Invitació del "Partit Socialista d'Alliberament Nacional" a Fuster al "Debat
Independentista", dins del "I Congrés del PSAN".

Adhesió

PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA

1981

Carta

Mostra de suport del "Grup Parlamentari del Congrés dels Socialistes de
Catalunya", amb motiu de l' atemptat de setembre de 1981.

Telegrama

Adhesió del "Partit Socialista de Catalunya" a l'homenatge a Fuster.

PARTIT SOCIALISTA DE
Telegrama
MALLORCA
PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS
Telegrama
VALENCIÀ
Carta
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1981

Adhesió del "Partit Socialista de Mallorca" a l'homenatge a Fuster.

1981

Partitsocialistademallorca

13872

Invitació del "Partit Socialista del País Valencià" a Fuster a l'acte d'unitat del
partit.

1978

Partitsocialistadelpaisvalencia

13873

Mostra de suport del "Partit Socialista del País Valencià" de Sueca amb
motiu de l'atemptat de setembre de 1981.

1981

Partitsocialistadelpaisvalencia

13877

[

PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS
VALENCIÀ

Carta

Carta de Ciprià Ciscar i Casaban, del "Partit Socialista del País Valencià", a
Fuster enviant-li un text que resumeix les intencions del partit en l'àmbit
cultural i convidant-lo a un acte del partit.
Adjunta el text "Manifest per la cultura".

1982

Partitsocialistadelpaisvalencia

13874

Carta

Invitació del "Partit Socialista del País Valencià" a Fuster al 6è congrés del
partit.

1990

Partitsocialistadelpaisvalencia

13875

Carta

Invitació del "Partit Socialista del País Valencià" a Fuster a un acte del partit
on es presentaran les línies culturals, educatives i esportives que es recullen
al programa electoral del partit.

1991

Partitsocialistadelpaisvalencia

13876

1992

Partitsocialistadelpaisvalencia

13881

Partitsocialistadelpaisvalencia

13878

Partitsocialistadelpaisvalencia

13879

Partitsocialistadelpaisvalencia

13880

1981

Partitsocialistaunificatdecatalunya

13882

1985

Partitsocialistaunificatdecatalunya

13883

1992

Partitsocialistanacionalistademallorca

13867

1977

Partitspolitics

13885

1977

Partitspolitics

13884

Carta
Carta
Telegrama
Telegrama
PARTIT SOCIALISTA
UNIFICAT DEL PAÍS
VALENCIÀ

Telegrama

Carta
PARTIT SOCIALISTANACIONALISTA DE
MALLORCA
PARTITS POLÍTICS

Telegrama

Carta

Mostra de condol a la família de Joan Fuster per la mort d'aquest de part de
l'agrupació local de Paiporta, del "Partit Socialista del País Valencià".
Mostra de suport de la comissió executiva del "Partit Socialista del País
Valencià" a Fuster amb motiu de l'atemptat de setembre de 1981.
Mostra de suport de l'"Assamblea Comarcal del Baix Vinalopó", del "Partit
Socialista del País Valencià", amb motiu de l'atemptat a Fuster.
Mostra de suport de J. Tormo, secretari de cultura del "Partit Socialista del
País Valencià", amb motiu de l'atemptat a Fuster.
Adhesió de la "Comissió de Cultura" del "Partit Socialista Unificat de
Catalunya" a l'homenatge a Fuster.
Carta d'Antoni Gutiérrez Díaz i Gregori López Raimundo, del "Partit
Socialista Unificat de Catalunya", a Fuster demanat-li col·laboració fent-los
suggeriments i aportacions.
Mostra de condol a "Acció Cultural del País Valencià" per la mort de Joan
Fuster de part de Sebastian Serra, "Partit Socialista-Nacionalsta de
Mallorca".
Invitació de Joan Rebentós, del "Partit Socialista de Catalunya", a Fuster a
les jornades d'inauguració i cloenda del "II Congrés del Partit Socialista de
Catalunya".
Invitació del "Partit Socialista Unificat de Catalunya" a Fuster a la
presentació de la revista "Nous Horitzons".

Carta

Enviament a Fuster d'una fotocòpia de la carta enviada a l'alcalde de
Gandia, demanant-li la defensa de la llengua i la cultura valenciana, i la
creació d'escoles d'ensenyament en valencià.

1978

Partitspolitics

13886

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu del primer atemptat de part del
"P.S.A.N." de Lleida.

1978

Partitspolitics

13887
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PARTITS POLÍTICS
Carta
Felicitació
nadalenc
Telegrama
Telegrama
Carta
PASÁRGADA (revista)
PASCUAL OLCINA, Camil

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta
Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part del secretari general del "PSOE" en Cullera i
l'associació de veïns "El Arrabal", de la seua participació amb un text a una
exposició d'homenatge a Antonio Machado a la "Casa de la Cultura" de
Cullera.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de "Comité del País Valencià del
P.C.E.".
Mostra de repulsa per part de Fuster enviada al "PCE", a l'entrada d'Espanya
a l'"OTAN", amb motiu de no poder anar a una manifestació.
Sol·licitud a Fuster per part del "Partit Comunista de les Illes Balears" de la
seua participació en una conferència sobre "La llengua als Països Catalans".
Invitació a Fuster per part de Francesca Llopis i Escrivà a l'acte de
presentació de la federació del País Valencià del "P.T.E.".
Sol·licitud a Fuster per part de Manuel de Seabra, director de la "Revista de
Cultura Pasárgada", de la seua col·laboració en la mateixa fent crítica
literària.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olicina.
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc pintat a mà.
Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la
publicació d'obres d'autors catalans.
Felicitació a Fuster pel seu sant de part de Camil Pascual Olcina, i comentaris
editorials sobre la traducció al català de la novel·la "La Pesta".
Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la
traducció d'una obra. També li demana consell sobre quines paraules
emprar per a traduïr.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina i enviament
d'un regal.
Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre com
porta la traducció d'un llibre. També li demana si visitarà Alcoi per Sant
Jordi.
Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina diguent-li
que ja ha acabat de traduïr una novel·la. També li comunica la possible data
d'una visita seua a Sueca.
Comentaris editorials per part de Camil Pascual Olcina a la traducció al
català d'una novel·la. Enviament d'un poema seu titulat "Determinisme", i
comunicació de la data d'una visita a Sueca amb amics comuns.

1979

Partitspolitics

13891

1981

Partitspolitics

13888

1982

Partitspolitics

13889

1985

Partitspolitics

13892

1986

Partitspolitics

13890

1976

Pasargada(revista)

13893

1962

Pascualolcinacamil

13896

1963

Pascualolcinacamil

13898

1963

Pascualolcinacamil

13899

1963

Pascualolcinacamil

13900

1963

Pascualolcinacamil

13901

1964

Pascualolcinacamil

13902

1964

Pascualolcinacamil

13903

1964

Pascualolcinacamil

13904

[

PASCUAL OLCINA, Camil
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Carta
Carta

Felicitació
nadalenc

Fullet

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina amb una
cançoneta de nadal.
Al revers del full apareix la reproducció d'un quadre gòtic que representa a
la Verge i el Jesuset.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina.
Al revers del full apareix un dibuix imprès d'un paisatge nadalenc nevat.
Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de l'enviament d'una
nadala i d'uns discs.
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la seua participació
com a jurat a un premi de poesia del "Centre Excursionista d'Alcoi".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, qui li
comunica la seua pròxima visita a Sueca.
Amb una partitura d'una cançoneta de nadal, i al revers del full un dibuix
imprès nadalenc.
Fullet del "Referendum Nacional, 14 diciembre 1966". Al revers del full
apareix una foto del torero "El Cordobés".
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de certa informació
sobre la indústria metalúrgica alcoiana per a poder fer una ressenya a la
premsa.
Li adjunta un qüestionari amb preguntes sobre el tema.

1964

Pascualolcinacamil

13905

1965

Pascualolcinacamil

13906

1966

Pascualolcinacamil

13907

1966

Pascualolcinacamil

13908

1966

Pascualolcinacamil

13910

1966

Pascualolcinacamil

13909

1967

Pascualolcinacamil

13911

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre certes
informacions sobre la indústria metalúrgica alcoiana proporcionades per un
professor d'institut de la mateixa ciutat.

1967

Pascualolcinacamil

13912

Carta

Enviament a Fuster per part de Camil Pascual Olcina d'uns fullets publicitaris
del premi de poesia del "Centre Excursionista d'Alcoi", per a què el publicite,
sobretot a "Destino".

1967

Pascualolcinacamil

13913

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olvina sobre l'enviament a ell
i a Josep Iborra dels treballs presentats al "Premi literari del Centre
Excursionista d'Alcoi", i sobre la reunió a un sopar dels membres del jurat.

1967

Pascualolcinacamil

13914

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Olcina planificant una visita a Alcoi,
d'ell i de Josep Iborra com a membres del jurat del "Premi Literari del Centre
Excursionista d'Alcoi".

1967

Pascualolcinacamil

13915
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PASCUAL OLCINA, Camil
Carta

Carta

Carta
Felicitació
nadalenc

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina atès que va tenir un
accident de cotxe, i de l'enviament d'una botella de conyac perquè brinde a
la seua salut.
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina d'un pressupost per tal
d'editar en valència un volum conmemoratiu dels premis de poesia del
"Centre Excursionista d'Alcoi", a petició del senyor Gimferrer.
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la correcció d'uns
versos dels "Goigs a San Antoni de Gabarda".
Adjunta full amb els versos mecanografiats.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, on es
reprodueixen els "Goigs de Sant Antoni de Gavarda".

1967

Pascualolcinacamil

13916

1967

Pascualolcinacamil

13917

1967

Pascualolcinacamil

13918

1967

Pascualolcinacamil

13919

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la seua acceptació de
formar part del jurat del "II Premi Gimferrer" de literatura organitzat pel
"Centre Excursionista d'Alcoi".

1968

Pascualolcinacamil

13920

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de l'enviament dels
treballs presentats al "Premi Literari del Centre Excursionista d'Alcoi", i
comentaris sobre la seua visita a la ciutat per a l'entrega del premi.

1968

Pascualolcinacamil

13921

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la data en que
anirà a per ell, per a visitar Alcoi.

1968

Pascualolcinacamil

13922

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, amb una
foto a color feta per aquest de les "Obres completes de Sigmund Freud, III
Vol." i un descorxador de botelles de vi que representa al "Manneken Pis".

1968

Pascualolcinacamil

13923

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la data d'una visita
a Sueca amb uns familiars.

1969

Pascualolcinacamil

13924

Carta

Enviament a Fuster per part de Camil Pascual Olcina d'uns exemplars de
l'obra "Bibliografía alcoyana".

1969

Pascualolcinacamil

13925

1969

Pascualolcinacamil

13926

1971

Pascualolcinacamil

13928

1971

Pascualolcinacamil

13929

1971

Pascualolcinacamil

13930

Felicitació
nadalenc
Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, amb uns
versos còmics i el dibuix imprès d'un bou embestint al naixement.
Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la data d'una visita
a Sueca per anar a dinar amb Iborra.
Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la prohibició de
la representació d'una obra de Joan Oliver, a Girona.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, amb uns
versets còmics i acudits.

[

PASCUAL OLCINA, Camil
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la seua assistència al
sopar de cloenda dels cursets de valencià d'Alcoi, organitzada pel
"Secretariat de l'Ensenyament".

1972

Pascualolcinacamil

13931

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina del seu nomenament
com a jurat del "II Premi de poesia Marisa Picó", i d'altres comentaris
laborals de Camil.

1972

Pascualolcinacamil

13932

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la seua visita a
Sueca per a dur-lo a l'entrega d'un premi literari a Alcoi, i demés comentaris
sobre un viatge a Barcelona.

1972

Pascualolcinacamil

13933

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de l'enviament d'uns
retalls de premsa del seu interès, i d'altres comentaris sobre una entrevista
seua a la revista "Primera Página".

1972

Pascualolcinacamil

13934

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la data d'una visita
a Sueca per a passar a per ell i a per Iborra, i portar-los a una reunió dels
membres del jurat d'un premi literari d'Alcoi.

1972

Pascualolcinacamil

13935

Carta

Enviament a Fuster per part de Rafael Sellés dels treballs presentats al "II
Premi de Poesia Marisa Picó", d'Alcoi, per a la seua valoració com a membre
del jurat.

1972

Pascualolcinacamil

13936

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina del naixement del
seu fill, i comentaris sobre la paternitat.
Al revers del full apareix un dibuix amb el lema "To be or not to be".

1972

Pascualolcinacamil

13937

1972

Pascualolcinacamil

13938

1972

Pascualolcinacamil

13939

1972

Pascualolcinacamil

13940

1972

Pascualolcinacamil

13942

1972

Pascualolcinacamil

13941

Carta

Carta

Carta

Carta
Felicitació
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Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la
publicació d'un llibre a Perpinyà.
Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre l'enviament
d'uns poemes de poetes alcoians, i a l'obra de Joan Valls. També li parla del
finançament a l'edició d'una obra d'Estellés.
Comunicació a Fuster per part de Rafael Sellés de l'enviamament d'una
carta de Josepa Cotijoch, guanyadora del concurs literari "Marisa Picó",
d'Alcoi.
Anotació manuscrita de Fuster "Pascual, Camil".
Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de l'enviament del
darrer volum de la "Bibliografía alcoyana".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, al revers del
full apareix la reproducció d'un quadre "by Busquets".

[

PASCUAL OLCINA, Camil
Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la publicació en
castellà de "L'enciclopèdia valenciana", i a l'enviament del darrer volum de
la "Bibliografía alcoyana".

1973

Pascualolcinacamil

13943

1973

Pascualolcinacamil

13944

1973

Pascualolcinacamil

13945

1973

Pascualolcinacamil

20504

1973

Pascualolcinacamil

20505

1973

Pascualolcinacamil

20506

1974

Pascualolcinacamil

13946

1974

Pascualolcinacamil

13947

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre l'edició en
facsímil de l'obra de Cabanilles, i d'altres a la seua visita amb Iborra a Alcoi.
També li fa alguns comentaris sobre l'edició d'un llibre conmemoratiu del
centenari de la "Llibreria Llorens d'Alcoi".

1975

Pascualolcinacamil

13948

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina posposant la seua
visita a Alcoi, i d'altres sobre l'edició d'una obra conmemorativa del
centenari de la "Llibreria Llorens".
Adjunta fotocòpia de l'índex del facsímil d'una obra de Cabanilles.

1975

Pascualolcinacamil

13949

1975

Pascualolcinacamil

13950

1975

Pascualolcinacamil

13951

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
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Agraïment a Fuster per part de Camil Pascual Olcina per l'enviament d'un
llibre i comentaris sobre la publicació de l'obra "Viajeros en Alcoi", d'Adrià
Miró. També li demana la seua visita a d'Alcoi.
Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la seua incultura
musical. També li demana que faça la traducció al valencià d'una obra
teatral de Shakespeare, i d'altres comentaris sobre la premsa i la política
d'Alcoi.
Carta de Camil Pascual Olcina demanant-li a Fuster entrades per al Misteri d'
Elx.
Carta de Camilo Pascual Olcina anunciant-li a Fuster que li envia la col·lecció
de reportatges "Hombres que mueven Alcoy". Comentaris a dita col·lecció
Carta de Camil Pascual Olcina a Fuster amb comentaris a la traducció del
"Coriolà" per a "La Cazuela".
Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina a la publicació d'una
obra sobre la "Historia de los moros y cristianos". També li demana la seua
visita a Alcoi.
Agraïment per part de Fuster a Camil Pascual Olcina per l'enviament d'uns
llibres sobre Alcoi. També li fa alguns comentaris a les obres "Exploració de
l'ombra" i "Voyage en Espagne", i li diu d'anar un dia a dinar a Alcoi.

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre una errada en
l'edició facsímil d'una obra de Cabanilles respecte a l'original, constatada
per un bibliòfil.
Felicitació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina pel seu "Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes", i comentaris sobre la seua visita a Alcoi per a
parlar de l'edició d'un llibre conmemoratiu del centenari de la "Llbreria
Llorens".

[

PASCUAL OLCINA, Camil
Carta

Carta

Comentaris per part de Fuster a Camil Pascual Olcina sobre el pressupost
d'edició d'un llibre conmemoratiu de la "Llibreria Llorens" d'Alcoi, i d'altres
sobre la data d'una reunió de tots dos a Alcoi o a Sueca per a parlar del
tema.
Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina atès que no s'editarà
el llibre conmemoratiu de la "Llibreria Llorens", i comentaris editorials.
També li comunica la data de la seua visita a Sueca.

1975

Pascualolcinacamil

13952

1975

Pascualolcinacamil

13953

Carta

Proposta de Fuster a Camil Pascual Olcina de l'edició en facsímil d'unes
publicacions alcoianes, comentaris sobre la seua visita a Sueca i li pregunta
pel seu estat de salut.

1975

Pascualolcinacamil

13954

Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de l'interès per
publicar un facsímil sobre Alcoi, pel que li demana la data per poder anar a
visitar-lo i parlar del tema.

1975

Pascualolcinacamil

13955

1975

Pascualolcinacamil

13956

1976

Pascualolcinacamil

13957

Carta
Carta

Comunicació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la data de la seua
visita a Sueca per a parlar de l'edició d'un facsímil d'"Al·leluies alcoianes".
Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre
l'edició d'un facsímil d'"Al·leluies alcoianes".

Carta

Presentació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de les idees de dos
joves cantants alcoians. També li demana data per poder anar a visitar-lo a
Sueca, i que li parlen dels seus ideals.

1976

Pascualolcinacamil

13958

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Camil Pascual Olcina sobre
l'edició d'un facsímil d'"Al·leluies alcoianes", i comunicació de la data en què
pot anar a dinar a Sueca amb els dos joves cantants alcoians per tal de
sentir-los abans d'ajudar-los.

1976

Pascualolcinacamil

13959

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la
publicació d'un llibre d'"Al·leluies alcoianes".

1976

Pascualolcinacamil

13960

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Camil Pascual Olcina sobre
l'enviament del pròleg d'Antoni Revert a un facsímil d'"Al·leluies alcoianes",
i d'altres comentaris al peu d'impremta de l'obra.

1976

Pascualolcinacamil

13961

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, sobre el peu
d'impremta del facsímil d'"Al·leluies alcoianes", sobre l'enviament de la
correcció al pròleg de l'obra esmentada, i comunicació de la data de la seua
visita a Sueca amb els dos joves cantants alcoians.

1976

Pascualolcinacamil

13962

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, sobre
l'enviament del pròleg d'una obra d'"Al·leluies alcoianes", i sobre la tirada
de la mateixa.

1976

Pascualolcinacamil

13963
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PASCUAL OLCINA, Camil
Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Camil Pascual Olcina sobre el peu
d'impremta que portarà l'obra d'"Al·leleuies alcoianes", i d'altres al pròleg
de l'obra. També li diu que la data que li proposa per visitar-lo a Sueca amb
els joves cantants alcoians no serà a casa.

1976

Pascualolcinacamil

13964

1976

Pascualolcinacamil

13965

1976

Pascualolcinacamil

20507

1977

Pascualolcinacamil

13966

1977

Pascualolcinacamil

13968

1977

Pascualolcinacamil

13969

Carta

Carta de Camil Pascual Olcina proposant-li a Fuster fer la presentació d' un
disc.
Comentaris a unes qüestions sobre banderes localS.
Comunica que al grup teatral "La Cazuela" s' han decidit per l' obra "Romeo
y Julieta" i busquen un adaptador.

1977

Pascualolcinacamil

20508

Carta

Carta de Camil Pascual Olcina a Fuster amb comentaris sobre el treball per a
un disc que li va proposar.

1977

Pascualolcinacamil

20509

1978

Pascualolcinacamil

13970

1978

Pascualolcinacamil

13971

1979

Pascualolcinacamil

13972

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, qui també li
diu que l'ha vist a un programa de televisió, fent-li alguns comentaris al
respecte.
Carta de Camil Pascual Olcina enviant-li un prefaci de Revert.
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de l'enviament d'uns
exemplars de l'obra "El Virgo de Visenteta". També li demana que el visite a
Alcoi, i li fa alguns comentaris crítics a la política.
Comentaris crítics a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre l'ús de la
senyera a l'equipatge del València C.F. durant un partit de futbol amb el
Rayo Vallecano, que va veure al programa de televisió "Estudio Estadio".
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascual Olcina de la seua visita a Alcoi
en passar festes de nadal.

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la data d'una
visita de Fuster a Alcoi.
Mostra de suport a Fuster per part de Camil Pascual Olcina amb motiu del
primer atemptat, i comentaris sobre un intent de robatori a una fàbrica
d'Alcoi.
Sol·licitud a Fuster per part de Camil Pascua Olcina de l'enviament d'uns
exemplars de l'obra "El Virgo de Visanteta".

Carta

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre el seu estat de
salut, i li demana on pot aconseguir uns exemplars de l'obra "El Virgo de
Visanteta".

1979

Pascualolcinacamil

13973

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, amb motiu de
l'atemptat.

1981

Pascualolcinacamil

13978
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PASCUAL OLCINA, Camil

Carta

Carta

1982

Pascualolcinacamil

13975

1983

Pascualolcinacamil

13976

Carta

Felicitació a Fuster per part de Camil Pacual Olcina pel seu nomenament
com a professor universitari.

1984

Pascualolcinacamil

13977

Carta

Felicitació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina pel seu nomenament
com a doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona.

1984

Pascualolcinacamil

13979

Carta

Comunicació per part de Fuster a Camil Pascual Olcina de l'enviament d'uns
exemplars d'"El Virgo de Visenteta", i comentaris sobre una visita a Alcoi.

1987

Pascualolcinacamil

13967

1990

Pascualolcinacamil

13981

Pascualolcinacamil

13974

Pascualolcinacamil

13927

Pascualolcinacamil

13980

Pascualolcinacamil

13982

Pascualolcinacamil

20510

Pascualolcinacamil

13897

Felicitació
nadalenc
Carta
Felicitació
nadalenc
Nota
Nota
Nota

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, amb el text
d'un article "Notes sobre Handel a Anglaterra", escrites per George Bernard
Shaw al diari "The Boston Evening".
Enviament a Fuster per part de Camil Pascual Olcina d'un exemplar d'una
obra d'homenatge a Juan Gil-Albert, com a felicitació nadalenca.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Camil Pascual Olcina, amb un vers
còmic i uns comentaris crítics amb el capitalisme.
Retall de sobre postal amb l'adreça del "C.P.O." d'Alcoi.
Anotació on es diu que les cartes de Fuster a Camil Pascual Olcina s'han
reproduït a la revista "FINES" d'Alcoi, números 15-16.
Nota de Camil Pascual Olcina a Fuster amb comentaris a l' escut nobiliari del
cognom Valls.

Tarja de
presentació

Mostra d'agraïment a Fuster per part de Camil Pascual Olcina.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Edmond Pascual, professor a la Universitat de
Perpinyà, de certes informacions sobre la relació d'Albert Camus amb alguns
escriptors catalans arran d'un article de Fuster sobre aquest, tema aparegut
al diari "La Vanguardia".

1989

Pascualedmond

13894

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Júlia Pascual de dos discs de Raimon,qui
musica uns poemes del mateix Fuster, i comentaris sobre l'estat de salut
dels seus pares.

1963

Pascualjulia

13895

Carta

Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster comunicant-li l'enviament del seu
catàleg "VARIA" i dos números del bulletí "ELENCHUS".

1964

Passimllibreria

13983

PASCUAL, Edmond

PASCUAL, Júlia

PASSIM, Llibreria

Comentaris a Fuster per part de Camil Pascual Olcina sobre la visita del Papa
a València amb motiu de la pantanada de Tous, i felicitació nadalenca a
Fuster.
Felicitació a Fuster per part de Camil Pascual Olcina per la concessió de la
medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, i comentaris sobre una visita a
Sueca.
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PASSIM, Llibreria

Carta

Enviament de la "Llibreria Passim" a Fuster de l'oferta del llibre de Martí de
Riquer, "Història de la Literatura Catalana".

1964

Passimllibreria

13984

1966

Passimllibreria

13985

Carta

Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster enviant-li el llibres que havia
demanat. Comunica que en falta un, "COLMEIRO, Biblioteca de los
economistas españoles" i que l'obra "MONBLANCH, Historia de la Albufera
de Valencia" està esgotada.
Adjunta factura de la compra.

1969

Passimllibreria

13987

Carta

Carta de Fuster a la "Llibreria Passim" confirmant que ha rebut els llibres
encarregats i que envia l'import de la factura.
Està interessat en l'"Anuario Musical", publicació de l'"Instituto de
Musicología de Barcelona".

1969

Passimllibreria

13988

1969

Passimllibreria

13989

1969

Passimllibreria

13990

1969

Passimllibreria

13986

1969

Passimllibreria

13991

1970

Passimllibreria

13993

1970

Passimllibreria

13995

1970

Passimllibreria

13994

Carta

Carta
Factura
Gir postal
Gir postal
Carta

Carta
factura

Enviament de la "Llibreria Passim" a Fuster de l'obra "Avinyó, J, Història del
Lulisme". Comuniquen que la resta de l'encàrrec no està disponible i li
ofereixen una col·lecció de "Clásicos Españoles de Lengua Catalana".

Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster informant-lo sobre l'"Anuario
Musical" de l'"Instituto de Musicología de Barcelona".
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra dels volums, II al XVI,
XVIII al XX, i XXII del "Anuario Musical".
Resguard del gir postal que envia Fuster a la "Llibreria Passim".
Resguard del gir postal que envia Fuster a la "Llibreria Passim".
Hi ha una suma manuscrita al revers.
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster enviant-li la factura d'una compra.
Informen de la situació de la resta del seu encàrrec.
Adjunta factura.
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster comunicant-li que han rebut el gir
postal i informant-li dels "Congressos d' Història de la Corona" que tenen a
la venda.
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra de "Los humanistas
en la Corte de Alfonso el Magnánimo" i d'"Archivo Condal de Barcelona".

Factura

Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra de "Orígenes de la
lengua española".
Comunica que hi ha una factura pendent.

1970

Passimllibreria

13997

Factura

Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra de "Les dictadures
dels nostres dies" i de "Cambó".

1970

Passimllibreria

13999
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PASSIM, Llibreria

Factura
Gir postal
Gir postal
Gir postal

Carta

Carta
Carta
Factura

Factura
Gir postal
Carta
Carta
Factura
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Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per una compra de llibres.
Resguard del gir postal que envia Fuster a la "Llibreria Passim".
Hi ha una suma manuscrita al revers.
Resguard del gir postal que envia Fuster a la "Llibreria Passim".
Resguard del gir postal que envia Fuster a la "Llibreria Passim".
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster enviant-li el seu encàrrec. Informa de
la situació dels llibres pendents.
Adjunta factura dels llibres enviats i resguard del gir postal enviat per
Fuster.
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster enviant-li la factura de la seua compra
i comunicant-li que li han fet una subscripció a "Història de Mallorca".
Adjunta factura i resguard del gir postal fet per Fuster.
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster informant-lo que només estan
disponibles alguns volums de la col·lecció de la revista "SEFARAD".
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra del llibre
"Religiosidad hispánica y sociedad borbónica".
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra d'"Anales de Zurita
Vol.II".
Adjunta resguard de gir postal enviat per Fuster.
Resguard del gir postal que envia Fuster a la "Llibreria Passim".
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster enviant uns llibres i per tractar alguns
encàrrecs pendents.
Carta de la "Llibreria Passim" a Fuster oferint-li un exemplar de "Les trobes
en lahors de la Verge Maria".
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra del llibre de Marcaró,
"Historia de Mallorca vol.IV".
Adjunta resguard del gir postal enviat per Fuster.

1970

Passimllibreria

14001

1970

Passimllibreria

13992

1970

Passimllibreria

13996

1970

Passimllibreria

13998

1971

Passimllibreria

14002

1971

Passimllibreria

14003

1971

Passimllibreria

14005

1971

Passimllibreria

14004

1971

Passimllibreria

14006

1971

Passimllibreria

14000

1972

Passimllibreria

14010

1972

Passimllibreria

14011

1972

Passimllibreria

14007

[

PASSIM, Llibreria

Factura

Factura

Carta

Factura

Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra dels llibres: Amades,
J. "Las danzas de moros y cristianos", Elorza, A. "La ideología liberal en la
Ilustración española", Fitz Darby, J. "Juan Sariñena y sus colegas", López
Estrada, F "Notas sobre la espiritualidad española en los siglos de oro",
Martin Gaite, C "El proceso de Macanaz", Villalba, A. "La miniatura
valenciana".
Adjunta resguard del gir postal enviat per Fuster.
Suma manuscrita en la factura.
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra del llibre de Querol
Faus, F. "La vida valenciana en el s.XV, un eco de Jaume Roig".
Factura per la compra de Fuster a la Librería Pássim S.A. de Barcelona del
volum I de l'obra "La guerra civil en la provincia de Alicante", i comunicació
de que l'obra "El Teatro Principal en la historia de Alicante" està esgotada.
Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra de Mascaró Pasarius,
J. "Historia de Mallorca vol. V".
Anotació manuscrita de Fuster, "Pagat".

1972

Passimllibreria

14008

1972

Passimllibreria

14009

1973

Passimllibreria

20357

1974

Passimllibreria

14012

factura

Factura de la "Llibreria Passim" a Fuster per la compra del "Diccionario de la
literatura española".

1976

Passimllibreria

14013

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster demanant-li ajuda per a buscar
allotjament en València per a un grup d'estudiants occitans a les terres
catalanes que viatgen amb Robert Dafon.

1962

Passolaibadiaermengol

14014

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster felicitant-li el nadal. Demana que
comunique a "Raimon" que han organitzat una matinal al "Teatre Romea".
Sol·licita la direcció de Raimon.
Comunica que per a l'edició d'un disc de tema valencià hi ha una tria de de
poesia encarregada al Pare Joan Baptista Bertran a la que Fuster haurà de
fer un pròleg.
La productora "Edigsa" espera rebre suggeriments de Fuster per a plantejar
un altre disc.

1962

Passolaibadiaermengol

14015

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia enviant les últimes gravacions d'"Edigsa":
"Espinàs canta les seves cançons", "West Side Story" i "Raimon".
Anucia que anirà a visitar-lo per a què li ajude intentar organitzar la
publicitat del disc de Raimon a València.

1963

Passolaibadiaermengol

14016

PASSOLA I BADIA, Ermengol
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PASSOLA I BADIA, Ermengol
Carta

Carta

Carta

Carta

Fullet

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster enviant-li el primer programa de la
"Matinal de Romea".
Per encàrrec d'Oriol Bohigas, demana que li recomane algú per fer un
treball sobre problemes urbanístics del País Valencià a "Serra d'Or".
Recorda la conveniència que professionals del cant valencià preparen
números en català.
Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster enviant-li quatre discs de Raimon i
comunicant-li el gran èxit de la seua actuació al "Teatre Romea".
Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster comunicant-li que li envia dues
fotografies de Raimon.
Informa que el disc de Raimon que es va esgotar ja torna a estar disponible.
Comunica que estan interessats a fer un segon disc de Raimon.
Carta d'Ermengol Passola i Badia a Matilde Salvador enviant-li el nou disc de
Grau Carol.
Li proposa per encàrrec d'Enric Gispert fer la tria musical per fer un disc que
sume els noms de quatre poetes valencians al de quatre musics
representants de l'escola valenciana. De l'aspecte literari s'encarregaria
Joan Fuster.
Fullet de la 2a i 3a sessió de les "Matinals de Romea" del "Teatre Romea".

1963

Passolaibadiaermengol

14017

1963

Passolaibadiaermengol

14018

1963

Passolaibadiaermengol

14019

1963

Passolaibadiaermengol

14022

1963

Passolaibadiaermengol

14020

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster enviant-li el disc de Guillermina
Motta. És una de les aportacions de "Concèntric" a l'any Fabra.

1968

Passolaibadiaermengol

14023

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster encarregant-li la revisió del conte
del "Dimoni Cucarell" i el convida a suggerir intèrprets.

1969

Passolaibadiaermengol

14024

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster per dir-li l'interès que tenen a fer
un disc pronunciat en un valencià correcte, estudiat i viu.

1969

Passolaibadiaermengol

14025

Carta

Carta de Ermengol Passola i Badia a Fuster enviant-li un exemplar de
"Dimoni Cucarell", acompanyant la petició d'un text en valencià per editar
un disc infantil al País Valencià, semblant al de Guillem a les Illes.

1969

Passolaibadiaermengol

14026

Carta

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster recordant-li el "Dimoni Cucarell"
en valencià que tenen pendent.
Planteja dos casos i envia uns exemples per a la difusió de l'idioma i per
crear un testimoni al carrer.Uns eslògans per als vidres dels cotxes i una
samarreta amb la corresponent llegenda.

1969

Passolaibadiaermengol

14027
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Carta

Carta
PASTOR ALCINA, Pilar
Adhesió
PASTOR PETIT, Domènech

PATERNA, Ajuntament
Patronat Festival Int. Teatre
de Sitges

PATRONAT NACIONAL del
Misteri d’Elx

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster enviant-li el nou disc de Raimon.
Informa que ha guanyat la cançó "Se'n va anar".
Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat per "Acció Cultural del País
Valencià" a la plaça de bous de València, amb motiu de l'atemptat per part
de Pilar Pastor Alcina i de Francesc Morera Cotaina.

1969

Passolaibadiaermengol

14028

Passolaibadiaermengol

14021

1981

Pastoralcinapilar

14032

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Domènec Pastor Petit de la seua contestació
a un qüestionari sobre la Guerra Civil, per tal de publicar-lo a un llibre sobre
aquesta temàtica que està preparant.

1977

Pastorpetitdomenech

14033

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Felip Pastor, del "Servei de Biblioteques de la
Generalitat Valenciana", de certes informacions bibliogràfiques d'unes
obres sobre València en alemany i francès.
Adjunta pegades al full de la carta, el retall imprés de les referències
bibliogràfiques esmentades.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1984

Pastorfelip

14029

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pastor de l'enviament d'una còpia de
les seues paraules pronunciades a l'"Assemblea d'Història de la Ribera".

1980

Pastorjaume

14030

Telegrama

Condemna de l'atemptat patit per Fuster, enviada a "Acció Cultural del País
Valencià", per part de Jaume Pastor.

1981

Pastorjaume

14031

Telegrama

Condemna a l'atemptat patit per Fuster per part de Bernardi Giménez,
alcalde de Paterna, en nom de l'ajuntament.

1981

Paternaajuntament

14034

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat per "Acció Cultural del País
Valencià" a la plaça de bous de València, amb motiu de l'atemptat, per part
de Ricard Salvat, en nom del "Patronat del Festival Internacional de Teatre
de Sitges".

1981

Patronatfestivalintteatredesitges

14035

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat per "Acció Cultural del País
Valencià" en nom del "Patronat Nacional del Misteri d'Elx".

1981

Patronatnacionaldelmisteridelx

14042

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Antón Asencio, secretari del
"Patronat Nacional del Misteri d'Elx", a una reunió de la mateixa institució,
amb l'ordre del dia dels temes a tractar al revers del full.

1987

Patronatnacionaldelmisteridelx

14038

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Antón Asencio, secretari del
"Patronat Nacional del Misteri d'Elx", a una reunió de la mateixa institució,
amb l'ordre del dia dels temes a tractar al revers del full.

1988

Patronatnacionaldelmisteridelx

14039

PASTOR, Felip

PASTOR, Jaume

Carta d'Ermengol Passola i Badia a Fuster per preguntar-li si Eliseu Climent
és la persona indicada per tirar endavant la proposta de les samarretes i els
eslògans per als cotxes i si podria donar-li idees.
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PATRONAT NACIONAL del
Misteri d’Elx

PATRONAT PREMI JOAN
SANTAMARÍA

PATXOT, Rafael

Carta

Carta de Antonio Antón Asencio, secretari de la "Junta Local Gestora del
Patronat Nacional del Misteri d'Elx", a Fuster comunicant-li la la seua nova
adreça i telèfon.

1989

Patronatnacionaldelmisteridelx

14043

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Antón Asencio, secretari del
"Patronat Nacional del Misteri d'Elx", a una reunió de la mateixa institució,
amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1990

Patronatnacionaldelmisteridelx

14040

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Antón Asencio, secretari del
"Patronat Nacional del Misteri d'Elx", a una reunió de la mateixa institució,
amb l'ordre del dia dels temes a tractar.

1990

Patronatnacionaldelmisteridelx

14041

Carta

Mostra de condol a "Acció Cultural del País Valencià" per la mort de Joan
Fuster.

1992

Patronatnacionaldelmisteridelx

14044

Carta

Condemna de l'atemptat patit per Fuster enviada a "Acció Cultural del País
Valencià" per part de Carles Sala, en nom del "Patronat del Premi Joan
Santamaria" i de la "Penya Joan Santamaria".

1981

Patronatpremijoansantamaria

14036

Carta

Condemna de l'atemptat patit per Fuster enviada a "Acció Cultural del País
Valencià" per part de Carles Sala, en nom del "Patronat del Premi Joan
Santamaria" i de la "Penya Joan Santamaria".

1981

Patronatpremijoansantamaria

14037

Carta

Carta de Rafael Patxet a Fuster comentant la seua obra i la de diversos
autors catalans.

1957

Patxotrafael

14045

Carta

Carta de Rafael Patxot a Fuster agraint-li l'enviament de les seues obres
"Notes sobre l'oratòria Vicentina" i "Sor Isabel de Villena". Fa comentaris a
les obres.

1958

Patxotrafael

14046

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Rafael Patxot a Fuster felicitant-li el nou any.

1958

Patxotrafael

14047

Carta

Carta en nom de Rafael Patxot a Fuster enviant-li uns exemplars del
"Diccionari de la Dansa" i "Cançoner popular de Catalunya".

1960

Patxotrafael

14050

Tarja de presentació de Rafael Patxot a Fuster agraint-li un recordatori.

1960

Patxotrafael

14048

Tarja de presentació de Rafael Patxot felicitant-li el nou any 1962 a Fuster.

1961

Patxotrafael

14049

1964

Patxotrafael

14051

1981

Pauli

14052

1982

Pavesos

14055

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Necrològica
PAULI
PAVESOS

Telegrama
Cartell
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Tarja necrològica de la mort de Rafael Patxot, enviada per Lluisa Rabell i
Cibils a Fuster.
Telegrama de Pauli com a mostra de suport a Fuster.
Cartell de la festa de cap d'any dels Pavesos a "El Micalet".
Anotació manuscrita: "Bon Nadal i Bon any 1982".

[

PAVESOS
Postal
Telegrama
Telegrama
PAYÁ, Josep
Carta

PECES-BARBA DEL RÍO,
Gregorio

Carta

PECHERE, Françoise
Carta
Carta
Carta

Carta
PEDREIRA, Josep
Carta

Postal dels Pavesos a Fuster comunicant-li que han passat a saludar-lo i per
a dir-li que no podran asistir a la "mani".
ostal amb la imatge de borumballes falleres dels Pavesos.

Pavesos

14056

Pavesos

14053

Pavesos

14054

1986

Payajosep

14739

1960

Peces-barbadelbriogregorio

14057

1965

Pecherefrancoise

14058

1965

Pecherefrancoise

14059

1965

Pecherefrancoise

14060

1965

Pecherefrancoise

14061

1953

Pedreirajosep

14067

Telegrama dels Pavesos anunciant a Fuster una visita.
Telegrama dels Pavesos comunicant-li a Fuster que aniran a sopar.
Enviament a Adolf Pizcueta per part de José Payá de la Casa -Museu Azorín,
d'unes fotocòpies d'un llibre de la biblioteca d'Azorin, per a què li'l faça
arribar a Fuster.
Adjunta fotocòpies de l'obra d'A. Lange "Luis Vives", amb traducció de M.
Menéndez Pidal.
Carta de Gregorio Peces-Barba del Brio a Fuster en relació a unes obres
fetes per Andrés Morell Casulla a Armando Garcia Boix.
Carta de Françoise Pechere a Fuster demanant-li ajuda en la cerca d'una cita
introductòria per al capítol dedicat a València d'una antologia poètica i
algun text per a incloure.
Carta de Françoise Pechere en relació a l'antologia de poesia espanyola que
prepara i per a la que havia demanat ajuda a Fuster.
Carta de Françoise Pechere agraint a Fuster la seua ajuda en l'antologia de
poesia espanyola que prepara.
Carta de Françoise Pechere comunicant a Fuster la selecció final per a la part
de València de l'antologia que prepara.
Adjunta el llistat de poemes seleccionats.
Carta de Josep Pedreira a Fuster agraint-li els fulls de "Pont Blau" que ha
rebut.
Li dóna un encàrrec per a Estellés.
Recorda que ha de fer el pròleg per al seu llibre.

Carta

Carta de Josep Pedreira elogiant un dels llibres enviats per Fuster a la
col·lecció de poesia de l'"Ossa Menor" i li demana ser un dels autors de la
col·lecció.

1956

Pedreirajosep

14068

Carta

Carta de Fuster a Josep Pedreira en relació al pròleg per a l'obra d'Estellés,
"Donzell Amarg", que ha de fer Fuster.

1959

Pedreirajosep

14069

Correspondència de Joan Fuster
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[

PEDREIRA, Josep
Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Pedreira del premi "Ossa Menor"
obtingut per Clementina Arderiu. També li demana que faça el pròleg a
l'esmentada obra. Finalment li envia un llistat dels propers llibres que
s'editaran a la col·lecció "Ossa Menor".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pedreira de l'enviament del seu pròleg
a una obra de Clementina Arderiu.

1959

Pedreirajosep

14070

1959

Pedreirajosep

14071

1959

Pedreirajosep

14073

1959

Pedreirajosep

14075

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Pedreira sobre la concessió d'un
premi literari a Pere Quart, i d'altres sobre els originals presentats al "Premi
Carles Riba". També li demana l'enviament dels originals de l'obra "Per
l'escala secreta".
Adjunta fulls amb les bases del "Premio de poesia en catalán J. SalvatPapasseit".

1959

Pedreirajosep

14077

Postal

Comunicació a Fuster per part de Josep Pedreira de que ha rebut el seu
pròleg per a l'obra de Clementina Arderiu.

1959

Pedreirajosep

14072

1959

Pedreirajosep

14074

1959

Pedreirajosep

14076

1961

Pedreirajosep

14078

1962

Pedreirajosep

14080

Carta

Carta

Carta

Postal

Tarja de
presentació

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part de Josep Pedreira de les bases del "Premi Carles
Riba de poesia", i comentaris sobre autors catalans que presentaran obres.
Adjunta full amb les bases de l'esmentat premi literari.
Comunicació a Fuster per part de Josep Pedreira de l'obra de Joan Vinyoli
"Per l'escala secreta" per a què li done la seua opinió abans de publicar-la.

Comentaris a Fuster per part de Josep Pedreira sobre la seua visita amb uns
amics de Sueca a terres de la Costa Brava.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de "Pals (Costa Brava).
Torre de "Les Hores"".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pedreira per a què li done publicitat a
la premsa valenciana a les bases del "Premi de poesia Carles Riba".
Felicitació a Fuster per part de Josep Pedreira pels seus articles de crítica
literària a "Destino". També li demana que averigue a quin preu venen a
València els llibres "Claridad" i "Vacances pagades", i li envia les bases al
premi Salvat Papasseit per a què li done publicitat a la premsa valenciana.
Comentaris a Fuster per part de Josep Pedreira sobre els seus articles
apareguts a "Destino" i a "El Correo Catalán". També li proposa uns temes
sobre els que seria interessant que escriguera, i d'altres comentaris
editorials.
Adjunta uns poemes seus als que li demana la seua opinió, titulats: "Platja
de la barceloneta", "Jacqueline", "Resum de poètica catalana" i "Sí, crec".

[

PEDREIRA, Josep
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pedreira de referències sobre un jove
poeta valencià, Lluis Alpera, i comentaris sobre la confecció del jurat al
"Premi Carles Riba".

1963

Pedreirajosep

14081

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Ferreira per la seua crítica a l'obra
poètica "Realitats", de Joan Vinyoli, publicada a la col·lecció "Ossa Menor", i
comunicació de les properes obres que editarà la col·lecció.

1963

Pedreirajosep

14082

1963

Pedreirajosep

14083

1965

Pedreirajosep

14084

1978

Pedreirajosep

14066

Pedreirajosep

14064

Pedreirajosep

14065

Pedreirajosep

14079

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Josep Pedreira a Fuster amb comentaris a un treball
de Fuster sobre Bach.
Envia una nota amb els resultats de Salvat-Papasseit per a què intente
publicar-ho als Països Catalans.
Recorda a Fuster que espera una llista de poetes valencians actuals per a un
volum antològic.

Pedreirajosep

14062

Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Josep Pedreira sobre un text aparegut a
"Serra d'Or". També li envia un exemplar d'un llibre de Vallverdú, li
comunica l'enviament d'altres llibres, i demés comentaris sobre la publicació
de poemes.

Pedreirajosep

14063

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Antonio Pedrol Rios per uns articles
apareguts en premsa sobre la justícia i el sistema jurídic espanyol.

Pedrolriusantonio

14085

Telegrama

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

PEDROL RIUS, Antonio
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pedreira de la seua data d'arribada a
Barcelona.
Agraïment a Fuster per part de Josep Pedreira per la seua crítica a una obra
de Josep Vicent Foix publicada a la col·lecció "Ossa Menor", i comentaris
editorials sobre la col·lecció i sobre una nova etapa editorial.
Adjunta esborrany del poema titulat "Petita Guerra Civil" amb data 14/3/64.
Carta de Josep Pedreira a Fuster demanant-li que revise uns llibres en els
que participa als "Jocs Florals de Tübingen".
Carta de Josep Pedreira a Fuster demanat-li l'adreça de Vicent Andrés
Estellés.
Carta de Josep Pedreira demanant-li a Fuster que li propose noms de poetes
valencians per a una antologia de poetes valencians i si podria fer-li el
pròleg.
Comunica que ha enviat a Tübingen dos reculls, sota el tema de "Segrel II" i
"Retorn sense descuit".
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pedreira d'una cita a un cafè per a
parlar amb ell, i li dóna consell sobre un assumpte.

[

PEDROLO, M. de

Carta
Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Manuel de Pedrolo per un article seu
aparegut a "Serra d'Or" i en el qual parla d'ell.

1970

Pedrolomde

14086

Mostra d'agraïment a Fuster per part de Manuel de Pedrolo.
Anotació manuscrita de Fuster de la data en la qual va rebre el document.

1971

Pedrolomde

14087

Carta

Mostra de recolzament a Fuster per part de Manuel de Pedrolo, amb motiu
de l'atemptat.

1981

Pedrolomde

14088

Carnet

Comunicació a Fuster per part de Salvador Pedrós Renard sobre el que
s'acordà a la reunió del consell de redacció de la nova revista que volen
editar a València.
Adjunta esborrany amb els temes a tractar als diferents exemplars de la
revista i de la data de la propera reunió.

1971

Pedrosrenardsalvador

14094

1971

Pedrosrenardsalvador

14093

1971

Pedrosrenardsalvador

14096

1971

Pedrosrenardsalvador

14092

1971

Pedrosrenardsalvador

14090

1971

Pedrosrenardsalvador

14091

1971

Pedrosrenardsalvador

14095

1976

Pedrosrenardsalvador

20511

Pedrosrenardsalvador

14089

PADRÓS RENARD, Salvador

Carta
Carta

Carta

Postal

Postal
Telegrama
Telegrama
Nota
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Comunicació a Fuster per part de Salvador Pedrós i Renard de l'aplaçament
de la data d'una reunió.
Comentaris a Fuster per part de Salvador Pedrós i Renard sobre els possibles
articles a publicar als propers exemplars de la revista "Debats".
Disculpa a Fuster per part de Salvador Pedrós Renard per la visita a Sueca
amb Ernest Lluch i molestar-lo per voler presentar-li un projecte editorial
d'una revista.
Enviament del "avantprojecte d'una publicació periòdica de temes
monogràfics" del que li demanen el seu parer i una reunió per a parlar del
mateix.
Salutacions a Fuster per part de Salvador Pedrós Renard des d'Itàlia, on està
de viatge. També li diu que busca col·laboradors per a una nova revista.
Al revers del full apareix una foto a color de "Venezia. Riva degli Schiavoni".
Comunicació a Fuster per part de Salvador Pedrós i Renard de l'enviament
d'un article i unes monedes.
Al revers del full apareix una foto a color de "Fontana di Trevi. Roma".
Comunicació a Fuster per part de Salvador Pedrós Rebard de la data d'una
visita a Sueca.
Telegrama de Salvador Pedrós Renard anunciant-li a Fuster la seua visita.
Recordatori a Fuster per part de Salvador Pedrós Renard de la data d'una
reunió amb Ernest Lluch.

[

PEIRÓ CASTILLO, Fabián
Carta

Invitació a Fuster per part de Fabián Peiró Castillo, en nom dels seus
companys de la Universitat de València, a una missa i sopar conmemoratiu
pel 12è aniversari de la finalització dels estudis universitaris, i on es farà un
homenatge a Joan Fuster per la seua trajectòria.

1959

Peirocastillofabian

14097

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Lluís Peiró i Pérez de l'enviament
d'uns articles apareguts al diari "Ciudad", d'Alcoi, amb motiu de l'aparició
del seu llibre "El blau de la senyera", fent referència al mateix tema i signats
per Francesc de Paula Montblanch.

1977

Peiroiperezjoseplluis

14098

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster als retalls de premsa publicats al diari
"Ciudad", d'Alcoi, per Francesc de Paula Momblanch sobre "La Senyera" que
considera poc erudits.

1977

Peiroiperezjoseplluis

14100

Retall de
premsa

Retalls de premsa enviats a Fuster per Josep Lluís Peiró i Pérez apareguts al
diari "Ciudad", d'Alcoi, en dates diferents i titulats "La bandera del Reino de
Valencia", signats per Francisco de P. Momblanch.

1977

Peiroiperezjoseplluis

14099

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Lluís Peiró i Pérez de la seua presència
a la presentació de la nova llibreria de "Creu i Ratlla", d'Alcoi.

1978

Peiroiperezjoseplluis

14101

Carta

Retalls de premsa enviats a Fuster per Raimon d'uns articles d'Alberto
Mallofré i de Josep M. Espinàs, apareguts a "Destino", titulats "El éxito de
[[Se'n va anar]] en el Festival de la Canción Mediterránea" i "Los pasos de la
canción en catalán".

1963

Pelegeroramon

14108

Carta

Retall de premsa d'una foto apareguda al diari "La Vanguardia" dels
participants al "V Festival de la Cançó Mediterrànea", durant l'entrega de
premis.

1963

Pelegeroramon

14111

1963

Pelegeroramon

14143

1963

Pelegeroramon

14142

1963

Pelegeroramon

14102

PEIRÓ PÉREZ. Josep Lluís

PELEGERO, Ramon

Carta

Postal

Retall de
premsa
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Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre com li van les coses a un
curset universitari que està fent a França, i comunicació de la data en què
s'acabarà el mateix curset.
Salutacions a Fuster per part de Raimon des de Aix-en- Provence (França),
on està fent un curs de l'Université Mediterraneenne d'étè.
Al revers del full apareix una imatge a color de la reproducció d'un quadre
"La Cité du Raoy René - Cathédrale St. Sauveur. Triptyque du Boisson Argent
de Nicolas Forment (XVme Siècle)".
Enviament a Fuster per part de Raimon de la portada de "Destino" on
apareixen Salomé i el mateix Raimón recollint el premi al festival de la cançò
Mediterrànea, a l'estar guanyadors del mateix amb la cançò "Se'n va anar".

[

PELEGERO, Ramon
Retall de
premsa

Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Raimon d'un article de "Sempronio",
aparegut a "Destino", amb el títol "Una bailarina clásica y un licenciado en
Filosofía y Letras hicieron triunfar una canción...", on es fa una crònica del
festival de la cançò Mediterrànea guanyat per Raimon i Salomé amb la
cançò "Se'n va anar".
Retall de premsa enviat a Fuster per part de Raimon d'una entrevista
titulada "Quien canta su mal espanta", apareguda en premsa amb motiu
d'estar guanyador del festival de la cançó Mediterrànea.
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut a
"Destino", a la secció de "Cartas al director", amb el títol "Festival de la
cançó catalana".
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article d'Enric Soler i
Godes aparegut al diari "Las Provincias", amb el títol "Correo de Valencia:
Raimon", en el que se li fa una crítica a l'esmentat cantant.
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al diari
"Levante", d'una entrevista al cantant Raimon, amb motiu d'estar
guanyador del "Festival de la Cançó Mediterrànea".
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al diari
"La Vanguardia Española", amb el títol "Triunfo de España en el V Festival de
la Canción Mediterrànea", en el que es fa una crònica del festival.
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article, aparegut al diari
"El Correo Catalán", amb el títol "El V Festival de la Canción Mediterrànea:
[[S'en va anar]] vencedora absoluta...", en el que es fa una crònica del
festival
Retall de premsa d'una foto apareguda al diari "El Correo Catalán" de l'acte
d'entrega del premi del "V Festival de la Cançó Mediterrànea".

1963

Pelegeroramon

14103

1963

Pelegeroramon

14104

1963

Pelegeroramon

14105

1963

Pelegeroramon

14106

1963

Pelegeroramon

14109

1963

Pelegeroramon

14110

1963

Pelegeroramon

14112

1963

Pelegeroramon

14113

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article de Pedro A. Pascual
aparegut al diari "El Correo Catalán" amb el títol "Hablan los protagonistas
del triunfo de [[Se'n va anar]]", fent-li una entrevista a Salomé, Raimón i
José M. Andreu.

1963

Pelegeroramon

14114

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut a
"Triunfo" amb el títol "V Festival de la Canción Mediterrànea: en busca de la
canción perdida", en el que es fa una crònica del festival.

1963

Pelegeroramon

14115

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut a
"Triunfo", amb el títol "En busca de la canción perdida", en el que es fa una
crònica del "V Festival de la Cançó Mediterrànea".

1963

Pelegeroramon

14116

Retall de
premsa

Retall de premsa d'unes fotos aparegudes a la "Gaceta Ilustrada" de l'acte
d'entrega del premi del "V Festival de la Cançó Mediterrànea".

1963

Pelegeroramon

14117
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[

PELEGERO, Ramon

Retall de
premsa
Retall de
premsa

Retall de
premsa

Carta

Carta
Carta

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article de Jesus Garcia de
Dueñas aparegut a "Triunfo", amb el títol "En busca de la canción perdida",
en el que es fa una crònica del "V Festival de la Cançó Mediterrànea".
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article de Martín Giraud
aparegut a la "Gaceta Ilustrada", amb el títol "Raimon, con la corbata
puesta", en el que es fa una crònica del "V Festival de la Cançó
Mediterrànea".
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article de F. Llorens
Pascual aparegut a la revista "Visor", amb el títol "Raimon: dilosofo de la
canción", sobre el "V Festival de la Cançó Mediterrànea".
Al revers del full apareix d'altre article de Juan Francisco de Lasa titulat "La
pantallita del comedor", sobre el mateix tema i aparegut a la mateixa
revista.
Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre cert incident amb la policia
de la frontera de Portbou al tornar de França, d'altres sobre el seu proper
disc que prepara a Barcelona, i sobre la seua amistat i a la defensa de la
llengua.
Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre les seues lletres de cançons i
d'altres sobre literatura.
Comentaris per part de Fuster al Raimon sobre l'amistat i sobre com vol que
siga el seu soterrament, i d'altres editorials i literaris.

1963

Pelegeroramon

14118

1963

Pelegeroramon

14119

1963

Pelegeroramon

14120

1964

Pelegeroramon

14144

1964

Pelegeroramon

14145

1964

Pelegeroramon

14146

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu viatge a Milà per
gravar un disc, i d'altres sobre un concert seu a Perpinyà.

1964

Pelegeroramon

14147

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu viatge a Florència i
sobre com és la ciutat, i d'altres sobre la seua tornada a Barcelona i a la seua
visita a València.

1964

Pelegeroramon

14148

Carta

Comunicació a Fuster per part de Raimon de la seua visita a Sueca per a
parlar amb ell.

1964

Pelegeroramon

14149

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un tal Quico, de viatge per terres de França,
on anirà a un concert de Raimon.
Al revers del full apareix l'imatge a color d'una font "La Fontaine de la Place
Charles-Gruet. Bourdeaux".

1965

Pelegeroramon

14134

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon des de Brusel·les, on està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'un detall del "Manneken-Pis.
Bruxelles".

1965

Pelegeroramon

14150
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[

PELEGERO, Ramon

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article enviat a la secció
"Escriben los Lectores" de "Triunfo", amb el títol "La nueva canción".

1965

Pelegeroramon

14121

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article enviat a la secció
"Escriben los Lectores" de "Triunfo", amb el títol "Raimon, cantante".

1965

Pelegeroramon

14122

1965

Pelegeroramon

14123

1966

Pelegeroramon

14152

1966

Pelegeroramon

14155

1966

Pelegeroramon

14171

1966

Pelegeroramon

14151

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Cluny (França),
on estan de gira.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de "Cluny, Abbaye - Le
Farinier (XIIIe S.). La salle basse".

1966

Pelegeroramon

14153

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon des de Washington (USA), on està
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'uns militars a la "Tomb of the
Unknows".

1966

Pelegeroramon

14154

Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa

Carta

Carta

Fotografia

Invitació

Correspondència de Joan Fuster
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Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article de Juan Llorens
aparegut a la "Gaceta Ilustrada", amb el títol "Raimon: la veu d'un poble",
on es fa un reportatge del mateix cantant.
Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu darrer viatge per a
cantar a París, on ha conegut a Claude Roy i Yves Montand. També li parla
de la seua gira per terres de Suïssa, i li dóna records per als amics comuns.
Sol·licitud a Fuster per part de Raimon per a què li faça un text per al seu
disc "Cançons de la roda del temps", i comentaris sobre la seua visita a
València per passar el nadal. També li diu que no li agrada Barcelona per a
viure.
Foto en blanc i negre de Raimon amb la seua filla petita, el dia de la Sardana
de 1966.
Al revers de full apareix el segell "Institut Sardanista Folkloric Catalunya France".
Invitació al "1er Recital Raimon" que es farà al "Casino de l'Aliança de
Poblenou de Barcelona", amb text de presentació de Salvador Espriu.

[

PELEGERO, Ramon
Postal

Programa

Carta

Carta

Carta

Salutacions a Fuster per part de Raimon des de Vallivana on està de viatge, i
comentaris sobre el fred que fa.
Al revers del full apareix una foto a color de "Morella (Castellón). Convento
de San Francisco. Claustro y Castillo".
Fullet del programa d'activitats d'un homenatge a Raimon que se li farà al
"Teatre Principal de València".
Comentaris a Fuster per part de Raimon de com és la seua vida a Barcelona
amb la seua dona, i sobre el seu darrer concert a Lille (França). També li
envia la lletra d'una nova cançó que ha fet, li comunica quins seran els seus
propers concerts i discs en sortir, i li dóna records per als amics.
Acaba la carta en italià, Annalisa Corti, dona de Raimon, qui li dóna records
a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu viatge a Cuba i sobre
com és la vida a l'illa. També li diu quins seran els seus darres concerts a
Palamòs i Barcelona per a després anar a Xàtiva a passar uns dies, cosa que
aprofitarà per veure'l.
Sol·licitud a Fuster per part de Raimon de la seua visita a Barcelona,
comentaris sobre la retallada d'un text seu per a un disc de Quico Pi de la
Serra i sobre la sortida d'un nou disc seu al País Basc.

1966

Pelegeroramon

14156

1966

Pelegeroramon

14157

1967

Pelegeroramon

14159

1967

Pelegeroramon

14161

1967

Pelegeroramon

14167

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa de vacances a Múnic.
Al revers del full apareix una imatge a color de la façana de la cervesseria
"Hofbräuhaus" de Munich.

1967

Pelegeroramon

14137

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de l'aeroport de
Barajas, on van a sortir camí de París.
Al revers del full apareix una foto a color d'un "Gazpacho andaluz".

1967

Pelegeroramon

14138

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Florència, on
estan de viatge, després de visitar el "Museo Vinciano".
Al revers del full apareix una foto a color d'una reproducció d'un autorretrat
de Leonardo da Vinci.

1967

Pelegeroramon

14158

Correspondència de Joan Fuster
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[

PELEGERO, Ramon
Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalissa de viatge a San Remo
(Itàlia), li comuniquen que van cap a terres d'Alemanya.
Al revers del full apareix una foto a color d'una plaça del casc antic de San
Remo "Riviera dei Fiori - San Remo - Città Vecchia - Piazza S. Sebastiano".

1967

Pelegeroramon

14160

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de La Habana
(Cuba), on estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una carretera cubana "Tramo de
la vía turística a Santiago de Cuba".

1967

Pelegeroramon

14162

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des d'Amsterdam, on
estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista aèrea
d'Amsterdam i els seus canals "Montelbaan Tower".

1967

Pelegeroramon

14164

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Mèxic, on estan
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista del "Jardín y fuente de
Netzahualcouotl. Bosque de Chapultepec. Mexico D.F.".

1967

Pelegeroramon

14165

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Mèxic, on estan
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de "El Castillo del
Adivino. Area Maya en Uxmal, Yucatán. México".

1967

Pelegeroramon

14166

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Analisa sobre un canvi de discogràfica per
part de Raimon, d'altres sobre la seua cançó i a la propera actuació al
"Teatre Romea". També li demana per la seua propera visita a Barcelona.

1968

Pelegeroramon

14168

Carta

Comunicació a Fuster per part de Raimon atès que ha rebut els exemplars
enviats d'un llibre seu, i comentaris sobre la possibilitat de canviar de
discogràfica. També li demana la seua visita a Barcelona i li proposa fer un
viatge a Itàlia.

1968

Pelegeroramon

14169

Carta

Enviament a Fuster per part de Raimon d'unes cançons que ha composat
per al seu nou disc, titulat "Sobre la pau, contra la por". També li fa alguns
comentaris sobre unes declaracions de Serrat a la premsa i a un article
sobre la nova cançó que sortirà a "La Vanguardia", signat per Castellet.

1968

Pelegeroramon

14170

Correspondència de Joan Fuster
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[

PELEGERO, Ramon
Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre la visita de Ventura a
Barcelona, i d'altres sobre la negativa de donar-li permís per a actuar a
alguns recitals. També li demana la seua opinió a unes cançons que li envià
anteriorment, i d'altres comentaris sobre un homenatge a Fuster.

1968

Pelegeroramon

14173

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre l'interés de Jordi Pujol
d'Editar-li un llibre, i d'altres comentaris sobre un sopar amb En Ventura i En
Pérez Benlloch. També li fa alguns comentaris sobre l'ambient polític a
Madrid, i li comunica l'organització d'un sopar d'intel·lectuals a Barcelona.

1968

Pelegeroramon

14174

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre la seua visita a Barcelona, i
d'altres sobre les darreres cançons que ha fet. També li fa alguns comentaris
a un article de Castellet criticant un de Fuster sobre política.

1968

Pelegeroramon

14175

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu viatge a França on ha
aconseguit contractar noves actuacions i l'edició d'un llibre de poemes
d'Espriu. També li comunica el seu pròxim viatge a l'"URRS", i li demana la
seua visita a Barcelona, o la seua a Sueca per a què li corregeisca un text.

1968

Pelegeroramon

14176

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre la visita d'Eliseu Climent a
Barcelona, i no va anar a veure'l. També li fa alguns comentaris sobre la
seua actuació al "Palau de la Música", amb Quico Pi de la Serra i amb Ovidi
Montllor. Finalment li parla de la negativa per part del governador civil de
València d'actuar allà, del seu darrer treball sobre l'obra d'Espriu i a la seua
visita a Xàtiva a veure la família, que aprofitarà per anar a Sueca a visitar-lo.

1968

Pelegeroramon

14177

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre una visita seua a València per
Falles, on va estar amb Ricard Pérez Casado. També li demana a Fuster que
vaja a passar uns dies a casa seua de Barcelona, abans de sortir cap a
Veneçuela, on farà una gira.

1968

Pelegeroramon

14178

Carta

Comentaris per part de Fuster a Annalisa Corti, dona de Raimon sobre
l'enviament d'un llibre seu, i sobre la visita de Ventura per a parlar-li d'un
homenatge que li volen fer. També li parla del clero, del seu pròxim viatge a
Itàlia i de l'èxit de Raimon al "Teatre Romea" de Barcelona. També li fa
alguns comentaris crítics a Serrat i a la seua actuació a València per les
Falles, que no tenen massa ressó a Sueca.

1968

Pelegeroramon

14260

Fotografia

Salutacions a Fuster per part de Francesc Ferré, felicitant-lo pel seu article
titulat "El Centenari J. Martorell", aparegut a "Tele/Estel".
Al revers del full apareix una foto de Pompeu Fabra, amb un escrit
convocant "L'Aplec del Dia de la Sardana" a Lavallois (França).

1968

Pelegeroramon

14172
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[

PELEGERO, Ramon
Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa durant els seu viatge
per terres de la vall de Loira (França).
Al revers del full apareix una foto a color de la casa natal de "Rabelais".

1968

Pelegeroramon

14132

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa durant un viatge seu a
Caracas (Veneçuela).
Al revers del full apareix una imatge d'una vista de les autopistes de la ciutat
de Caracas.

1968

Pelegeroramon

14133

1968

Pelegeroramon

14125

1968

Pelegeroramon

14126

1968

Pelegeroramon

14127

Retall de
premsa
Retall de
premsa
Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al "Diario
de la Noche", amb el títol "Raimon canta esta tarde en Económicas".
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al "Diario
de la Noche", amb el títol "Raimon actúa hoy en Madrid", fent-li una
entrevista al cantant.
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al "ABC",
amb el títol "Recital de Raimon".

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al diari
"Arriba", amb el títol "Incidentes en la Universidad: Se dieron gritos
subversivos y se hizo ondear una bandera roja".

1968

Pelegeroramon

14128

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al diari
"Ya", amb el títol "Recital del cantante catalán Raimon en la Facultad de
Ciencias Políticas".

1968

Pelegeroramon

14129

Retall de
premsa

Retall de prensa enviat a Fuster per part de Raimon aparegut al diari "El
Correo Catalán", amb el títol "Noticiario de Madrid: incidentes a la salida del
recital de Raimon en la Facultad de Politicas y Economicas".

1968

Pelegeroramon

14130

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre els seus darrers concerts a
Catalunya i la prohibició de cantar a alguns pobles. També li fa especial
atenció a com va anar el seu darrer recital al "Teatre Olimpia" de València, i
li comunica la seua pròxima visita a Xàtiva, on anirà a visitar-lo.

1969

Pelegeroramon

14180
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[

PELEGERO, Ramon

Carta

Carta

Postal

Postal

Postal

Postal

Programa

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre un article seu aparegut en
premsa sobre la "nova cançò", i d'altres crítics amb la premsa catalana i
"Serra d'Or". També li diu que ha estat cantant al País Basc i li comunica
l'enviament d'uns discs per part d'Ovidi Montllor.
Enviament per part d'Annalisa d'un article de premsa aparegut al
[[Suplemento de La Revista Blanca]], on Juan Montseny fa una crítica a la
figura i l'obra de Josep Pla, [15 Nov 1930].
Comentaris a Fuster per part d'Annalisa Corti, dona de Raimon, sobre el seu
marit i sobre la retirada del passaport per part del govern.
Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'un tal Quico de vacances a
Eïvissa.
Al revers del full apareix una foto a color de la "Playa Es Canar. Santa Eulàlia
- Ibiza (Baleares)", amb anotacions manuscrites.
Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Nova York, on
estan de viatge, i comunicant-li la data de tornada a Barcelona.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista aèrea dels gratacels de
la ciutat amb "Empire State Building".
Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des d'Oporto, on estan
de viatge. També li parla de la pobresa de Portugal i del seu ric patrimoni.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista d'Oporto amb uns
barrils de vi junt al riu.
Salutacions a Fuster per part de Raimon, la seua dona i d'altres amics des de
Siena (Itàlia), on estan de viatge, i felicitació nadalenca a Fuster.
Al revers del full apareix una foto a color d'una escultura de "Donatello. S.
Giovanni. Siena Duomo".
Fullet del programa d'activitats de les "Festes Populars de Cultura Pompeu
Fabra. Ripoll, 1969".
Enviat a Fuster per Raimon i amb anotacions manuscrites d'aquest.
Comunicació a Fuster per part de Raimon de la seua arribada a Barcelona
després d'un viatge a Itàlia i agraïment per l'enviament d'un retall de
premsa. També li fa alguns comentaris crítics al darrer exemplar de
"Destino", i li comunica que li ha comprat uns llibres del seu interès.

1969

Pelegeroramon

14181

1969

Pelegeroramon

14184

1969

Pelegeroramon

14135

1969

Pelegeroramon

14179

1969

Pelegeroramon

14183

1969

Pelegeroramon

14185

1969

Pelegeroramon

14182

1970

Pelegeroramon

14187

[

PELEGERO, Ramon
Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre la seua estada als Estats
Units, on ha fet algunes actuacions amb cantants coneguts d'allà i d'altres
comentaris sobre els seus pròxims concerts a la "New School of Columbia" i
a la "New York University of Washington". També li demana per l'acollida a
València del seu darrer disc "Veles e vents".

1970

Pelegeroramon

14189

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Annalisa i de Raimon de la seua visita a Nova
York, i comentaris sobre les seues actuacions allà, on està pendent de
grabar un disc amb la discogràfica "Folkways Records", i demés comentaris
sobre com es veu la dictadura espanyola als Estats Units.

1970

Pelegeroramon

14190

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon de la data de la seua tornada cap a
Barcelona després de la seua estada, actuacions als Estats Units, i d'altres
comentaris sobre la vida americana. També li parla del disc que grabarà a la
discogràfica "Folkways Records", i de la pel·lícula "Easy Rider".
Adjunta retall de premsa d'un article aparegut al [[New York Times]] per
John S. Wilson títolat "Catalonian Raimon sings exile's woes".

1970

Pelegeroramon

14191

Carta

Comunicació a Fuster per part de Raimon atès que el senyor Lahosa,
comisari d'espectacles a Barcelona, li ha donat permís per cantar a
Barcelona, i comentaris sobre els darres articles de premsa de Fuster.
També li fa alguns comentaris sobre els seus darrers projectes musicals i li
demana la seua visita a Barcelona.

1970

Pelegeroramon

14192

Carta

Agraïment a Fuster per part de Raimon per l'enviament d'un exemplar de
l'obra "Cançoner satíric valencià", i comentaris sobre el seu darrer viatge a
França per a participar en un programa de televisió. També li demana si vol
que li compre algun llibre d'allà, ja que ha de tornar a fer altre programa per
a la "CBS". Finalment li fa alguns comentaris sobre el seu darrer disc que
prepara a Barcelona i sobre la vida cultural de la ciutat.

1970

Pelegeroramon

14193

Carta

Invitació a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa de la seua visita a
Bacelona per a anar a un concert seu al Palau de la Música, junt a Pi de la
Serra. També li proposa tornar-se'n amb ells cap a València, ja que vol visitar
la família a Xàtiva, però parant a Alcanar, on cantarà.

1970

Pelegeroramon

14194

1970

Pelegeroramon

14188

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Raimon de la data de presentació del seu
darrer disc.

[

PELEGERO, Ramon
Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon i la seua dona sobre l'interrogatori
al que van estar sotmesos per la policia, i d'altres sobre els seus pròxims
concerts i projectes musicals que porta entre mans. També li fa alguns
comentaris sobre les detencions policials de Jordi Carbonell i Xavier Folch, i
demés comentaris d'elogi a l'article de Fuster "About myself".

1971

Pelegeroramon

14195

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa sobre la visita a
Espanya del cantant folk-americà Pete Seeger, i sobre la persecució policial
a la que està sotmès Raimon. També li anuncia el seu pròxim concert a
Nanterre (França), i d'altres comentaris sobre alguns cantants catalans que
volen passar-se a fer-ho en castellà.

1971

Pelegeroramon

14196

1971

Pelegeroramon

14199

1971

Pelegeroramon

14200

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Raimon de l'enviament d'uns poemes i
textos per a un llibre que està preparant a França, per a què li done la seua
opinió.
Comentaris personals per part de Fuster a Raimon, on li mostra la seua
amistat. També li dona la seua opinió a uns poemes seus que li envià per a
un llibre.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu darrer llibre de
poemes publicat a França i d'altres sobre una actuació seua a Terrassa, en
principi prohibida pel governador, qui després l'autoritzà.

1971

Pelegeroramon

14201

Carta

Comentaris per part de Raimon i d'Annalisa sobre certa persecució policial a
la que està sotmès Fuster arran d'un article, i d'altres sobre la prohibició de
cantar a Barcelona de Raimon. També li comunica que passarà les festes de
nadal a Xàtiva, i el convida a visitar-lo a Barcelona.

1971

Pelegeroramon

14204

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Padova (Itàlia),
on estan de viatge.
l revers del full apareix una imatge a color de Sant Francesc i de l'interior de
la basílica de Padua.

1971

Pelegeroramon

14197

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Londres, on
estan de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de la reina d'Anglaterra "Elizabeth
II".

1971

Pelegeroramon

14198

Postal

Comunicació a Fuster per part de Raimon de la seua visita a Sueca i del seu
proper viatge a l'Argentina.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista general de Xàtiva.

1971

Pelegeroramon

14202
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[

PELEGERO, Ramon
Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Buenos Aires
(Argentina), on està de gira actual a un teatre.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de "Buenos aires.
Monumento a los Españoles".

1971

Pelegeroramon

14203

1972

Pelegeroramon

14205

1972

Pelegeroramon

14206

Carta

Comunicació a Fuster per part de Raimon del seu concert a Montpelier
(França), on li ha comprat un llibre de Paul Eluard. També li demana que li
envie el seu darrer llibre i li parla del permís per part del govern per a què
puga actuar a València.

1972

Pelegeroramon

14207

Carta

Comentaris per part de Raimon a Fuster sobre les seues darreres actuacions
al "Saló Iris" de Barcelona, amb forta presència policial, i d'altres comentaris
sobre la crítica rebuda a la premsa. També li comunica el seu proper concert
a Florència.

1972

Pelegeroramon

14208

1972

Pelegeroramon

14212

1972

Pelegeroramon

14259

1972

Pelegeroramon

14209

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Annalisa, esposa de Raimon, de la seua
visita a València, per si vol anar amb ells cap a Barcelona. També el convida
a visitar Dénia.
Nota escrita al revers d'un ticket del "Garage Tauro - Barcelona".

1972

Pelegeroramon

14211

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Raimon d'una telefonada.

1972

Pelegeroramon

14210

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Raimon atès que s'han suspès tots els seus
concerts a França, i agraïment al seu article sobre la seua figura que li ha fet
a "Serra d'Or". També li comunica l'enviament d'un llibre sobre els
Tupamarus, que li comprà a Buenos aires, i sobre la publicació d'un llibre de
Castellet.
Enviament a Fuster per part d'Annalisa Corti, esposa de Raimon, d'un article
seu i comentaris sobre la publicació d'un llibre a l'editorial "Ariel".

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre la seua visita a Xàtiva i sobre
el seu proper concert a França. També li demana que li revise un text per al
catàleg d'una exposició d'Armengol, Heras i Boix a la "Sala Adrià".
Comunicació a Fuster per part de Raimon de l'interés de l'editorial "Visor
Libros" de publicar un llibre seu de cançons i poemes seus, del qual vol que
li faça la introducció i una petita biografia.
Nota a Fuster de Raimon atès que ha anat a visitar-lo a Sueca i no hi era, per
la qual cosa li demana que l'avise a Xàtiva quan estiga, per tornar a veure'l.

[

PELEGERO, Ramon
Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre la seua visita a Roma i a París,
i sobre la seua visita a Barcelona, on s'excusen per no ser a la ciutat. També
li agraeix l'enviament del seu darrer llibre, comentaris al permís del govern
per a cantar a València i sobre els seus propers concerts.

1973

Pelegeroramon

14213

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon de la retirada del passaport per
part de la policia, per la qual cosa no pot sortir del país, i d'altres comentaris
sobre els seus propers concerts a Calp i a Alzira. També li demana la seua
opinió sobre un llibre que volen fer sobre la seua vida.

1973

Pelegeroramon

14214

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el permís de la censura per a
editar un llibre seu de cançons. També li demana que li corregisca les
galerades de l'esmentada obra.

1973

Pelegeroramon

14215

Carta

Comentaris a Fuster per part de Raimon sobre el seu proper viatge a Itàlia i
sobre les seues properes actuacions a terres valencianes, on la censura és
molt forta. També li parla de política sobre del colp d'estat xilè, i sobre la
sortida a l'exili a Mèxic d'un tal Garcés.

1973

Pelegeroramon

14216

1973

Pelegeroramon

14217

1976

Pelegeroramon

14218

1976

Pelegeroramon

14219

Nota

Carta

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Raimon atès que un acte programat es
farà i d'altres que han sigut prohibits pel govern.
Anotació manuscrita en roig de la data del document, feta per Fuster.
Comentaris per part de Fuster a Raimon sobre la seua visita a València, i
sobre una reunió amb els de "Canigó". També li demana anar a passar uns
dies a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part de Raimon de la data d'arribada a Barcelona, i
comunicació de la mateixa en una nota a peu de pàgina.

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Raimon atès que no podrà anar a veure'l a
casa per una vaga de taxis a València i l'enfermetat de la seua dona.

1976

Pelegeroramon

14220

Carta

Comentaris a Raimon per part de Fuster sobre el seu viatge per terres
orientals, i sol·licitud de a qui enviar-li un guió televisiu que li van demanar.

1977

Pelegeroramon

14223

Nota

Comunicació a Fuster per part de periodistes d'un programa de televisió, de
la seua visita a casa de Sueca.

1977

Pelegeroramon

14224

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Tòquio (Japó),
on estan de viatge, i comentaris sobre la cultura del país.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista del "Templo de Higashi
Honganji en Kyoto".

1977

Pelegeroramon

14221
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PELEGERO, Ramon
Postal

Telegrama
Carta
Telegrama
Telegrama

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon des de Bali, on està de viatge, i
d'altres referències a la política valenciana.
Al revers del full apareix una foto a color d'un ball típic "The exiting Kejtal
Dance Bali".
Sol·licitud a Fuster de la seua telefonada a casa de Raimon.
Comentaris per part de Fuster a Raimon sobre un article de Vázquez
Montalbán i d'altres sobre la situació política espanyola.
Sol·licitud a Fuster de la conformació de la data d'un sopar amb Raimon.
Comunicació a Fuster per part de Correus, que un telegrama seu a Raimon
no s'ha enviat per no estar ningú a casa.
Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Santiago de
Cuba, on estan de viatge, i demés comentaris sobre la vida intel·lectual de
l'illa.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista de Santiago de Cuba.

1977

Pelegeroramon

14222

1977

Pelegeroramon

14225

1978

Pelegeroramon

14228

1978

Pelegeroramon

14226

1978

Pelegeroramon

14227

1979

Pelegeroramon

14163

1979

Pelegeroramon

14229

1980

Pelegeroramon

14231

1980

Pelegeroramon

14233

1980

Pelegeroramon

14230

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa des de Bilbao.
Postal

Carta
Felicitació
nadalenc
Telegrama

Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de Bilbao "Puente de la
Victoria y Ría".
Sol·licitud a Raimon per part de Fuster de si pot anar a dinar amb uns amics
a casa seua de Xàbia, i d'altres comentaris sobre el capitalisme i la
correspondència.
Comunicació a Fuster per part d'Annalisa Corti de l'enviament d'un fullet
sobre Mozart, i felicitació nadalenca per part d'ella i de Raimon.
Invitació a Fuster per part de Raimon a dinar a casa seua de Xàbia.

Telegrama

Confirmació per part de Fuster a Raimon i la seua dona de la data i hora
d'arribada a Xàbia per a dinar.

1980

Pelegeroramon

14232

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Annalisa Corti, esposa de Raimon, de
l'enviament d'un escrit sobre el cantant. També li agraeix l'article que va
publicar a "La Vanguardia" defensant a Raimon.

1981

Pelegeroramon

14234

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Raimon i la seua dona de l'enviament d'un
text sobre el cantant.

1981

Pelegeroramon

14235
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PELEGERO, Ramon

Carta

Carta

Carta

Comunicació per part de Fuster a Annalisa Corti de l'enviament d'un text
sobre Raimon, en el qual no ha pogut treballar massa per les seues
ocupacions.
Comunicació a Fuster per part d'Annalisa, esposa de Raimon, del seu viatge
a París per intervenir a la televisió i agraïment pel seu text sobre Raimon,
que els ha agradat molt.
Comentaris a Raimon per part de Fuster sobre la compaginació de la data de
presentació del seu darrer disc i un acte seu a la Universitat de Barcelona,
organitzat per Jaume Fuster.

1981

Pelegeroramon

14237

1981

Pelegeroramon

14238

1981

Pelegeroramon

14241

1981

Pelegeroramon

14242

1981

Pelegeroramon

14236

1981

Pelegeroramon

14239

1981

Pelegeroramon

14240

1982

Pelegeroramon

14243

1982

Pelegeroramon

14244

Telegrama

Confirmació a Fuster per part de Raimon de la data i hora de la seua
intervenció a Barcelona en la presentació de darrer disc seu, on parlarà
també Narcís Serra.
Comunicació de Fuster a Raimon de l'enviament del seu text sobre el
cantant.
Conformació a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa ja que han rebut el
seu text sobre el cantant.
Comunicació a Raimon per part de Fuster de la data en que pot anar a dinar
a Xàbia, demanant-li conformitat.
Invitació a Fuster per part d'Annalisa Corti, esposa de Raimon, al concert
d'aquest al "Teatre Principal" de València.
Confirmació per part de Fuster a Annalisa Corti, esposa de Raimon, ja que
anirà al concert del "Teatre Principal" de València.

Carta

Salutacions a Fuster per part d'Annalisa Corti, esposa de Raimon. També li
demana per les seues vacances d'estiu i per la seua visita a Barcelona.

1983

Pelegeroramon

14245

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Annalisa Corti, dona de Raimon, de la seua
participació en un programa especial de "TVE" sobre el cantant.

1983

Pelegeroramon

14246

Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Annalisa Corti, dona de Raimon, atès que
ha tardat en contestar-li sobre la realització d'un llibre d'aquest a "La
Magrana" per estar malalta, i comentaris sobre el seu viatge a Roma.

1987

Pelegeroramon

14247

Carta

Comunicació per part de Fuster a Raimon i Annalisa atès que li han escrit els
de "La Magrana" per a què vaja a la festa del llibre, però no podrà estar per
raons acadèmiques, i els anuncia altra possible data per visitar-los a
Barcelona.

1988

Pelegeroramon

14248
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PELEGERO, Ramon
Carta

Comunicació a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa de la seua visita a
Sueca, però no hi era. També li diu com va l'estat de salut d'aquesta i
comentaris sobre la publicació d'un llibre seu a "La Magrana".

1988

Pelegeroramon

14249

Carnet

Sol·licitud a Fuster per part de Raimon de la seua assistència a Barcelona a la
festa del seu 50 aniversari, amb la companyia d'Andreu Alfaro, qui el
portarà des de València.

1990

Pelegeroramon

14253

1990

Pelegeroramon

14250

1990

Pelegeroramon

14251

1990

Pelegeroramon

14252

1991

Pelegeroramon

14254

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Annalisa Corti de l'enviament d'un retall de
premsa de Raimon defensant-lo, i comentaris al mal estat de salut d'ella i
del cantant, cosa que ha fet que no anaren a Xàbia a estiuejar. També li
comunica la seua visita a València a una exposició d'Alfaro a l'"IVAM".
Adjunta retall de premsa titulat "Per una teoria crítica de la cultura"
aparegut al "Diari de Barcelona, 18 d'agost de 1991", criticant unes
afirmacions a altre article de Pi de Cabanyes sobre valencianisme.

1991

Pelegeroramon

14255

Carta

Comentaris per part de Fuster a Annalisa Corti preocupant-se pel seu estat
de salut i el de Raimon, i d'altres a l'article que li envià. També li diu com a
passat l'estiu i li comunica el seu viatge a Alacant, a un col·loqui.

1991

Pelegeroramon

14256

Carta

Agraïment per part de Fuster a Raimon per representar-lo a un acte de la
"Fundació Jaume I" i es disculpa per no anar, degut a les moltes activitats
públiques que ha tingut.

1991

Pelegeroramon

14257

Carta

Enviament a Fuster per part de Raimon d'un retall de premsa seu, i records
de part d'ell i de la seua dona.
Adjunta retall de premsa d'un article de Raimon titulat "Conmemorar"
aparegut al "Diari de Barcelona, 1 de març de 1992", sobre la conmemoració
del 30 aniversari de l'obra de Fuster "Nosaltres, els valencians".

1992

Pelegeroramon

14258

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Annalisa Corti, dona de Raimon, de
l'enviament d'un catàleg editorial.
Comunicació a Fuster per part d'Annalisa Corti, dona de Raimon, ja que li
escriura una senyora del "CIC" de Terrassa per a què vaja a un acte amb
Raimon. També el conviden a casa seua de Xàbia, on passen uns dies.
Comentaris per part de Fuster a Annalisa Corti, dona de Raimon, atès que
no anirà a una conferència sobre el cantant al "CIC" de Terrassa, al declinar
de fa temps qualsevol intervenció pública. També li comunica l'enviament
d'un llibre sobre la Revolució Francesa.
Comentaris a Fuster per part d'Annalisa, esposa de Raimon,per si li va
agradar un llibre que li van enviar.

[

PELEGERO, Ramon
Carta

Nota

Pelegeroramon

14131

Pelegeroramon

14140

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon i d'Annalisa de vacances a Menorca.
Al revers del full apareix una foto a color de "Menorca. Fornells. Vista
parcial".

Pelegeroramon

14136

Postal

Salutacions a Fuster per part de Raimon de viatge a Lloret de Mar amb
Annalisa. També li comunica la visita a Sueca, però no hi era.
Al revers del full apareixen 4 imatges a color de les platges de la "Costa
Brava - Gerona".

Pelegeroramon

14139

Pelegeroramon

14107

Pelegeroramon

14124

Pelegeroramon

14141

1986

Pellicervictor

14261

1981

Pencluboccita

14262

1948

Penadescarbonellenric

14263

Telegrama

PENADÉS CARBONELL, Enric

14186

Enviament a Fuster per part de Raimon d'un llibre original manuscrit de
poemes titulat "Fart d'enuig e tristor", per a que li done la seua opinió.

Retall de
premsa

PEN CLUB OCCITÀ

Nota enviant-li a Fuster per part de Raimon uns retalls de premsa, com a
"veu del poble" valencià.

Pelegeroramon

Poema

Retall de
premsa

PELLICER, Víctor

Comunicació a Fuster per part de Raimon de l'enviament d'uns apunts sobre
un text de "La pell del brau", que està preparant, del qual li demana la seua
opinió i que li envie tot el que tinga sobre l'Espriu o sobre l'esmentada obra.

Carta
Telegrama
Carta

PENÍNSULA, ediciones

Retall de premsa publicitant un disc de Raimon editat per "EdiphoneEdigsa", i publicitant altres èxits de la discogràfica.
Retall de premsa enviat a Fuster per Raimon d'un article aparegut al diari
"Las Provincias", amb el títol "Medidas de control en las facultades
madrileñas: se pedirán los carnets de estudiante para el acceso a ellas".
Comunicació a Fuster per part de Raimon de la data d'un sopar a Sueca.
Carta de Victor Pellicer a Fuster fent-li alguns comentaris despres de llegir
"Nosaltres, els valencians".
Telegrama del "Pen Club Occità" a Fuster com a mostra de suport per
l'atemptat de setembre de 1981.
Carta d'Enric Penadés Carbonell a Fuster.

Carta

Carta de Josefina Revilla, d'"Ediciones Península", a Fuster comunicant-li la
cancel·lació definitiva de la col·lecció "Ediciones de Bolsillo" i a la liquidació
dels títols que la componen.

1985

Peninsulaediciones

14269

Carta

Carta de Josefina Revilla, d'"Ediciones Península", a Fuster en referència als
drets d'autor de les obres publicades en "Ediciones de Bolsillo".

1986

Peninsulaediciones

14265
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PENÍNSULA, ediciones

Carta

Carta de Josefina Revilla, d'"Ediciones Península", a Fuster comunicant-li la
liquidació de la col·lecció "Ediciones de Bolsillo". Indiquen el procediment.

1990

Peninsulaediciones

14266

Carta

Carta de Telesforo Fuentes Suárez a "Ediciones Península" demanant que
envien a Fuster la carta que adjunta.

1991

Peninsulaediciones

14267

1991

Peninsulaediciones

14268

Peninsulaediciones

14264

Carta
Carta
PENYA BARCELONISTA DE
PALAMÓS I COMARCAl
PAPIOL VERGER, Rafael M

Carta de Telesforo Fuentes Suárez a Fuster demanant-li un llibre dedicat per
a la seua biblioteca de llibres dedicats.
Carta d'"Ediciones Península" a Fuster presentant-li les seues col·leccions i
en especial la "Colección Ibérica", en la qual li proposen participar.

Adhesió

Adhesió de la "Penya Barcelonista" de Palamós i comarca a l'homentage a
Fuster per l'atemptat de setembre de 1981.

1981

Penyabarcelonistadepalamosicom
arca

14270

Carta

Carta de Rafael M. Pepiol Verger a Fuster demanant-li ajuda per a publicar
unes novel·les curtes.

1967

Pepiolvergerrafaelm

14271

1967

Pepiolvergerrafaelm

14272

1967

Pepiolvergerrafaelm

14273

1967

Pepiolvergerrafaelm

14274

1967

Pepiolvergerrafaelm

14276

1967

Pepiolvergerrafaelm

14277

1969

Pepiolvergerrafaelm

14275

1965

Perarnaujosep

14278

1965

Perarnaujosep

14279

carta
Carta
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Postal
PERARNAU, Josep
Carta

Carta
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Carta de Rafael M. Pepiol Verger a Fuster confirmant-li l'enviament de les
novel·les.
Carta de Rafael M. Pepiol Verger a Fuster per establir un possible contracte
laboral.
Carta de Rafael M. Pepiol Verger a Fuster demanant-li la seua opinió de les
novel·les enviades i de la seua escritura.
Carta de Rafael M. Pepiol Verger a Fuster comunicant-li que la revista per a
la qual treballa ha quedat fora de la crisi per la que passava.
Tarja de presentació de Luis Feria Hardisson, amb nota de Rafael M. Pepiol
Verger, per a Fuster comunicant-li que han passat a visitar-lo.
Postal de Rafael M. Pepiol Verger a Fuster per a donar-li la seua adreça en
Londres.
Al revers de la postal, imatge nocturna del Parlament i del pont de
Westminster de Londres.
Carta de Josep Perarnau a Fuster enviant-li la part que li tocava d'una
exposició, parla sobre l'ús de la llengua vulgar en la litúrgia.
Adjunta una carta de l'arquebisbe, D. Roberto Moroder, tractant l'ús de la
llengua vulgar a la litúrgia.
Carta de Joan Fuster a Josep Perarnau exposant-li la qüestió de l'ús de la
llengua vulgar a la litúrgia i la sol·licitud que s'ha fet a l'arquebisbat.
Exposa la problemàtica d'emprar la traducció dels textos litúrgics, que està a
punt de publicar la "Diòcesi de Castelló", o la publicada pel "Bisbat de
Lleida".

[

PERARNAU, Josep
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

Carta
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Carta de Joan Fuster a Josep Perarnau exposant-li la qüestió de l'ús de la
llengua vulgar a la litúrgia i la sol·licitud que s'ha fet a l'arquebisbat.
Exposa la problemàtica d'emprar la traducció dels textos litúrgics, que està a
punt de publicar la "Diòcesi de Castelló", o la publicada pel "Bisbat de
Lleida".
Carta de Josep Perarnau a Fuster exposant-li les qüestions tractades en
l'entrevista amb "Paraula Cristiana".
Carta de Fuster a Josep Perarnau per preguntar-li si la pastoral de
Marcelino Olaechea, titulada "Lengua latina, lenguas vernàculas y liturgia",
tindrà algun efecte en la introducció del vernacle a la "Diòcesi de Castelló".
Carta de Josep Perarnau informant a Fuster que té comunicació de la "Junta
Catalana de Traduccions Litúrgiques", exposant que és possible fer
l'adaptació valenciana i mallorquina de la versió catalana.
Informa que la pastoral d'Olaechea no afecta al "Bisbat de Castelló".
Carta de Perarnau mostrant-li el seu condol a Fuster per la mort del seu
pare.
Carta de Perarnau a Fuster per la seua nota a "Destino" sobre la traducció
dels textos litúrgics.
Carta de Josep Perarnau a Fuster proposant-li dos llibres per a la seua
col·lecció: "Das Religongesparch der cegenwart" (El diàleg sobre religió, ara)
d'A. Höll i Beyond i "The gospels" (Més enllà dels Evangelis) de R. Dunkerley.
Carta de Josep Perarnau comunicant la seua adhesió i col·laboració a
l'homenatge a Fuster.
Carta de Josep Perarnau a Fuster comunicant-li que anirà a visitar-lo la
propera setmana.
Carta de Josep Perarnau concretant una cita amb Fuster.
Carta de Josep Perarnau a Fuster demanat-li la bibliografia del Dr. Manyà
que li va donar.
Carta de Josep Perarnau a Fuster felicitant-li el cinquanta aniversari.
Pregunta quan podrien quedar.
Carta de Josep Perarnau a Fuster per a preparar les "Jornades de Teologia".
Proposa demanar un ajut de treball al concurs d'"Òmnium Cultural" per a la
tasca del catàleg de manuscrits.
Planteja la manera de presentar el treball i demana la seua opinió.

1965

Perarnaujosep

14280

1965

Perarnaujosep

14281

1966

Perarnaujosep

14282

1966

Perarnaujosep

14283

1966

Perarnaujosep

14284

1966

Perarnaujosep

14285

1966

Perarnaujosep

14286

1968

Perarnaujosep

14287

1968

Perarnaujosep

14288

1968

Perarnaujosep

14289

1970

Perarnaujosep

14290

1972

Perarnaujosep

14291

1972

Perarnaujosep

14292

[

PERARNAU, Josep
Carta

Carta

Carta
PERELLÓ, Josep Antoni

Felicitació
Felicitació
nadalenc

PERELLÓ, Tomás M
Carta

Nota
PÉREZ BENLLOCH, J. J

Carta de Fuster a Josep Perarnau informant-lo de les dates en les que estarà
a Barcelona.
Per al projecte del catàleg li proposa escriure a Joaquim Maluquer, oferint a
"Òmnium" un treball petit i justificable.
Parla del Papa Borja.
Carta de Josep Perarnau a Fuster agraint-li les seues recomanacions per a
presentar el projecte a "Òmnium Cultural".
Adjunta la carta enviada a Joaquim Maluquer exposant-li el seu projecte per
a fer un catàleg de manuscrit.
Carta de Josep Perarnau convidant a Fuster a assistir a la trobada sobre
Literatura Catalana-Teologia, organitzada a Barcelona.
Adjunta el programa de la trobada.
Tarja de José Antonio Perelló a Fuster felicitant-lo pel seu nomenament com
a catedràtic de la Universitat de València.

1972

Perarnaujosep

14293

1972

Perarnaujosep

14294

1972

Perarnaujosep

14295

Perellojosepantoni

14297

Perellojosepantoni

14296

Perellotomasm

14299

Perellotomasm

14298

7

Felicitació de nadal de José Antonio Perelló a Fuster.
Carta de Tomás M. Perelló a Fuster enviant-li uns articles sobre el "Conflicte
lingüístic".
Suggereix que l'article "Acció cultural de Convergència i Unió" li'l passe a
Eliseu Climent.

1988

Nota de Tomás M. Perelló a Fuster.
Adjunta dos adhesius de l'"Assamblea de defensa de la llengua de Baix la
Mar, 750 anys" de "Nació Catalana".

Carta

Carta de Juan José Pérez Benlloch, secretari del "Consell de Redacció" del
diari "Al dia", a Fuster comunicant-li la data de les reunions per a tractar la
questió de les comarques del País Valencià, la reunió del "Consell de
Redacció" i de la ceremònia de presentació dels col·laboradors.

1966

Perezbenllochjj

14303

Carta

Carta de Juan José Pérez Benlloch, secretari del "Consell de Redacció"
d'"Economia i Societat del País Valencià", a Fuster enviant-li una relació
d'autors i temes, una carta de l'última reunió del "Consell de Redacció" i una
nota de les col·laboracions en "Destino".

1966

Perezbenllochjj

14304

Felicitació
nadalenc

Felicitació de nadal de Juan José Pérez Benlloch, del "Consell de Redacció"
d'"Economia i Societat del País Valencià", a Fuster.

1966

Perezbenllochjj

14305
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PÉREZ BENLLOCH, J. J
Carta

Carta

Carta

Article de
premsa

Carta

Telegrama
Carta

Carta de Juan José Pérez Benlloch a Fuster enviant-li el qüestionari per a
l'entrevista que demana la gent del Madrid.
Carta de Juan José Pérez Benlloch, director de "Primera Página", a Fuster
demanant-li col·laborar en l'"extra" del diari, dedicat a les "Festes d'Elx",
amb un article sobre el poble.
Retalls del diari "Información" enviats per Juan José Pérez Benlloch a Fuster.
Als retalls informació sobre la publicació de la "Mini-Guía Gastronómica y
Turistica de Alicante" i de les "Lliçons de Llengua Valenciana".
Article, "Adios, "sureste", adios" de Jesus Prado
Carta de Juan José Pérez Benlloch explicant-li a Fuster que no ha pogut
parar l' edició de "Quatre", suplement de la revista "Dos i Dos", amb el seu
discurs d' homenatge a Peset.
Rebut del telegrama enviat per Fuster a Juan José Pérez Benlloch, director
de "Noticias" perquè no publique un article que li ha enviat, li enviarà un
altre.
Carta del diari "Noticias" a Fuster adjuntant-li un xec per l'import
corresponent a les seues col·laboracions de novembre.

Nota

Carta de Juan José Pérez Benlloch, del "Consell de Redacció" d'"Economia i
Societat del País Valencià", a Fuster comunicant-li la necessitat de celebrar
una entrevista amb cadascun dels col·laboradors en el treball sobre
l'"Economia i la Societat del País Valencià".
Nota de Juan José Pérez Benlloch enviant-li a Fuster l' index inicial per a un
treball que està enllestint per a que l' oriente.

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Juan José Pérez Benlloch a Fuster enviant-li un
llibre.

Carta

Carta d'Alonso Pérez Carulla, subscriptor del diari "La Vanguardia", fent-li
una consulta a Fuster sobre un dels seus articles.

Carta

PÉREZ CARULLA, Alfonso

PÉREZ CASADO, Ricard

Carta de Juan José Pérez Benlloch, del "Consell de Redacció" d'"Economia i
Societat del País Valencià", a Fuster comunicant-li l'ajornament de la reunió
que tenien prevista i convocant-lo de nou.

Postal
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Tarja postal de Ricard Pérez Casado a Fuster.
Al revers de la postal, imatge de l'"Unisphere" de Nova York.

1967

Perezbenllochjj

14307

1967

Perezbenllochjj

14308

1970

Perezbenllochjj

14309

1973

Perezbenllochjj

20517

1976

Perezbenllochjj

20515

1982

Perezbenllochjj

14310

1984

Perezbenllochjj

14311

Perezbenllochjj

14306

Perezbenllochjj

20516

Perezbenllochjj

14302

1997

Perezcarullaalfonso

14312

1965

Perezcasadoricard

14316

[

PÉREZ CASADO, Ricard
Carta

Carta de Ricard Pérez Casado a Eliseu Climent exposant-li com van les coses
en l'obtenció d'ajuda econòmica de Martí Torrent per a diverses qüestions
culturals.

1966

Perezcasadoricard

14314

Carta

Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster demanant-li la fitxa bibliogràfica del
llibre sobre Lenin, traduït per Francesc Almela i Vives.

1966

Perezcasadoricard

14315

Postal

Tarja postal de Ricard Pérez Casado a Fuster.
Al revers de la postal, imatge del Coliseu de Roma.

1966

Perezcasadoricard

14317

1966

Perezcasadoricard

14321

1967

Perezcasadoricard

14318

1967

Perezcasadoricard

14319

1970

Perezcasadoricard

14322

1970

Perezcasadoricard

14323

1970

Perezcasadoricard

14336

1971

Perezcasadoricard

14325

1972

Perezcasadoricard

14326

1973

Perezcasadoricard

14335

1980

Perezcasadoricard

14327

Telegrama
Carta
Carta
Carta

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
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Telegrama de Ricard Pérez Casado a Fuster comunicant-li la impossibilitat
d'anar.
Carta de Ricard Pérez Casado contant-li a Fuster com va la seua estada en
Aix i els projectes relacionats amb el país que hi han.
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster proposant-li fer una conferència
sobre els "Mallorquins", a un grup de joves interessats pel tema a
Barcelona.
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster després d'haver llegit el seu pròleg a
la "Crònica de Muntaner".
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster informant-lo que ja ha rebut les
proves corregides d'"Habitatge".
Li envia els treballs de "Pell", "Alimentàries" i "Construcció".
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster enviant-li uns textos per a corregir.
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster per a quedar amb ell i presentar-li a
Torregrossa que té molt d'interès en conèixer-lo.
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster proposant-li fer un llibre per al "Banc
d'Alacant" que explique els bancs als xiquets.
Informa que ja han començat l'edició de l'estudi sobre el turisme.
Carta de Ricard Pérez Casado a Fuster enviant-li, per encàrrec de la revista
"Arguments", la documentació per l'obertura d'un compte corrent al "Banc
de València".
Recorda que hi ha un pamflet del "Banc d'Alacant", del qual no els ha dit
res.
Carta de Ricard Pérez Casado, alcalde de València, a Fuster convidant-lo a
visitar-lo a l'ajuntament i a dinar a casa.

[

PÉREZ CASADO, Ricard

Telegrama
Telegrama
Telegrama

PÉREZ CAVERO, Carlos

Telegrama de Ricard Pérez Casado a Fuster com a mostra de suport per
l'atemptat de setembre de 1981.
Resguard de telegrama enviat per Fuster a Ricard Pérez Casado agraint-li la
projecció que li va enviar.
Resguard de telegrama enviat per Fuster a Ricard Pérez Casado per
informar-lo que no podrà assistir al dinar que tenien previst.

1981

Perezcasadoricard

14334

1982

Perezcasadoricard

14328

1982

Perezcasadoricard

14329

Telegrama

Telegrama de Ricard Pérez Casado, alcalde de València, a Fuster. Espera
poder veure'l en Llotja.

1982

Perezcasadoricard

14330

Felicitació
nadalenc

Tarja de Ricard Pérez Casado, alcalde de València, a Fuster per l'any nou.

1984

Perezcasadoricard

14332

Telegrama

Telegrama de Ricard Pérez Casado, alcalde de València, a Fuster enviant el
seu respecte i amistat en nom propi, del poble i la ciutat de València.

1984

Perezcasadoricard

14331

Carta

Carta de Fuster a Ricard Pérez Casado, alcalde de València, donant el seu
suport a la idea de donar el nom de Santiago Ninet a un carrer de València.

1987

Perezcasadoricard

14333

Felicitació
nadalenc

Felicitació de nadal de Ricard Pérez Casado a Fuster.

Perezcasadoricard

14313

Postal

Tarja postal de Ricard Pérez Casado a Fuster.
Al revers de la postal, imatge de la vista panoràmica de Gandia.

Perezcasadoricard

14320

Postal

Tarja postal de Ricard Pérez Casado a Fuster.
Al revers de la postal, imatge del monument a Chopin en Varsovia.

Perezcasadoricard

14324

Telegrama

Telegrama de Carlos Pérez Cavero a Fuster demanant a Fuster una
entrevista per al suplement de cultura.

1979

Perezcaverocarlos

14337

Carta

Carta de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster parlant-li del rodatge de la
pel·lícula "El Beso de Judas" i de l'ambient que es viu a la ciutat, sent
nacionalista.
Envia el que ha escrit perquè Fuster li faça les correccions oportunes.

1953

Perezginerjosea

14338

Carta

Carta de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster comunicant-li la seua propera
estada a València.

1953

Perezginerjosea

14339

Carta

Carta de Josep Antoni Pérez Giner comunicant a Fuster que està en València
per passar uns dies i espera veure'l.
Anuncia que li porta les notes d'alguns llibres.
Felicita les festes de nadal i l'any nou.

1953

Perezginerjosea

14340

PÉREZ GINER, José A
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[

PÉREZ GINER, José A
Carta

Carta de Josep Antoni Pérez Giner agraint-li a Fuster l'enviament de "Pont
Blau" i comenta l'assaig sobre Unamuno i Maragall.
Comenta que ha acabat el rodatge de "El Beso de Judas" i que en breu
començarà el de "Murió hace quince años".

1954

Perezginerjosea

14341

Carta

Carta de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster comunicant-li que no ha estat
possible comprar el llibre que li havia encarregat.
Conta que ha anat a una conferència de Josep Maria de Cossio a Madrid,
"Relaciones entre la novela catalana i la castellana".

1954

Perezginerjosea

14342

1954

Perezginerjosea

14343

1956

Perezginerjosea

14344

1966

Perezginerjosea

14345

1968

Perezginerjosea

14346

1969

Perezginerjosea

14347

1971

Perezginerjosea

14348

1975

Perezginerjosea

14349

1975

Perezginerjosea

14350

1975

Perezginerjosea

14351

1977

Perezginerjosea

20520

1981

Perezginerjosea

14352

1984

Perezginerjosea

14353

Carta

Carta de Joan Fuster a Josep Antoni Pérez Giner comunicant-li que no podrà
quedar amb ell perquè ha d'assistir al "III Congrés de Poesia" en Santiago de
Compostela.
Carta de Josep Antoni Pérez Gil a Fuster, parla dels comentaris que ha llegit
a "Destino" sobre les noves publicacions de Fuster. Comentaris personals.

Postal

Postal de Josep Antoni Pérez Giner felicitant a Fuster.
Al revers de la postal imatge parcial de Burgos.

Carta

Postal
Postal
Telegrama
Telegrama

Postal de Josep Antoni Pérez Giner felicitant a Fuster.
Al revers de la postal imatge del "Fòrum Romà".
Postal de Josep Antoni Pérez Giner felicitant a Fuster.
Al revers de la postal, imatge del carrer Valderrama d'Arcos de la Frontera.
Telegrama de Josep Antoni Pérez Giner felicitant a Fuster.
Telegrama de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster demanant-li que telefone
per parlar sobre grabar una entrevista amb ell.

Telegrama

Telegrama de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster demanant-li que telefone
per parlar sobre grabar una entrevista amb ell.
Telegrama de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster informant que demà
arribaran a Sueca per al rodatge de "La Nova Cançó".

Postal

Postal de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster.
A l' anvers de la tarja fotografia de la "La Punta", Sitges.

Telegrama

Felicitació
Carta
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Felicitació d'any nou de Josep Antoni Pérez Giner a Fuster.
Carta de Josep Antoni Pérez Gil, d'"Ópalo Films", a Fuster convidant-lo a
assistir a l'estrena d'una de les seues produccions en català, "Pa d'àngel" de
Francesc Bellmunt.

[

PÉREZ BARÓ, Albert
PÉREZ I GARCIA, Miquel

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat sofert en
setembre de 1981.

1981

Perezibaroalbert

14354

Carta

Felicitació de Miquel Pérez i Garcia, del "Centenar de la Ploma", a Fuster pel
"Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Perezigarciamiquel

20518

1975

Perezigarciamiquel

20519

1983

Pereziribellesvicent

14356

Pereziribellesvicent

14355

Invitació
PÉREZ I RIBELLES, Vicent

Carta
Adhesió

PÉREZ MONTANER, Jaume

Invitació del "Centenar de la Ploma" a Fuster a la celebració de la festivitat
de Sant Jordi.
Carta de Vicent Pérez i Ribelles proposant-li a Fuster quedar per a conèixerlo i fer tertúlia.
Adhesió de Vicent Pérez i Ribelles a l'homentage a Fuster.

Carta

Carta de Jaume Pérez Montaner a Fuster comunicant-li que està disposat a
anar a Barcelona.

1960

Perezmontanerjaume

14357

Carta

Carta de Jaume Pérez Montaner a Fuster comunicant-li el dia que arribarà a
València.

1960

Perezmontanerjaume

14358

Carta de Jaume Pérez Montaner a Fuster comunicant-li que no podrà anar a
Barcelona.
Postal de Jaume Pérez Montaner a Fuster.
Al revers de la postal, imatge d'"El Aaiun" al Sàhara.
Carta de Jaume Pérez Montaner a Fuster enviant-li un article que li ha donat
Rodrigo per a ell.

1960

Perezmontanerjaume

14359

1964

Perezmontanerjaume

14360

1966

Perezmontanerjaume

14361

Postal de Jaume Pérez Montaner a Fuster.
Al revers de la postal, imatge de la "Plaça de San Marcos" de Venècia.

1966

Perezmontanerjaume

14362

1969

Perezmontanerjaume

14363

1975

Perezmontanerjaume

14365

Carta

Carta de Jaume Pérez Montaner a Fuster enviant-li una còpia de les
traduccions dels poemes d'Estellés, Espriu, Foix i Ferrater.
Demana que li envie de Joan Brossa algun poema dels que publicà amb
il·lustracions de Tàpies.
Pregunta per la possibilitat de demanar una beca d'"Òmnium Cultural" per a
fer el treball sobre l'obra de Fuster.

1975

Perezmontanerjaume

14366

Postal

Postal de Jaume Pérez Montaner demanant a Fuster anar a visitar-lo.
Al revers de la postal, imatge de la vista vista aèria del Penyal d'Ifach.

1975

Perezmontanerjaume

14364

Carta
Postal
Carta
Postal

Carta

Carta
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Carta de Jaume Pérez Montaner demanant a Fuster que escriga una carta
afirmant que no ha participat al comunisme, per tal d'obtenir el visat de
resident als Estats Units.
Li ho demana a altres personalitats literàries.
Carta de Jaume Pérez Montaner demanant a Fuster anar a visitar-lo.

[

PÉREZ MONTANER, Jaume
Carta
Carta

Carta de Jaume Pérez Montaner a Fuster per parlar del "Col·loqui sobre
Tendències i perspectives de la literatura al País Valencià" i la participació de
Fuster en la taula redona de crítica.
Carta de Fuster a Jaume Pérez Montaner retornant una fitxa.

1978

Perezmontanerjaume

14368

1983

Perezmontanerjaume

14369

Perezmontanerjaume

14367

Postal

Postal de Jaume Pérez Montaner a Fuster.
Al revers de la postal imatge del "Mount Hood" i el "Timber Line Lodge" a
Oregon.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, que posposa la
seua visita a Sueca amb l'Eliseu Climent per a després d'estiu, i comentaris i
aclaracions bibliogràfiques a un llibre que va a publicar Fuster a l'editorial
"Curial".

30

Perezmoragonfrancesc

14401

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua visita a
Sueca per presentar-li alguns dels seus poemes i escrits per tal que li done la
seua opinió. També es presenta a Fuster i li diu que vol entrar en els cercles
literaris.

1969

Perezmoragonfrancesc

14373

1971

Perezmoragonfrancesc

20524

1971

Perezmoragonfrancesc

20523

1972

Perezmoragonfrancesc

14379

1972

Perezmoragonfrancesc

20533

1972

Perezmoragonfrancesc

14378

1972

Perezmoragonfrancesc

20525

1972

Perezmoragonfrancesc

20526

1973

Perezmoragonfrancesc

14370

PÉREZ MORAGÓN, Francesc

Carta
Telegrama
Carta

Postal
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta
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Carta de Francesc Pérez Moragón comunicant-li a Fuster l' ajornament de la
reunió projectada amb els assesors de l' Enciclopèdia.
Proposa una data per a reunir-se.
Telegrama de Francesc Pérez Moragón a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
de l'article de "La Veu", "Arte", per a la "Gran Enciclopédia de la Región
Valenciana", i comentaris sobre la redacció de "La Veu", "Alacantí".
Postal de Francesc Pérez Moragón concertant una cita amb Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge "Valencia. Puesta de sol i paella valenciana".
Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la data de la
seua visita a Sueca.
Telegrama de Francesc Pérez Moragón a Fuster.
Telegrama de Francesc Pérez Moragón a Fuster.
Enviament a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, per mitjà d'Eliseu
Climent, d'unes notes de treball sobre els participants valencians al "Primer
Congrés de Metges de Llengua Catalana. Barcelona, juny 1913".

[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la data d'un
dinar al Palmar, i comentaris sobre el seu treball en comú a l'"Enciclopédia
de la Región Valenciana".

1973

Perezmoragonfrancesc

14374

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de certes
informacions sobre l'escriptor Josep Sanz Moya.

1973

Perezmoragonfrancesc

14375

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de si coneix alguna
oferta de treball a Barcelona per a una col·laboradora de la "Gran
Enciclopédia de la Región Valenciana".

1973

Perezmoragonfrancesc

14376

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
d'una biografia de Duato. També li demana que li envie un llibre sobre la
"Banda de l'Empastre", per a fer l'article per a la "Gran Enciclopédia de la
Región Valenciana", li demana unes il·lustracions per a la mateixa obra, i
d'altres comentaris sobre Joaquim Maldonado.
Adjunta nota diguent-li si li interessa el 2n volum del "VIII Congrés d'Història
de la Corona d'Aragó", i comentaris sobre els participants. També li adjunta
alguns articles per a l'esmentada enciclopèdia.

1973

Perezmoragonfrancesc

14377

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua visita a
Sueca per veure si li interessaven uns exemplars de la revista "Archivo de
Arte Valenciano".

1973

Perezmoragonfrancesc

14380

1973

Perezmoragonfrancesc

20527

1973

Perezmoragonfrancesc

20530

1973

Perezmoragonfrancesc

20532

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de
l'acomiadament de tot l'equip de redacció de la "Gran Enciclopédia de la
Regió Valenciana", per part de l'empresa editora, pel que li demana una
visita per a parlar del tema.

1974

Perezmoragonfrancesc

14381

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre com ha anat
el judici contra l'empresa editora de la "Gran Enciclopédia de la Regió
Valenciana", per despedir als seus treballadors, i d'altres sobre les seues
noves propostes de treball.

1974

Perezmoragonfrancesc

14382

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre una
entreviata amb el senyor Mas per a parlar del judici contra l'editoria de la
"Gran Enciclopédia Valenciana", per despedir als treballadors, i sobre la
seua proposta de readmissió.

1974

Perezmoragonfrancesc

14383

Carta
Telegrama
Telegrama
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Carta de Francesc Pérez Moragón concertant una cita amb Fuster.
Adjunta un guió de temes a tractar.
Telegrama de Francesc Pérez Moragón a Fuster.
Telegrama de Francesc Pérez Moragón a Fuster.

[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
d'unes fitxes i llibres per redactar articles per a la "Gran Enciclopédia de la
Región Valenciana", i comentaris a la revisió d'una obra de Vicent Peset i
Llorca sobre Mayans. També li dóna records per a Palàcios i per a Beltrán.

1974

Perezmoragonfrancesc

14384

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre l'enviament
d'uns llibres i obres del seu interès. També li comunica la seua nova adreça a
València.

1974

Perezmoragonfrancesc

14385

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre la seua
visita a Sueca per a parlar d'una bibliografia, per publicar-la a la revista
"Arguments". També li demana alguna informació sobre referències
bibliogràfiques a llibres valencians.

1974

Perezmoragonfrancesc

14386

1974

Perezmoragonfrancesc

14391

1974

Perezmoragonfrancesc

14392

1974

Perezmoragonfrancesc

14393

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre l'edició
d'una bibliografia de llibres valencians que està preparant, i d'altres sobre
algunes referències bibliogràfiques i sobre els seus pròxims treballs. També
li demana data per visitar-lo a Sueca.

1974

Perezmoragonfrancesc

14394

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre la
presentació de la seua bibliografia de llibres valencians sense el seu
consentiment, de la qual s'ha enterat per la premsa, i d'altres comentaris
crítics a una obra de Fabregat.

1974

Perezmoragonfrancesc

14395

Carta

Comentaris per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón sobre la falta
d'educació per part de la "Caixa d'Estalvis i Pensions", que ha presentat la
seua "Bibliografia Valenciana" sense consultar-ho abans amb ells.

1974

Perezmoragonfrancesc

14396

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre la crítica
apareguda a "Tele/Exprés" a la seua "Bibliografia Valenciana", i d'altres
sobre la sol·licitud de l'enviament d'uns exemplars de la mateixa obra a la
"Caixa d'Estalvis".

1974

Perezmoragonfrancesc

14397

Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una visita a Sueca
per a parlar de l'edició d'una bibliografia, que ja ha acabat i vol que li la
revise.
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una data per
visitar-lo a Sueca. Comunicació de l'enviament d'un llibre i d'un catàleg del
seu interès. També li dona la referència d'un article, "Representaciones
teatrales de carácter popular en la provincia de Castellón", per si li
interessa, i li diu que ha signat un contracte de treball amb la "Fundació
Bofill".
Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, sobre l'article
redactat per Pere Maria Orts sobre el "Ducat de Gandia", per a la "Gran
Enciclopèdia de la Regió Valenciana".

[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Postal

Salutacions a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón des de París.
Comunicació de la seua visita a Sueca i de l'enviament d'uns exemplars de
l'"Almanac", "Las Provincias".
Al revers del full apareix una foto nocturna a color de París, amb "L'Arc de
Triomphe illuminé".

1974

Perezmoragonfrancesc

14389

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua visita a
Sueca.

1974

Perezmoragonfrancesc

14387

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre si ja ha
tornat del seu viatge a Grècia, per tal de visitar-lo a Sueca. També li diu si té
constància de l'obra de Leon Esteban Mateo "La Institución Libre de
Enseñanza en Valencia" per tal de enviar-li una còpia.

1975

Perezmoragonfrancesc

14398

1975

Perezmoragonfrancesc

14399

1975

Perezmoragonfrancesc

14400

1975

Perezmoragonfrancesc

14402

1975

Perezmoragonfrancesc

14403

1975

Perezmoragonfrancesc

14404

1975

Perezmoragonfrancesc

20528

1975

Perezmoragonfrancesc

20529

1975

Perezmoragonfrancesc

20531

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua visita a
Sueca, junt amb Eliseu Climent, per a parlar de la publicació d'un treball
sobre geografia.
Comunicació
a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua visita a Sueca, junt
amb Eliseu Climent, per a parlar amb ell. També li diu que li duran una
fotocòpia de l'obra de Vicent Branchart.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'aparició dels
darrers exemplars de "Revista de Filologia Valenciana" i "Archivo de Arte
Valenciano", per enviar-lil's si són del seu interès.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, que ja ha lliurat
el treball de la beca de la "Fundació Bofill" i comentaris al seu viatge a
Barcelona. També li demana si vol uns llibres de Vicent Gascón Pelegrí, li
comunica l'enviament d'unes revistes, i comentaris sobre la seua visita a
Sueca.
Carta felicitant el nadal a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, i
comentaris sobre una consulta bibliogràfica d'un tal Solà. També li proposa
unes dates per anar a dinar junts.
Carta de Francesc Pérez Moragón concertant una cita amb Fuster.
Carta de Francesc Pérez Moragón concertant una cita amb Fuster per
tractar unes qüestions sobre la "Gran Enciclopèdia Catalana".
Carta de Francesc Pérez Moragón enviant a Fuster unes revistes.
Anuncia l' enviament del llibre d' Almela i uns exemplars de "Canigó".

[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc

Carta

Comunicació a Fuster de la data d'un dinar a València per part de Francesc
Pérez Moragón, amb uns amics comuns.

1976

Perezmoragonfrancesc

14406

1976

Perezmoragonfrancesc

14407

1976

Perezmoragonfrancesc

14408

1976

Perezmoragonfrancesc

14409

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre la seua visita
a Sueca i, encara que no va poder atendre'l, aprofità per parlar de Palàcios
de qüestions editorials, i d'altres comentaris sobre la seua assistència a una
reunió política. També li diu que ha comprat l'obra "Historia general de las
literaturas hispànicas".

1976

Perezmoragonfrancesc

14410

Carta

Agraïment a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón per regalar-li uns
llibres del seu interès. També li fa alguns comentaris sobre un homenatge al
doctor Peset, i sobre un projecte del "Banc de València", que ha declinat.

1976

Perezmoragonfrancesc

14411

Carta

Proposta de treball per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón de la seua
col·laboració amb l'editorial "Planeta" per a fer els articles valencians per a
una "Enciclopedia de las Literaturas Hispánicas".

1976

Perezmoragonfrancesc

14412

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua visita a
Sueca amb Eliseu Climent per a anar d'excursió a Benassal. També li fa
alguns comentaris sobre un treball d'investigació que porten entre mans.

1976

Perezmoragonfrancesc

14413

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón atès que s'ha
frustrat l'excursió a Benissa i no anirà a Sueca.

1976

Perezmoragonfrancesc

14414

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre la seua visita
a Sueca per a parlar amb ell.

1977

Perezmoragonfrancesc

14415

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, que li han escrit
de l'editorial "Planeta" per a la seua col·laboració fent els articles valencians
d'una "Enciclopedia de las Literaturas Hispánicas", i d'altres comentaris
sobre la finalització de la "Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana".

1977

Perezmoragonfrancesc

14416

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, que Beatriu
Civera li ha regalat uns llibres per si li cal fer intercanvi, comentaris sobre la
seua visita a Sueca i sobre la programació d'un viatge.

1977

Perezmoragonfrancesc

14417

Carta

Carta
Carta
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Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua
assistència a la "Llibreria Dàvila" per parlar amb ell, comentaris sobre els
seus treballs editorials i sobre l'enviament d'unes revistes. També li agraeix
l'enviament d'un llibre de Bover.
Sol·licitud per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón de la seua
assistència a la "Llibreria Dàvila" per a parlar amb ell d'algus temes
editorials.
Excusa per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón per no poder atendre'l,
i proposta d'altra data per poder reunir-se i dinar junts.

[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón als
articles que aniran a una nova revista de l'editorial "Tres i Quatre", i sobre
els col·laboradors de la mateixa.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
de la ressenya d'un col·loqui lingüístic celebrat a Pau (França).
Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre els papers
que li envià del col·loqui lingüístic celebrat a Pau (França), i a la visita de
François Sureda a València, qui vol conèixer-lo. També li fa alguns
comentaris sobre la seua col·laboració en la revista "Migjorn".
Comentaris de Fuster a Francesc Pérez Moragón sobre els papers que li
envià d'un congrés lingüístic a Pau (França). També li fa alguns comentaris i
propostes sobre les col·laboracions i articles per al primer exemplar de la
revista "Migjorn".
Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón proposant-li que
Giralt faça la crítica al llibre d'Ardit, per a la revista "Migjorn".
Comentaris de treball per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón sobre un
article d'Enric Cerdán Tato i a un treball de Blasco. També li diu que faça el
favor de demanar-li a Eliseu Climent una carta que li envià Agustí Ventura
sobre la senyera de Xàtiva.
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón per si pot convidar a
Víctor Navarro a visitar-lo a Sueca, i comentaris sobre l'enviament d'uns
treballs per a què li done la seua opinió abans de la publicació.

1978

Perezmoragonfrancesc

14418

1978

Perezmoragonfrancesc

14419

1978

Perezmoragonfrancesc

14420

1978

Perezmoragonfrancesc

14421

1978

Perezmoragonfrancesc

14422

1978

Perezmoragonfrancesc

14425

1978

Perezmoragonfrancesc

14426

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
d'un esquema de treball per al n 2 de la revista "L'Espill".

1978

Perezmoragonfrancesc

14427

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la revisió d'un
text de Ventura i de l'enviament d'una còpia d'un article seu sobre
economia, publicat a l'obra "Un segle de vida catalana"
Adjunta carta de Vicent Ventura demanant-li a Pérez Moragón que
intercedeisca front a Fuster per demanar-li allò esmentat. També adjunta un
text de ventura sobre la política valenciana, amb moltes correccions
manuscrites.

1978

Perezmoragonfrancesc

14469

Postal

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de com li anà el
viatge a Itàlia i records des de París, on està de viatge.
Al revers del full foto en blanc i negre d'un home vestit típic de la Bretanya
(França).

1978

Perezmoragonfrancesc

14424
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[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eliseu Climent sobre com va la reproducció
de la seua revista "El Camí". També li demana si té les revistes "La República
de les lletres" i "Acció valenciana", que li ha deizat Pizcueta per tal de
reproduir-li-les.

1979

Perezmoragonfrancesc

14428

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón dels
continguts dels propers exemplars de la revista "L'Espill".

1979

Perezmoragonfrancesc

14429

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
d'un llistat de llibres per a fer ressenyes a la revista "L'Espill", i comentaris a
una biografia seua que li ha demanat Albert Manent per al "Diccionari de la
literatura catalana".

1979

Perezmoragonfrancesc

14430

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua reunió
a la "Llibreria Dàvila", per donar-li alguns articles a publicar a la revista
"L'Espill" i del sumari del pròxim exemplar.

1979

Perezmoragonfrancesc

14431

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una nota que li
envià per a ell un tal Casimiro, comentaris a l'enviament del sumari per al
pròxim exemplar de la revista "L'Espill" i sobre la seua visita a Sueca per
parlar amb ell.

1979

Perezmoragonfrancesc

14432

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la "Cartelera Túria", de la seua col·laboració
amb un article sobre el "9 d'Octubre i la cultura nacional", i comentaris
sobre els honoraris editorials a rebre.

1979

Perezmoragonfrancesc

14433

Telegrama

Sol·licitud per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón perquè vaja a dinar
a casa seua de Sueca.

1979

Perezmoragonfrancesc

14423

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la data de la
seua visita a la "Llibreria Dàvila", per tal de parlar amb ell del pròxim
exemplar de la revista "L'Espill", i comentaris sobre els articles proposats per
a la revista. També li proposa dinar junts i anar a una exposició sobre Juan
de Juanes que fan a València.

1980

Perezmoragonfrancesc

14434

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre un recull de
dades biográfiques seues que està fent per a una publicació, per la qual cosa
li pregunta alguns dubtes.

1980

Perezmoragonfrancesc

14435

Carta

Contestació per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón a uns dubtes
sobre la seua biografia, per a un article que està fent. També li adjunta una
bibliografia seua per a què la tinga en compte al publicar-la.

1980

Perezmoragonfrancesc

14436

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón per si es va deixar
oblidada a casa seua una ressenya a un llibre de Beneyto.

1980

Perezmoragonfrancesc

14437
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[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón atès que no es
pot reunir amb ell a la "Llibreria Dàvila", tal com havien acordat per donar-li
el sumari del pròxim exemplar de la revista "L'Espill", pel que li proposa altra
data per reunir-se amb ell.

1980

Perezmoragonfrancesc

14438

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón de les
obres sobre les que es podria publicar alguna cosa a la revista "L'Espill",
proposant-li l'obra d'Agustín Rubio, "Peste negra, crisis y comportamientos
sociales en la España del siglo XIV: la ciudad de Valencia (1348-1401). També
li proposa una data per a què vaja a visitar-lo a Sueca.

1980

Perezmoragonfrancesc

14440

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la data d'un
sopar del consell assessor de la revista "L'Espill".

1980

Perezmoragonfrancesc

14441

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón sobre els
continguts del pròxim exemplar de la revista "L'Espill", diguent-li quins seran
els col·laboradors amb articles i a quines àrees faltaria col·laboració, pel que
li proposa una data per reunir-se a Sueca i parlar del tema.

1980

Perezmoragonfrancesc

14442

Carta

Proposta a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'uns dies per reunirse i parlar de la revista "L'Espill". També li diu la data de reunió del consell
assessor de la revista.

1980

Perezmoragonfrancesc

14443

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón atès que
Marqués no farà l'article que els va prometre per a una publicació, i li
comunica la data d'una reunió a València.

1980

Perezmoragonfrancesc

14470

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una carta d'Urban
destinada a ell, i oberta per error per Eliseu Climent, i comentaris a l'edició
del n 8 de la revista "L'Espill".
djunta carta d'Urban a Fuster enviant-li un poema seu premiat amb la "Flor
Natural dels Jocs Florals" de Barcelona, per a publicar-lo a "L'Espill", i d'un
altre poema dedicat a Fuster titulat "Cartes italianes 1. Andrea Palladiom
ciutadà de Vicenza", que s'adjunta.

1980

Perezmoragonfrancesc

14471

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una data per
reunir-se i parlar sobre la revista "L'Espill".

1980

Perezmoragonfrancesc

14439

Carnet

Enviament a Josep Palàcios per part de Francesc Pérez Moragón d'unes
adhesions que ha recollit a Alacant.

1981

Perezmoragonfrancesc

14468

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón per a què li deixe
l'obra "En defensa de la personalidad valenciana".

1981

Perezmoragonfrancesc

14444

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Péres Moragón de la seua ajuda per
a l'edició de l'obra "Publicacions valencianes", pel que li demana poder anar
a Sueca per consultar el seu arxiu.

1981

Perezmoragonfrancesc

14445
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PÉREZ MORAGÓN, Francesc

Carta

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón a una reunió del
consell assessor de la revista "L'Espill".
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón per a què li conteste
a Pere M. Orts sobre com porta la ressenya literària d'un llibre de Juan
Beneyto.
Adjunta tarja de presentació de Pere M. Orts a Eliseu Climent, demanant-li
notícies sobre la crítica literària d'un llibre de Juan Beneyto, que farà Fuster.

1981

Perezmoragonfrancesc

14446

1981

Perezmoragonfrancesc

14447

Carta

Contestació per part de Fuster a Pere M. Orts, a petició d'Eliseu Climent, de
la no idoneïtat d'un llibre de Juan Beneyto, per a fer-li una crítica literària a
la revista "L'Espill".

1981

Perezmoragonfrancesc

14448

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una fotocòpia de
la necrologia de López-Chavarri, apareguda a la revista "Archivo de Arte
Valenciano".

1981

Perezmoragonfrancesc

14449

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón sobre els
continguts dels pròxims exemplars de la revista "L'Espill". També li fa
algunes crítiques i li diu que vol presentar-li la seua dimissió a l'Eliseu
Climent, com a membre del consell assessor, i li proposa anar a visitar-lo a
Sueca per a parlar del tema.

1982

Perezmoragonfrancesc

14450

1982

Perezmoragonfrancesc

14451

1982

Perezmoragonfrancesc

14452

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Francesc Pérez Moragón de certes
informacions sobre l'obra de Bernat Ferrer, publicada a la col·lecció "El
Cuento del Diumenge", i sobre la tirada de la col·lecció. També li proposa la
publicació d'uns articles al pròxim exemplar de la revista "L'Espill".

1982

Perezmoragonfrancesc

14453

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, que li farà les
indagacions demanades sobre l'obra de Bernat i Ferrer, i comentaris sobre
els articles a publicar al pròxim exemplar de la revista "L'Espill". També li diu
com va el pròleg per a una obra de López-Chavarri, i li demana poder quedar
per a parlar.

1982

Perezmoragonfrancesc

14454

Carta

Carta
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Comentaris editorials per part de Francesc Pérez Moragón a Fuster als
continguts dels pròxims exemplars de la revista "L'Espill", i d'altres sobre les
poques vendes.
Suggeriment a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón del tipus de
discurs que vol que faça a una xarrada a Castelló, promocionant "Acció
Cultural".

[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc
Carta

Contestació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón enviant-li els títols
de les obres de Bernat i Ferrer publicades a "El Cuento del Diumenge".
Adjunta retalls de premsa dels títols de les obres publicades a la col·lecció
"El Cuento del Diumenge", aparegudes al diari "Las provincias", amb
l'anotació manuscrita "1908-1908".

1982

Perezmoragonfrancesc

14455

Carta

Comentaris editorials a Francesc Pérez Moragón per part de Fuster sobre les
col·laboracions per a la revista "L'Espill", a la qual li envia les proves
d'impremta revisades. També li fa alguns comentaris sobre els propers
col·laboradors i els treballs que presentaran a la revista.
Adjunta carta de Fuster a Arthur Terry comunicant-li la publicació a la
revista "L'Espill" d'un article seu sobre "El Tirant".

1983

Perezmoragonfrancesc

14456

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una data per a
reunir-se, junt a Eliseu Climent, amb ell.

1983

Perezmoragonfrancesc

14457

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón sobre certes
informacions bibliogràfiques d'uns articles.

1983

Perezmoragonfrancesc

14458

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'uns articles per a
què fuster li diga si poden ser publicats a la revista "L'Espill", i d'altres
comentaris sobre la revista "El Temps".

1984

Perezmoragonfrancesc

14459

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón, com a
director de la Revista "El Temps", als possibles dies d'aparició del pròxim
exemplar de la revista per tal de que li envie un article.

1984

Perezmoragonfrancesc

14460

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament d'un
article seu per a la revista "El Temps", i proposta d'una data per a reunir-se i
parlar.

1985

Perezmoragonfrancesc

14461

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de certes
informacions bibliogràfiques a l'obra d'Azorin, proporcionades per Pizcueta.

1986

Perezmoragonfrancesc

14462

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de certes
informacions bibliogràfiques a unes obres que li demanà ell i Palàcios, de la
"Biblioteca Nicolau Primitiu". També li parla de la devolució dels exemplars
que li deixà de l'obra "El Camí".

1986

Perezmoragonfrancesc

14463

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament, a
petició d'Adolf Pizcueta, d'unes fotocòpies. També li demana una visita a
Sueca per a consultar a la seua biblioteca uns papers sobre valencianisme.

1986

Perezmoragonfrancesc

14740

Telegrama

Comunicació a Francesc Pérez Moragón per part de Fuster de la data d'un
dinar a Sueca, prèvia confirmació telefònica a Toni Domingo.

1986

Perezmoragonfrancesc

14464
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[

PÉREZ MORAGÓN, Francesc

PÉREZ NOGUERA, Julià

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua baixa com
a soci d'"Acció Cultural", per unes crítiques rebudes contra la seua persona
de part d'alguns socis, per un video que ha preparat amb la productora
"Videuno S.A.".

1988

Perezmoragonfrancesc

14465

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de la seua signatura
a un manifest polític d'"Unitat del Poble Valencià".

1989

Perezmoragonfrancesc

14466

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'unes ponències
presentades a una conferència d'"Unitat del Poble Valencià".

1990

Perezmoragonfrancesc

14467

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón d'una carta de
Francisco Giner per a publicar-la al diari "Levante", sobre les opinions del
senador Manuel Broseta sobre el valencià, amb el títol "El Académico
Alemany, valenciano".

Perezmoragonfrancesc

14372

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón de l'enviament
d'un llibre que li deixà, titulat "Bibliofilia", i uns retrats de Nunyes, Furió i
Ceriol. També el convida a dinar a casa seua de València.

Perezmoragonfrancesc

14405

Nota

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón atès que no
podrà anar a visitar-lo a Sueca la data proposada.

Perezmoragonfrancesc

14371

Nota

Comunicació a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón per a què li deixe
un llibre, ja que serà uns dies fora de València, i comunicació de la data en la
qual tornarà a visitar-lo a Sueca.

Perezmoragonfrancesc

14390

Postal

Salutacions a Fuster per part de Francesc Pérez Moragón des d'Alemanya, i
comentaris sobre com és el país.
Al revers del full apareix la imatge d'una reproducció a color d'un quadre de
"Erna Emhardt. Pferdeprämierung beim Oktoberfest".

Perezmoragonfrancesc

14388

Postal

Postal de Francesc Pérez Moragón a Fuster amb comentaris personals.
A l'anvers de la tarja imatge del "Sultan Suleiman II" del "Kunsthistorisches
Museum".

Perezmoragonfrancesc

20534

1975

Pereznoguerajulia

14473

Carta

Carta de Julià Pérez Noguera a Fuster informant que anirà a visitar-lo, i
convidant-lo a una reunió de la "Societat Vegetariana".

Postal

Postal de Julià Pérez Noguera a Fuster.
Al revers de la postal, imatge de la Plaça d'Espanya a Gata de Gorgos.

1975

Pereznoguerajulia

14472

Carta

Carta de Pedro Pérez Puchal a Fuster enviant-li un exemplar de la seua obra
monogràfica de geografia sobre l'Alt Palància.
Comentaris a "El Quadern Gris".

1966

Perezpuchalpedro

14474

PÉREZ PUCHAL, Pedro
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PÉREZ PUCHAL, Pedro

Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta
PÉREZ REIG, Leopoldo
PÉREZ TEROL, Marià
PÉREZ, Josep

Carta
Felicitació
Carta
Carta

PEREZGIL, José

Felicitació
Felicitació
nadalenc

PÉREZ MUELAS-SÁNCHEZ,
Antonio
PERIS GUANTER, Pep

Carta
Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
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Tarja de presentació de Pedro Pérez Puchal, vicerector de la Universitat de
València, a Fuster com a mostra de suport per l'atemptat sofert en
setembre de 1978.
Carta de Pedro Pérez Puchal, catedràtic del departament de "Geografia
Humana", de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València,
a Fuster com a mostra de suport per l'atemptat sofert en setembre de 1981.
Carta de Pedro Pérez Puchal a Fuster felicitant-lo pel seu nomenament com
a catedràtic de Filologia Catalana.
Anuncia que ha reprès la carrera judicial com a cap de l'"Audiència de
Barcelona".
Carta de Fuster a Pedro Pérez Puchal en agraïment a la felicitació per el seu
nomenament com a catedràtic.
Carta de Leopoldo Pérez Reig a Fuster comunicant-li que ha enviat al "Diari
Levante" un telegrama repudiant un article publicat, insultant a Fuster.
Tarja de presentació de Marià Pérez Terol saludant a Fuster i felicitant-lo pel
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
Carta de Josep Pérez a Fuster per a què li envie la loteria que va deixar
oblidada a Sueca.
Carta de Josep Pérez i Mensi a Fuster disculpant-se per no poder anar per
cap d'any.
Anuncien que passaran després de festes.
Felicitació d'any nou de José Perezgil a Fuster.
Postal de José Pérezgil felicitant els Nadals a Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge de l' oli, "Tarde en la Explanada" de José
Pérezgil,
Carta d'Antonio Pérez-Muelas Sánchez mostrant les seues condolences a la
família de Fuster per la mort de l'escriptor.
A la carta apareix un poema de Joan Maragall, "Oda a Espanya".
Tarja de presentació de Pepe Peris Guanter a Fuster demanat-li que fixe una
data per a quedar amb ell i amb Vicent Pallardó.

1978

Perezpuchalpedro

14475

1981

Perezpuchalpedro

14478

1986

Perezpuchalpedro

14476

1986

Perezpuchalpedro

14477

1966

Perezreigleopoldo

14479

1975

Perezterolmaria

14480

1972

Perezjosep

14300

Perezjosep

14301

1987

Perezgiljose

14482

1990

Perezgiljose

20521

1992

Perez-muelassanchezantonio

14481

1981

Perisguanterpep

14484

[

PERIS SEGARRA, M
Carta

Carta

Carta de M. Segarra Peris a Fuster enviant-li dos poemes, "Coneixeu al
nostre amic?" i "El Melic".
Anotació manuscrita felicitant el nadal a Fuster.
Adjunta fotografia d'una representació de Jaume I.
Carata de M. Peris Segarra a Fuster demanant-li que li envie el text que ha
d'anar gravat a la "falòria" de Sanchis Guarner.
Adjunta el text de la "Fundació Huguet" a Manuel Sanchis Guarner.
Carta de Francisco Vicent Domenech a Miguel Peris Segarra demanat-li que
envie a Fuster el seu currículum perquè el considere com a possible
corresponsal en Castelló del diari "El País".
Adjunta currículum i tarja de Miquel Peris Segarra.

PERIS VIDAL, Enric
PERIS, Manolo

Telegrama
Tarja de
presentació

Tarja de Manolo Peris a Fuster dient-li que ha passat a visitar-lo, junt a
Maria García-Lliberós, per a una possible col·laboració al llibre " La Societat
de la Informació".

Carta

Carta de Núria Périz, alumna de la Facultat de Filologia de València, a Fuster
demanat-li ajuda per a la seua tesina sobre el mite del Comte Arnau o el
Comte Mal, i possibles mites semblants al País Valencià.

PÉRIZ, Núria

PERLES MARTÍ,, Felipe

Tarja de
presentació
Postal
Carta

PERMANYER, Lluís

Telegrama d'Enrique Peris Vidal, vicepresident de la Diputació de València, a
Fuster com a mostra de suport per l'atemptat sofert el setembre de 1981.

Carta
Carta
Carta

Tarja de presentació de Felipe Perles Martí, director del Col·legi Nacional
"Cervantes", Vicent Gurrea Crespo i José López Sellés a Fuster preguntant-li
qui els deu un llibre.
Postal de Felipe Perles Martí a Fuster amb comentaris personals.
Carta de Felipe Perles Martí a Fuster convidant-lo a Gandia.
Carta de Lluís Permanyer a Fuster demanant-li ajuda per a col·laborar en el
"Correu Català", enviant unes línies de presentació al director.
Carta de Lluís Permanyer a Fuster agraint-li la seua ajuda per a col·laborar
en el "Correu Català".
Carta de Lluís Permanyer a Fuster demanant-li, junt a Joan Oliver, un pròleg
per a la publicació del "Qüestionari Proust" per l'editorial "Aymà".

1963

Perissegarram

14485

1973

Perissegarram

14486

1975

Perissegarram

20535

1981

Perisvidalenric

14487

Perismanolo

14483

1982

Periznuria

14488

1972

Perlesmartifelipe

14489

1973

Perlesmartifelipe

20536

1974

Perlesmartifelipe

20537

1963

Permanyerlluis

14490

1964

Permanyerlluis

14491

1965

Permanyerlluis

14492

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Lluís Permanyer a Fuster comunicant-li que no
podrà escriure a "Destino" sobre el seu últim llibre.

1965

Permanyerlluis

14494

Carta

Carta de Lluís Permanyer a Fuster agraint-li el pròleg per al llibre
"Qüestionari Proust".

1966

Permanyerlluis

14495
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PERMANYER, Lluís
Carta
Felicitació

PERUCHO, Joan

PESET LLORCA, Vicente

1975

Permanyerlluis

20538

1977

Permanyerlluis

20539

Carta

Carta d'agraïment de Lluís Permanyer a Fuster per acceptar fer el pròleg per
al llibre "Qüestionari Proust".

Permanyerlluis

14493

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Lluís Permanyer a Fuster donant-li l'enhorabona.

Permanyerlluis

14496

Carta

Carta de Jordi Tomàs, director de "Perspectiva Escolar", a Fuster proposantli col·laborar al volum de la revista dedicat al tema "Educació democràtica i
sentiment nacional", per tractar la qüestió de la "Llengua i cultura com a
identitat nacional".
Adjunta índex de la revista.

1983

Perspectivaescolar

14497

Telegrama

Telegrama de Jordi Tomàs, de la revista "Perspectiva Escolar", reclamant
resposta de Fuster a una carta enviada.

1984

Perspectivaescolar

14498

Carta

Carta de Fuster a "Pertinax" fent-li algunes reflexions sobre l'obra
"Nosaltres, els valencians", i com ha estat rebuda l'obra.

1963

Pertinax

14499

Article de
premsa

Article de Joan Perucho a "La Vanguardia", "Hombres y paisajes.
Descubrimiento del País Valenciano".
Adjunta tarja de presentació.

1963

Peruchojoan

14500

Carta

Carta de Fuster a Vicent Peset donant-li algunes indicacions després de llegir
el seu treball sobre Mayans.

1967

Pesetllorcavicente

14501

Carta

Carta de Vicent Peset a Fuster demanant-li unes dades sobre el pare de Juan
Pablo Forner, Francisco Forner.
Comunica que deprés d'enviar el contracte antic a l'editorial, no té noticies
d'ells.

1967

Pesetllorcavicente

14502

Carta

Carta de Vicent Peset a Fuster fent-li comentaris del seu treball sobre
Mayans i proposant-li a Fuster escriure sobre eixe tema, del qual podria
proporcionar-li material.

1968

Pesetllorcavicente

14503

Carta

Carta de Vicent Peset a Fuster agraint-li l'obsequi enviat. Envia per correu a
part unes lectures.
Comenta sobre un exemplar de la "Cirugía de Calvo" i una edició de Vives,
amb anotacions de Juan Antonio Mayans.

1972

Pesetllorcavicente

14504

1976

Pesetllorcavicente

14505

1981

Pesetllorcavicente

14506

PERSPECTIVA ESCOLAR

PERTINAX

Carta de Lluís Permanyer, de l' "Editorial Euros", demanat-li a Fuster que
responga a les preguntes que li va enviar Antonio Beneyto per al seu "llibreenquesta".
Felicitació de Lluís Permanyer a Fuster.

Carta
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Marià Peset a Fuster felicitant-lo per l'homenatge que va a rebre i
comunicant-li que no podrà assistir.
Telegrama de condol de Fuster a la família Peset Llorca.

[

PESSEMESSE, P
Carta

Carta de Pière Pessemesse a Fuster enviant-li un exemplar especial de la
"Pensée", dedicat a Lenin. Demana l'adreça de la revista "Horitzons".
Comentaris personals.

Carta

Pessemessep

14507

Carta de Pessemesse a Fuster enviant-li una obra seua, "Vida Nova".
Comentaris de treball i personals.

Pessemessep

14508

Carta

Carta de Pierre Pessemesse a Fuster comunicant-li que no troba la manera
de fer-se amb la traducció de l'estudi amb el qual va guanyar els "Jocs
Florals" i el necessita.
Al revers de la tarja, invitació a la presentació d'una exposició de Carol
Heimburg.

Pessemessep

14509

Carta

Carta de Pierre Pessemesse a Fuster demanant que li envie un exemplar de
"Nosaltres, els valencians" per emprar-lo en un treball a la revista "OC".
Al revers de la tarja, invitació a la presentació d'una exposició de Carol
Heimburg.

Pessemessep

14511

Carta

Carta de Pierre Pessemesse a Fuster enviant-li uns llibres i una revista.
Comentaris al "Descrèdit de la realitat".
Pregunta per la possibilitat d'obtenir la traducció del treball amb el qual va
guanyar els "Jocs Florals".

Pessemessep

14512

Pessemessep

14510

Fullet
PETICIONS DE CÁTEDRA PER
A JOAN FUSTER

PETSCHEN, Santiago
PEYPOCH, , Ramon

PI DE CABANYES, Oriol

1962

Programa de les festes de Boux.

Adhesió

Adhesió dels profesionals i artistes de Sueca a la petició feta per la "II
Asamblea d' intel·lectuals, artistes i professionals del Pais Valencià", del
nomenament de Joan Fuster com a catedràtic de literatura catalana de la
Universitat de València.

1981

Peticionsdecatedraperajoanfuster

14513

Carta

Carta de Santiago Petschen a Fuster arran d' un qüestionari que li han enviat
referent a l'activitat dels jesuïtes en València.

1967

Petschensantiago

20540

Carta

Carta de Ramon Peypoch, administrador de "La Nostra Revista", a Fuster
enviant-li uns exemplars de la revista.

1952

Peypochramon

14514

Carta

Carta de Ramon Peypoch, de l'"Institut Català de Cultura de Mèxic", a Fuster
demanant-li col·laboració en un cicle de conferències sota el tema general:
"L' actual recobrament català vist des de Catalunya".

1958

Peypochramon

14515

Carta

Carta de Ramon Peypoch a Fuster demanant-li una resposta a la proposta
de col·laborar en el cicle de conferències, sota el tema general: "L' actual
recobrament català vist des de Catalunya" ,organitzat per l'"Institut Català
de Cultura".

1958

Peypochramon

14516

Carta

Carta d'Oriol Pi de Cabanyes a Fuster demanant-li que faça arribar a Emili
Rodriguez Bernabeu el qüestionari que li adjunta.

1971

Pidecabanyesoriol

14518
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PI DE CABANYES, Oriol
Carta
Carta
Carta
Carta
PI DE LA SERRA, Francesc

Invitació
Carta
Telegrama
Telegrama
Manifest

PI DE LA SERRA, François i
Marie-Agnès
PI I APARICI, Joan Francesc
PI SUNYER Josep Maria
PI, Ramon

Carta d'Oriol Pi de Cabanyes a Fuster demanant-li participar en un llibrerecull del testimoni de tots els poetes, dramaturgs, narradors i novel·listes
catalans nascuts entre l'any 1939 i 1949.
Carta d'Oriol Pi de Cabanyes a Fuster proposant una data per visitar-lo a
Sueca.
Carta de Fuster a Oriol Pi de Cabanyes confirmant-li que pot passar a visitarlo per Sueca el dia que havia proposat.
Carta d'Oriol Pi de Cabanyes a Fuster enviant-li la separata d'un manifest fet
per "Els Marges".
Pregunta pel pròleg que havia de fer-li.
Invitació al casament de Francesc Pi de la Serra i Agnès Blot i Molinier.
Carta d'Agnès Blot i Molinier a Fuster, comunica que Triadú ja té el seu text i
li envia les corresponents fotocòpies.
Telgrama d'Agnès Blot i Francesc Pi de la Serra a Fuster felicitant-lo.
Adhesió d'Agnès Blot i Francesc Pi de la Serra a Fuster.

1971

Pidecabanyesoriol

14519

1979

Pidecabanyesoriol

14520

1979

Pidecabanyesoriol

14521

1979

Pidecabanyesoriol

14522

1968

Pidelaserrafrancesc

14524

1970

Pidelaserrafrancesc

14525

1977

Pidelaserrafrancesc

14528

1981

Pidelaserrafrancesc

14529

Pidelaserrafrancesc

14527

Crida a una reunió a favor de tenir una civilització Occitana.

Postal

Postal de Francesc Pi de la Serra.
Al revers de la postal imatge per al primer aniversari de la "Batalla de
Karamé".

Pidelaserrafrancesc

14523

Postal

Postal de Francesc Pi de la Serra a Fuster amb comentaris personals.
A l' anvers de la tarja imatge "Segundo Aniversario de la Revolución, Fidel en
la Sierra".

Pidelaserrafrancesc

20541

Carta de Francesc Pi de la Serra i Agnès Blot I Molinier a Fuster, li envien un
disc. Comentaris personals.

Pidelaserrafrancesc

14526

Pidelaserrafrancoisimarie-agnes

20542

Piiaparicijoanfrancesc

14530

Felicitació de Josep Maria Pi Sunyer a Fuster.

Pisunyerjosepmaria

14531

Tarja de presentació de Ramón Pi i Torrente i M. Luisa Monasterio de Pi a
Fuster, amb una nota dient-li que han passat a visitar-lo.

Piramon

14517

Recordatori
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
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Recordatori del naixement d' Elsa Pi de la Serra, filla de Frnacesc Pi de la
Serra i Marie Agnes.
Carta de Joan Francesc Pi i Aparici, arxiver municipal de Sueca, sol·licitant
una entrevista amb Fuster.

1972

[

PIBERNAT I VIDAL, Francesc
PICAS PONS, Josep

Adhesió
Carta
Carta
Carta

PICAS, Francesc
PICASSENT, Ajuntament

Felicitació
Carta

Picassent, Ajuntament
Carta
PICH LOYO, Jordi
PICÓ LÓPEZ Josep

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
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Adhesió de Francesc Pibernat i Vidal a l'homentage a Fuster.
Carta de Josep Picas Pons a Fuster exposant-li un experiment psicològic per
a fer quinieles.
Carta de Josep Picas Pons a Fuster fent alguns comentaris a la lectura del
"Nou Testament".
Carta de Josep Picas Pons a Fuster fent algunes reflexions sobre el "Pecat
Original".
Felicitació de Francesc Picas a Fuster pel guardó obtingut de l'Ajuntament
de València.
Carta de l'Ajuntament de Picassent en condemna a l'atemptat sofert per
Fuster en setembre de 1981.
Carta de l'Ajuntament de Picassent a Fuster demanant-li escriure un text per
a un recull d'escrits i col·laboracions, que editaran en homenatge a Cristòfor
Aguado.
Adjunta esquema de la publicació.
Carta de Jordi Pich Loyo a l'homenatge a Fuster.
Carta de Josep Picó López a Fuster demanant que li envie el seu article a
través de Paco Davila.
Carta Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per arreplegar la tesi i
xarrar.
Carta de Josep Picó López a Fuster per dur-li l'escrit del que ha de fer al
pròleg.
Carta de Josep Picó López a Fuster.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per parlar sobre un
treball que està fent, sobre la burguesia valenciana.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per parlar sobre un
treball que està fent.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per parlar sobre un
treball que està fent, sobre la burguesia valenciana.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per parlar sobre un
treball que està fent, sobre la burguesia valenciana.

1981

Pibernatividalfrancesc

14532

1973

Picasponsjosep

14534

1977

Picasponsjosep

14535

1984

Picasponsjosep

14536

1981

Picasfrancesc

14533

1981

Picassentajuntament

14537

1991

Picassentajuntament

14538

1968

Pichloyojordi

14539

1974

Picolopezjosep

14540

1975

Picolopezjosep

14542

1975

Picolopezjosep

14544

1975

Picolopezjosep

14545

1975

Picolopezjosep

14546

1976

Picolopezjosep

14547

1976

Picolopezjosep

14548

1978

Picolopezjosep

14549

[

PICÓ LÓPEZ Josep

Carta
Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per parlar sobre els
seus projectes.
Carta de Fuster a Josep Picó López enviant el projecte per a una "Història
Literària del País Valencià".
Adjunta projecte.
Carta de Josep Picó informant a Fuster, que passarà per "Dàvila" per xarrar.
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Alfons el Magnànim",
comunicant-li que el seu projecte ja està aprovat baix el patrocini de
l'"Institut de Filologia i Literatura", de A. Zabala.
Carta d'agraïment de Fuster a Josep Picó López, informa que ja ha rebut el
contracte.
Recorda que poden comptar amb ell per a "racionalitzar" la col·lecció
literària d'autors valencians.
Demana si és possible que li envien "Generalitat" des del primer número.
Informa que a Sueca, en octubre, se celebrarà la "I Assamblea d'Estudis
sobre la Ribera" i necessiten patrocini.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per sopar amb
Màrius.
Carta de Màrius Garcia Bonafé i Josep Picó López a Fuster comunicant-li que
no podran assistir a la I'"Assamblea d'Història de la Ribera".
Demana a Fuster que faça arribar als organitzadors l'escrit d'adhesió de la
institució.
Informa que ja té el llibre de Halperin Donghi sobre els moriscos, l'antologia
de prosa periodística de C. Salvador feta per Vicent Simbor i un volum prou
avançat de Cristòfor Aguado sobre teatre sacre valencià. Pregunta pel
treball de Fuster sobre Isabel de Villena.
Carta de Fuster a Màrius Garcia Bonafè amb comentaris sobre I'"Assamblea
d'Història de la Ribera" i sobre la possible publicació d'una selecció de
narracions en prosa de Roís de Corella, de la qual Palàcios faria el pròleg.
Carta de Josep Picó López a Fuster per a què done presa a Màrius en el
treball.
Proposa quedar per a sopar.

1980

Picolopezjosep

14550

1980

Picolopezjosep

14551

1980

Picolopezjosep

14552

1980

Picolopezjosep

14553

1980

Picolopezjosep

14554

1980

Picolopezjosep

14555

1980

Picolopezjosep

14556

1980

Picolopezjosep

14557

1980

Picolopezjosep

14558

[

PICÓ LÓPEZ Josep
Carta
Carta
Carta

Carta de Fuster a Josep Picó López informant-lo que ja té el pròleg de Josep
Piera al Martínez Ferrando.
Comunica que no podrà quedar per a sopar.
Carta de Josep Picó López a Fuster recomanant-li que siga ell qui escriga a
Zabala per a publicar un article en la seua revista.
Carta de Josep Picó López a Fuster comunicant-li que aniran a dinar.
Agrairan que tinga preparat l'assumpte de Palàcios i de Maria Serrano.

1980

Picolopezjosep

14559

1980

Picolopezjosep

14560

1980

Picolopezjosep

14561

Adhesió

Telegrama d' adhesió de Josep Picó López i Màrius Garcia Bonafé a
l'homentage a Fuster.
Anotació manuscrita de les adreces dels autors.

1981

Picolopezjosep

14590

Carta

Carta de Josep Picó López a Fuster comunicant-li que organitzarà un sopar
amb Alfons Cucó.

1981

Picolopezjosep

14563

Carta

Carta de Josep Picó López a Fuster comunicant-li que està organitzant un
dinar amb Alfons Cucó en Sueca.

1981

Picolopezjosep

14565

1981

Picolopezjosep

14566

1981

Picolopezjosep

14567

1981

Picolopezjosep

14568

1981

Picolopezjosep

14562

1981

Picolopezjosep

14564

1982

Picolopezjosep

14570

1982

Picolopezjosep

14571

1982

Picolopezjosep

14572

Carta
Carta
Carta
Telegrama
Telegrama

Carta

Carta

Carta
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Carta de Josep Picó López enviant a Fuster el llistat bibliogràfic que li havia
comentat.
Carta de Josep Picó López a Fuster comunicant-li que aniran a dinar.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per a dinar amb
Arturo Zabala.
Telegrama de Josep Picó López a Fuster confirmant que aniran com
quedaren.
Telegrama de Josep Picó López a Fuster comunicant-li el dia per a dinar amb
Alfons Cucó.
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Alfons el Magnànim", a Fuster
comunicant-li que és el director de la "Biblioteca d'Autors Valencians".
Proposa que faça ell els pròlegs de la col·lecció.
Carta de Josep Picó López demanant-li a Fuster alguna cosa que deixe
constància a la propera reunió de la "Comisió Permanent de la Institució",
de l'estudi de literatura en el qual està treballant.
Preveu la publicació de sis volums més de la "Biblioteca d'Autors
Valencians".
Carta de Fuster a Josep Picó López comunicant-li la impossibilitat de
finalitzar el treball acordat i proposa rescindir el contracte.
Preveu també nous volums per a la "Biblioteca d'Autors Valencians".

[

PICÓ LÓPEZ Josep
Carta

Carta de Josep Picó López a Fuster enviant-li una còpia de la resolució de la
"Comissió Permanent", sobre els seus honoraris com a director de la
"Biblioteca d'Autors Valencians".

1982

Picolopezjosep

14574

Carta

Còpia de la resolució de la "Comissió Permanent de la Institució Alfons el
Magnànim", sobre els honoraris de Joan Fuster com a director de la
"Biblioteca d'Autors Valencians".

1982

Picolopezjosep

14575

Carta

Resolució de la "Comissió Permanent de la Institució Alfons el Magnànim",
acceptant la renúncia presentada per Joan Fuster a la realització del treball
que se li encarregà, "Història Literaria del País Valencià".

1982

Picolopezjosep

14576

1982

Picolopezjosep

14569

1982

Picolopezjosep

14573

1983

Picolopezjosep

14578

Carta

Carta de Fuster a Josep Picó recomanant la publicació, per la "Institució
Alfons el Magnànim", de la tesi doctoral de Philippe Berger.
Comentaris sobre l'original de Sor Isabel de Villena per a la "Biblioteca
d'Autors Valencians" i el pròleg de Lluïsa Parra.
Pregunta si pot reprendre les gestions de cara a pròxims volums de la
"Biblioteca d'Autors Valencians".

1983

Picolopezjosep

14579

Carta

Carta de Josep Picó López, de la "Institució Alfons el Magnànim", demanant
a Fuster que els envie la tesi de Philippe Berge.
Confirma que ha de continuar pensant en la "Biblioteca d'Autors
Valencians" i hauran de fer el contracte.

1983

Picolopezjosep

14580

1983

Picolopezjosep

14577

1983

Picolopezjosep

14581

1983

Picolopezjosep

14582

1984

Picolopezjosep

14583

1986

Picolopezjosep

14585

Telegrama
Telegrama
Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta
Carta
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Telegrama de Josep Picó López a Fuster comunicant-li que l'esperen, ell i
Marius Garcia Bonafé, a dinar en la "Institució Alfons el Magnànim", i si no
pot anar ells aniran a Sueca.
Telegrama de Josep Picó López a Fuster comunicant-li que aniran a dinar.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar per a dinar.

Telegrama de Josep Picó López i Màrius Garcia Bonafé comunicant-li a
Fuster que es veuran en la "Institució" i després aniran a dinar junts.
Telegrama de Josep Picó López a Fuster quedant en la "Institució Alfons el
Magnànim" per a dinar.
Telegrama de Josep Picó López a Fuster quedant en la "Institució Alfons el
Magnànim" per a dinar.
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Alfons el Magnànim", a Fuster
enviant unes proves.
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació", felicitant a Fuster.

[

PICÓ LÓPEZ Josep

Telegrama

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Nota
Saluda
PIERA, Emili

Carta
Manifest

PIERA, Josep

Carta
Carta
Carta
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Telgrama de Josep Picó López, de la "Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació", a Fuster demanant que li telefone.
Carta de Fuster a Josep Picó López, de la "Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació", proposant que els treballs d'Emili Casanova i de Josep Lluís
Canet siguen els primers títols de la col·lecció què parlaren.
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació", a Fuster enviant-li la seua tarjeta de "Telelibrairie" per a què
puga abastir-se de llibres francesos.
Comentaris sobre una consulta de l'"Ausiàs March" de Pagès.
Li enviarà els discs de la "Història de la Música".
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació", a Fuster disculpant-se per la carta demanant-li el pressupost
del 92.
Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li que faça el pròleg per al seu
llibre.

1986

Picolopezjosep

14586

1987

Picolopezjosep

14587

1990

Picolopezjosep

14588

1992

Picolopezjosep

14589

Picolopezjosep

14543

Picolopezjosep

14541

Picolopezjosep

14584

Picolopezjosep

20543

Picolopezjosep

20544

Pieraemili

14591

Pieraemili

14592

1976

Pierajosep

14593

1976

Pierajosep

14594

1976

Pierajosep

20545

Carta de Josep Picó López a Fuster proposant-li quedar.
Dóna l'enhorabona pel premi.
Carta de Josep Picó López, de la "Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació", enviant a Fuster el certificat per a la renda que li havia
demanat.
Nota de Josep Picó López encarregant-li a Fuster que revise la seua tesi.
Saluda de Josep Picó López, director de la "Institució Alfons el Magnànim".
Carta d'Emili Piera recordant a Fuster la data en què ha de tenir l'article per
al número extraordinari de la revista "El Pardalot".
Manifest polític enviat per Emili Piera a Fuster convocant-lo a una reunió.
Anotació manuscrita.
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li pasar per Sueca a consultar-li
algunes qüestions.
Carta de Fuster a Josep Piera comunicant-li que estarà de viatge, proposa
quedar més endavant.
Carta de Josep Piera concertant una cita amb Fuster.

[

PIERA, Josep
Carta
Carta
Carta
Carta

Carta
Carta

Carta de Josep Piera a Fuster per a què participe en la presentació de la
revista "Reduccions", a "3 i 4", a petició de Lluís Solà.
Proposa quedar per a tractar eixe i altres temes.
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a visitar-lo per tenir una
conversa amb ell i aclarir un malentès.
Carta de Fuster a Josep Piera convidant-lo a anar a Sueca, com ell li
sol·licitava.
Carta de Josep Piera a Fuster anunciant-li la publicació de la revista "Cairell".
Anuncia que ell i la gent de la redacció aniran a visitar-lo i li l'entregaran en
mà.
Carta de Josep Piera a Fuster anunciant-li que passarà per Sueca a recollir
"El pot" de poemes de l'Altaió que es va deixar oblidat.
Agraeix la col·laboració i l'ajuda econòmica que ha fet a la revista "Cairell".
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a visitar-lo.

1977

Pierajosep

14595

1979

Pierajosep

14596

1979

Pierajosep

14597

1979

Pierajosep

14598

1979

Pierajosep

14599

1979

Pierajosep

14623

Carta

Carta de Josep Piera a Fuster comunicant-li que, quan aparega el número 2
de "Cairell" i torne de fer la seua presentació a Barcelona, li portarà un
exemplar i recollirà "El pot".

1980

Pierajosep

14600

carta

Carta de Josep Piera a Fuster anunciant a Fuster que anirà a visitar-lo per
parlar del "II Encontre de Poesia d'Elx" i d'altres qüestions.
Li envia una còpia del pròleg que ha fet per a un llibre d'Eduard Martínez
Ferrando per a què Fuster el revise.

1980

Pierajosep

14601

1980

Pierajosep

14602

1980

Pierajosep

14603

1981

Pierajosep

14607

1981

Pierajosep

14604

1981

Pierajosep

14605

Carta

Carta

Adhesió

Carta
Carta
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Carta de Fuster a Josep Piera fent-li comentaris del pròleg per a Martínez
Ferrando.
Proposa ajornar la visita de Piera per a parlar del "II Encontre de Poesia
d'Elx".
Carta de Josep Piera a Fuster agraint-li els comentaris per al pròleg.
Proposa altra data per a quedar per parlar del "II Encontre de Poesia d'Elx".
Mostra de suport de Josep Piera i altres, assistents a les "XIII Festes
Populars de Cultura Pompeu Fabra", amb motiu de l'atemptat sofert per
Fuster en setembre de 1981.
Adjunta adhesió d'altres personatges a l'homentage a Fustres. Al revers, dos
menús de les "XIII Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra".
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li quedar per a celebrar la
publicació del número cinquè de la revista "Cairell".
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a visitar-lo.

[

PIERA, Josep
Carta

Carta
Carta
Nota
Nota

Carta

Carta de Josep Piera a Fuster disculpant-se per no haver acudit a la cita que
tenien.
El felicita per el premi de les "Lletres".
Proposa un altre dia per a quedar.
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li quedar.
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li quedar amb ell i amb Ignasi Mora.
Nota de Josep Piera a Fuster comunicant-li que necessita quedar amb ell
urgentment.
Anotació de data al revers.
Nota de Josep Piera a Fuster proposant-li quedar per a sopar i parlar de
l'"Encontre d'Escriptors del Mediterrani".
Carta de Josep Piera comunicant-li a Fuster que aniran a visitar-lo ell i Ignasi
Mora per tractar algunes qüestions del llibre de Mora i de les festes
culturals sobre "Els nostres clàssics", que organitza l'Ajuntament de Gandia.

1981

Pierajosep

14606

1982

Pierajosep

14608

1982

Pierajosep

14611

1982

Pierajosep

14609

1982

Pierajosep

14610

1983

Pierajosep

14612

Carta

Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a sopar perquè l'ajude a
resoldre uns problemes sobre la "Mostra de Gandia".

1983

Pierajosep

14613

Carta

Carta de Josep Piera a Fuster demanant-li ajuda per aconseguir una beca del
Ministeri de Cultura per al seu projecte.

1983

Pierajosep

14615

Carta

Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a sopar per parlar d'un sopar
amb Ricard Pérez Casado, a propòsit de l'"Encontre d'Escriptors del
Mediterrani" i d'un altre amb els d'"Acció Cultural de Gandia".

1984

Pierajosep

14616

Carta

Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a sopar junt amb uns amics,
Ignasi Mora i Ximo Munyoz, perquè els ajude en uns projectes literaris que
tenen.

1985

Pierajosep

14617

Postal

Postal de Josep Piera a Fuster dient-li que l'ha vist citat al pròleg de
"Fontamara".
Al revers de la postal, imatge de la "Porta Nolana", de Nàpols.

1986

Pierajosep

14618

1991

Pierajosep

14621

1991

Pierajosep

14619

1992

Pierajosep

14622

1998

Pierajosep

14614

Carta
Telegrama
Carta
Carta
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Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a sopar amb ell, Ignasi Mora i
Nèstor Novell.
Telegrama de Josep Piera a Fuster anunciant-li que aniran divendres a
sopar.
Carta de Josep Piera a Fuster confirmant-li el dia que aniran a sopar.
Carta de Josep Piera a Fuster proposant-li anar a sopar i parlar del "II
Encontre d'Escriptors del Mediterrani".

[

PIERA, Josep

Paper

PINEDA FARGAS, Josep
Article de
premsa

Carta

Carta de Josep Pineda i Fargas a Fuster enviant-li un article aparegut a "La
Vanguardia" i premiat amb menció honorífica als "Jocs Florals de la Llengua
Catalana", celebrats a Montevideo en octubre de 1963.
Adjunta article.
Carta de Josep Pineda i Fargas a Fuster elogiant el seu treball com a
traductor en "La Pesta", de Camus, i com a escriptor en "El Descrèdit de la
realitat", "Judicis finals" i "Nosaltres, els valencians".

Pierajosep

14620

1963

Pinedafargasjosep

14628

1963

Pinedafargasjosep

14626

Carta

Carta de Josep Pineda i Fargas elogiant la tasca de Fuster en la integració
dels Països Catalans.

1963

Pinedafargasjosep

14627

Felicitació
nadalenc

Felicitació de nadal de Josep Pineda i Fargas a Fuster.

1963

Pinedafargasjosep

14629

1969

Pinedafargasjosep

14630

1973

Pinedafargasjosep

20546

Pinedafargasjosep

14631

Pinedacarlos

14625

Pinedacarlos

14624

Carta
Comunicat
Felicitació
nadalenc
PINEDA, Carlos

Direcció de Josep Piera.

Carta
Carta

PIÑEIRO, Ramón

Carta de Josep Pineda i Fargas a Fuster elogiant la seua tasca.
Comunicat sobre l' estat de salut de Josep Pineda i Fargas.
Felicitació de nadal de Josep Pineda i Fargas i Eulalia Muntal de Pineda a
Fuster.
Anotació manuscrita.
Carta de Fuster a Carlos Pineda enviant-li l'entrevista.
Anotació manuscrita al marge superior.
Carta de Carlos Pineda a Fuster enviant-li el qüestionari base sobre els
temes que volen saber previ a una entrevista.

1984

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ramón Piñeiro sobre l'intercanvi de llibres
entre tots dos, i als llibres que edita Galaxia. També li proposa la publicació
en català d'un llibre sobre nacionalisme gallec, i d'altres comentaris a la
seua obra "Nosaltres els valencians".

1965

Pineiroramon

14642

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramón Piñeiro a la seua obra literària i a la
lectura dels seus llibres sobretot a "Diccionari per a ociosos". També li fa
alguns comentaris sobre la literatura gallega i li diu que li pareix bona la idea
de fer un llibre divulgatiu, sobre el nacionalisme gallec.

1965

Pineiroramon

14643

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramón Piñeiro sobre el seu darrer article
aparegut a "El Correo Catalán", en el que parla de "Galicia", i comunicació
de l'enviament d'uns llibres sobre nacionalisme gallec. També li proposa
reunir-se amb Basilio Losada a Barcelona per a parlar de fer un llibre sobre
nacionalisme gallec.

1965

Pineiroramon

14644

Correspondència de Joan Fuster
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[

PIÑEIRO, Ramón
Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramón Piñeiro d'elogi a la seua obra
"Causarse d'esperar", després de la seua lectura, i d'altres comentaris a un
congrés d'arquitectes a Santiago de Compostela al que volen convidar-lo.

1965

Pineiroramon

14645

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramón Piñeiro, com a president del "Consello
da Cultura Gallega", de la seua participació en un congrés sobre llengües
minoritàries europees que estan organitzant.

1987

Pineiroramon

14646

1987

Pineiroramon

14647

1954

Pinelljordi

14632

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pinell de l'enviament de les bases de
participació a la "Corona Literaria a la Mare de Déu de Montserrat".
Adjunta còpia del programa de la "Festa d'Ofrena" al mateix acte, amb uns
versets manuscrits al revers. També adjunta una còpia d'un text
"Homenatge dels literats de Catalunya a la Verge de Montserat".

1956

Pinelljordi

14633

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Pinell per la seua participació en la
"Festa literària en Honor a la Mare de Déu de Montserrat", en la qual no va
hi haure massa participació valenciana.

1956

Pinelljordi

14634

Estampa

Estampa de la Mare de Deu de Montserrat enviada a Fuster en senyal
d'agraïment per participar a la "Corona Literària en Honor de la Verge".
Al revers de full apareix una foto de la "Mare de Déu de Montserrat".

1956

Pinelljordi

14635

Pinelljordi

14636

1957

Pinelljordi

14637

1959

Pinelljordi

14638

1960

Pinelljordi

14639

Carta
PINELL, Jordi

Carta

Postal

Carta

Carta
Carta
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Contestació per part de Fuster a Ramón Piñeiro atès que no participarà al
congrés sobre llengües minoritàries europees, organitzat pel "Consello da
Cultura Gallega".
Agraïment a Fuster per part de Jordi Pinell per l'enviament del seu llibre
"Terra en la boca", i comentaris d'elogi a la seua poesia.

Felicitació a Fuster per part de Jordi Pinell per l'obtenció d'un premi
d'assaig, i felicitació nadalenca a Fuster.
Al revers de full apareix una foto d'una vista de la mutanya de Montserrat.
Comunicació a Fuster per part de Jordi Pinell de l'enviament d'un exemplar
de la "Corona Literària a la Mare de Déu de Montserrat", de la qual li
demana que faça publicitat a la premsa valenciana. També li diu que
pròximament apareixerà publicat a "Ossa Menor" el seu darrer llibre de
poesia.
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Pinell de la seua col·laboració en la
revista "Serra d'Or", per a què agafe difusió a València.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Pinell sobre una visita al Monestir de
Montserrat amb un grup de valencians, i d'altres sobre poesia. També
felicita a Fuster pel seu article sobre Vicens Vives de "Serra d'Or".

1956

[

PINELL, Jordi
Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pinell de l'enviament d'un catàleg de
"Publicacions de l'Abadia de Montserrat", per si li interessa algun llibre.
També li agraeix l'enviament del seu darrer i llibre, i li parla dels seus
propers projectes de treball.

1962

Pinelljordi

14640

Carta

Sol·licitud per part de Manuel Pinillos al director del diari "Levante" per a
què li faça arribar la crítica literària de Fuster al seu llibre "El octavo clic",
publicada al mateix diari.

1958

Pinillosmanuel

14641

Carta

Carta de Rosa Maria Piñol i Soler proposant-li a Fuster participar en una
pàgina monogràfica dedicada als "Premis d' Honor de la Llengua Catalana"
concedits fins al moment responent a unes qüestions.
Adjunta qüestionari.

1976

Pinolsolerrosamaria

20547

1975

Pinoljoan

14648

Piqueresmaria

14649

Piquetimiqueljordi

14650

1981

Pitarchjoseluis

14654

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Pitarch, que ha deixat de treballar
per a "Acció Cultural del País Valencià". També li diu que vol reunir-se
personalment amb ell per explicar-li els motius, i li agraeix les seues
atencions.

1986

Pitarchjosep

14651

Carta

Disculpa a Fuster per part de Josep Pitarch per certs comentaris sobre la
revista "El Temps", i enviament d'un escrit enviat a Eliseu Climent per part
d'alguns socis d'"Acció Cultural de País Valencià".
Adjunta fotocòpia d'un escrit contra Eliseu Climent per unes accions dutes a
terme per la "Junta Directiva d'Acció Culltural", en contra dels estatuts de la
institució.

1987

Pitarchjosep

14652

Pitarchjosep

14653

Pitarchjosep

14657

PINILLOS, Manuel

PIÑOL SOLER, Rosa Maria

PIÑOL, Joan
Carta
PIQUERES, Marià
PIQUET I MIQUEL, Jordi
PITARCH, José Luis

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

PITARCH, Josep

Carta
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Joan Piñol de la contestació al qüestionari per
a una entrevista a la revista "Primera Instancia", de la qual li adjunta el
qüestionari esmentat i un exemplar del n. 1 de la revista.
Felicitació a Fuster pel seu aniversari per part de Marià Piqueres i Carlos.

Mostra de suport a Fuster per part de Jordi Piquet i Miquel.
Mostra de suport a Fuster per part de José Luis Pitarch amb motiu de
l'atemptat.

Salutacions a Fuster per part de Josep Pitarch.
Salutacions a Fuster per part de Josep Pitarch qui també li envia un retall del
diari "Mediterráneo".

[

PITARCH, Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch d'una data per visitar-lo amb
uns companys a Sueca, i comentaris a la seua tesi sobre la decadència del
català a Valencià al segle XVI, com a estudiant de Filologia Romànica.

1967

Pitarchvicent

14659

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre com ha anat les seus
vacances a la Costa Brava, i d'altres sobre les seues investigacions per a la
tesi. També li diu que no podrà visitarlo a Sueca fins al nadal, i li dóna la
seua adreça a Barcelona.

1967

Pitarchvicent

14660

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre les averiguacions a
l'"Arxiu de la Corona d'Aragó" per a la seua tesi, i comunicació de
l'enviament de la transcripció d'un document interessant. També li fa alguns
comentaris sobre una representació de teatre que ha vist a Barcelona.

1967

Pitarchvicent

14661

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre les seues
investigacions a diferents arxius i biblioteques de Barcelona, sobre la
prohibició de l'ús de la llengua catalana durant la predicació litúrgica al segle
XVI.
Adjunta les transcripcions d'uns documents antics sobre el tema.

1967

Pitarchvicent

14662

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre l'enviament i la
transcripció del facsímil d'un exemplar del volum III d'un memorial sobre un
"Concili de Tarragona", on es parla de l'ús del català a la litúrgia durant el
segle XVI, i d'altres comentaris sobre una publicació que vol fer a l'esmentat
tema per al "Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura".

1968

Pitarchvicent

14663

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch diguent-li que va rebre uns
diners seus pagant-li la còpia d'un document del seu interès, i d'altres
comentaris sobre la consulta i còpia d'altre document de la "Biblioteca
Provincial", del seu interès també. Li diu que pararà un poc la seua
investigació per a la seua tesi degut als exàmens, i li demana certes dades
sobre la figura d'Avel·lí Flors.

1968

Pitarchvicent

14664

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de la data en que poden
reunir-se, i per parlar a Sueca o a Vila-Real, on li diu que li donarà la
fotocòpia d'una obra d'A. Bosch del seu interès.

1968

Pitarchvicent

14665

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre les seues
investigacions respecte a l'ús del català a la litúrgia al segle XVI, fetes per a
la seua tesi. També li diu que ja ha acabat els estudis de Filologia Romànica,
i que vol passar l'estiu a Alemanya per a aprendre la llengua, per si coneix
cap oferta de treball allà, i li demana informacions sobre Avel·lí Flores.
Adjunta notes de treball de Vicent Pitarch sobre l'esmentada temàtica.

1968

Pitarchvicent

14666
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PITARCH, Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch de si va rebre un llibre que li
envià. També li demana poder anar a visitar-lo a Sueca amb un amic seu,
company d'estudis a Barcelona.

1968

Pitarchvicent

14667

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la visita a Sueca amb
un amic seu, i d'altres sobre la seua participació a un volum sobre "Miracles
Valencians" per a l'"Antologia Catalana". També li fa alguns comentaris
sobre les seues investigacions per a la tesi.

1968

Pitarchvicent

14668

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de la data de la seua visita
amb un amic a Sueca. També li demana ajuda per a la seua col·laboració a
un volum sobre "Miracles Valencians", que està preparant.

1968

Pitarchvicent

14669

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la seua estada al servei
militar a Castelló, i sobre els seus projectes de treball. També li parla de la
"Enciclopèdia catalana" i li demana l'enviament d'un exemplar del llibre
"Heretgies, revoltes i sermons".

1968

Pitarchvicent

14671

1968

Pitarchvicent

14670

1969

Pitarchvicent

14672

1969

Pitarchvicent

14673

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de la seua visita a València
per tal de fer unes consultes a biblioteques, pel que li demana certes
informacions sobre les mateixes. També li fa alguns comentaris sobre un
estudi dels Viciana aparegut a la revista "Saitabi".

1969

Pitarchvicent

14674

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch atès que està fent un
programa a "Ràdio Popular de Castelló" sobre valencianisme i cultura, que
ha anomenat "Nosaltres, els valencians", per si vol col·laborar-hi.

1969

Pitarchvicent

14675

1969

Pitarchvicent

14676

1969

Pitarchvicent

14677

Telegrama
Carta
Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de la data de la seua visita a
Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch d'una data i hora per tal de
reunir-se a Sueca i parlar.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch atès que no va poder anar a
Sueca la data pactada, per tal de quedar altre dissabte.

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de l'enviament de les veus
per al "Diccionari de la llengua catalana" comença des per la lletra [B].
També li demana algunes informacions sobre Estanislao, de Kotska Vayo.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre com li va el servei
militar, i d'altres sobre els seus treballs literaris. També li demana la seua
ajuda per a la gestió d'una beca de l'"Institut d'Estudis Catalans" a joves
investigadors, i li demana informacions sobre alguns personatges valencians
per al "Diccionari de la Llengua Catalana", d'"Edicions 62" i amb el que
col·labora.

[

PITARCH, Vicent
Carta

Carta

Carta

Agraïment a Fuster per part de Vicent Pitarch de les seues gestions per a
què li donen una beca a joves investigadors de l'"Institut d'Estudis Catalans",
i d'altres comentaris sobre la seua visita a Sueca quan acabe el servei
militar.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre un curset de català que
ha fet al "Centre Excursionista de Castelló", donat per Albert Gascon. També
li demana uns exemplars de l'obra "Nomenclàtor", per a regalar als
alumnes.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch, en nom d'Anna M. Revest,
d'una data per a anar a visitar-lo a Sueca, i que li propose un tema
d'investigació per a la tesi.

1969

Pitarchvicent

14678

1970

Pitarchvicent

14679

1970

Pitarchvicent

14680

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de la data del seu
matrimoni a l'església de Benlloch (Castelló), pel que li demana la seua
presència, i comentaris sobre els assitents a la cerimònia.

1970

Pitarchvicent

14681

Carta

Agraïment a Fuster per part de Vicent Pitarch per la seua presència al seu
casament, a l'església de Benlloch.

1970

Pitarchvicent

14682

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la seua assistència a
una reunió a Castelló, de la "Fundació Huguet", pel que el convida a casa
seua, i d'altres comentaris sobre la seua tesi doctoral i l'ampliació temàtica
d'aquesta.

1971

Pitarchvicent

14683

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch de confirmació d'una data per
anar a visitar-lo a Sueca, amb Safont i Anna M. Revest.

1971

Pitarchvicent

14684

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la possible data d'una
visita a Sueca, amb Manolo Safont, i comentaris sobre un homenatge a
Carles Salvador.

1971

Pitarchvicent

14685

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la proposta d'Eliseu
Climent a fer un llibre sobre els textos apològics catalans, pel que li demana
una data per visitar-lo a Sueca i parlar del tema.

1971

Pitarchvicent

14686

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch d'unes possibles dates per
tal de reunir-se i parlar de temes de treball.

1971

Pitarchvicent

14687

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre l'enviament d'unes
fitxes de treball, i d'altres sobre l'enviament d'uns llibres. També li diu que
està visitant-lo a Castelló un professor hongarès, que ensenya català a la
Facultat de Romaniques de Budapest, i d'altres comentaris sobre el seu
programa de ràdio "Nosaltres, els valencians".

1971

Pitarchvicent

14688

Correspondència de Joan Fuster
1556 ]

[

PITARCH, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch atès que li han arribat les
seues fitxes de treball per a copiar-le's. També li demana data per visitar-lo
a Sueca, acompanyat de Miquel Galindo.

1971

Pitarchvicent

14690

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch d'unes dades sobre una
publicació referent als "Sermons de quaresma de Sant Vicent", per fer una
crítica literària a "Serra d'Or". També li demana l'article de Sanchis Guarner,
"L'evolució de la llengua literària en els escriptors valencians de la
renaixença", publicat a "Criterion", i d'altres comentaris literaris i sobre
l'enviament de llibres.

1971

Pitarchvicent

14691

Telegrama

Comunicació per part de correus a Vicent Pitarch del retorn d'un telegrama
enviat a Fuster.

1971

Pitarchvicent

14689

1972

Pitarchvicent

14692

1972

Pitarchvicent

14693

1973

Pitarchvicent

14694

Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch de certes informacions sobre
l'obra d'Ambrosio de Morales, i informacions de treball sobre les seues
fitxes literàries per a un estudi que prepara.
Comentaris literaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la lectura
d'unes obres dels clàssics catalans, i opinions sobre un projecte de treball de
Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch atès que ha aprovat a
Madrid les oposicions a catedràtic d'institut, triant per a la docència
l'"Institut d'Onda".

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre el seu estat de salut.
També li demana la seua visita a Benlloch.

1974

Pitarchvicent

14695

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre el contingut d'un
futllet publicitari del seu programa de ràdio a Castelló, per tal d'evitar el seu
tancament.

1974

Pitarchvicent

14696

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch d'informació sobre una peça
de teatre per a representar a Castelló Ovidi Montllor, i d'altres comentaris al
seu programa de ràdio.

1974

Pitarchvicent

14697

Carta

Contestació per part de Fuster a Vicent Pitarch proposant-li la revista
"Yorick", on pot trobar una bona peça de teatre en català, proposant-li una
de F. Martínez Sobes. També li proposa publicar la seua tesi sobre l'ús del
català a la litúrgia, i li demana ajuda per a un treball que està fent sobre
teatre valencià als segles XVI-XVIII.

1974

Pitarchvicent

14698
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PITARCH, Vicent

Carta

carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Contestació a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la defensa de la seua
tesi sobre l'ús del català a la litúrgia a la Universitat de Barcelona. També li
comunica els seus darrers treballs de doctorat sobre les "Homilies
d'Organyà", sobre les "Converses filològiques" de Pompeu Fabra i "Parleu
Bé!" de Carles Salvador, i a d'altre treball de "Toponimia" que es publicarà al
"Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura". També li fa alguns
suggeriments i li envia alguns llibres i informacions sobre el teatre en
valencià a Castelló.
Carta de Vicent Pitarch, de "Ràdio Popular", demanant-li a Fuster la seua
adhesió al 5è Aniversari del programa de ràdio "Nosaltres els Valencians".
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch per si vol anar amb ell a veure
la representació del "Misteri d'Elx", convidats pel conseller Barceló.
Comunicació per part de Fuster a Vicent Pitarch atès que ja ha quedat amb
uns amics de Sueca per anar a veure la representació del "Misteri d'Elx", pel
que li proposa veure's allà una estona i saludar al conseller Barceló.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch d'una reunió a Castelló o a
Sueca, per tal que li facilite unes informacions sobre l'ús del català a l'etapa
franquista, per a un treball que li han encarregat.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre un treball per a la
revista "L'Espill", per al que li demana ajuda. També li demana l'enviament
d'uns llibres: un facsímil de "BIBLIOVASA" i d'una "Bibliografía", de Ribelles
Comín.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch de la seua participació en una
conferència sobre Ausiàs March a l'"Institut Ribalta de Castelló", i felicitació
per la seua investidura com a "Doctor Honoris Causa".

1974

Pitarchvicent

14699

1974

Pitarchvicent

20548

1978

Pitarchvicent

14700

1978

Pitarchvicent

14701

1979

Pitarchvicent

14702

1980

Pitarchvicent

14703

1984

Pitarchvicent

14704

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre l'obra del poeta
Maximilià Alloza, de la qual li proposa fer una edició a la "Biblioteca d'Autors
Valencians".

1984

Pitarchvicent

14705

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch de la seua signatura, i adhesió
d'un manifest polític per a la no intervenció dels EE.UU a Nicaragüa i en
defensa dels pobles d'Amèrica Central.
Adjunta una còpia de l'esmentat document per a la signatura de Fuster (que
no apareix signat).

1989

Pitarchvicent

14706

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Pitarch d'una visita a Sueca, pel que li
proposa les possibles dates.

1990

Pitarchvicent

14707

Carta

Proposta a Fuster per part de Vicent Pitarch d'unes dades per a reunir-se
amb ell, on també estaran Toni Mollà i el Rafa Ninyoles.

1990

Pitarchvicent

14708
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Carta

Confirmació per part de Fuster a Vicent Pitarch d'una data per a dinar junts,
amb uns amics seus.

Carta

Carta

Telegrama
PIZCUETA ALFONS, Adolf
Carta
Carta
Nota

Carta

Pitarchvicent

14709

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la data d'un viatge a
Elx, demanant-li que confirme la seua assistència.

Pitarchvicent

14655

Comentaris a Fuster per part de Vicent Pitarch sobre la seua visita a Sogorb
per fer un treball, i d'altres sobre l'assistència de Fuster a un viatge a Elx,
amb amics. També li diu que li portarà el llibre de Ramon Robres sobre "San
Juan de Ribera".

Pitarchvicent

14656

Pitarchvicent

14658

1967

Pizcuetaalfonsadolf

14710

1967

Pizcuetaalfonsadolf

14711

1967

Pizcuetaalfonsadolf

20549

1969

Pizcuetaalfonsadolf

14712

Comunicació a Fuster per part de Vicent Pitarch de la data d'una visita a
Sueca.
Comentaris a Fuster per part d'Adolf Pizcueta sobre les gestions fetes per a
la convocatòria del "Premi de Santa Llúcia", i a les classes de català donades
pel Aracil a la Universitat de València.
Comentaris a Fuster per part d'Adolf Pizcueta sobre les gestions fetes amb
Fibla per a la convocatòria del "Premi de Santa Llúcia".
Tarja d' Adolf Pizcueta Alfonso enviant-li a Fuster unes fotografies.
Comentaris a Fuster per part d'Adolf Pizcueta sobre l'ingrés d'uns diners per
part d'"Òmnium Cultural" al Banc de València, per a la subvenció d'uns
cursets de català. També li parla de l'edició d'un estudi d'economia
valenciana i dels estatuts per a la creació de la "Fundació Huguet".
Finalment li diu que es publicitarà a la premsa el "Premi de la Santa Llúcia"
per a fomentar la participació valenciana.

1990

Carta

Comentaris per part de Fuster a Adolf Pizcueta sobre l'edició d'un estudi
d'economia valenciana, encomanat a Vicent Ventura.

1969

Pizcuetaalfonsadolf

14713

Carta

Comentaris per part de Fuster a Adolf Pizcueta sobre la celebració d'una
reunió de la "Fundació Huguet". També s'interessa pel seu estat de salut, i
d'altres comentaris sobre la seua relació personal amb Sanchis Guarner.

1971

Pizcuetaalfonsadolf

14714

1971

Pizcuetaalfonsadolf

14715

1971

Pizcuetaalfonsadolf

14716

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1559 ]

Agraïment a Fuster per part d'Adolf Pizcueta per interessar-se pel seu estat
de salut, i comentaris sobre la possible data d'una reunió de la "Fundació
Huguet".
Dimissió per part de Fuster com a membre del patronat de la "Fundació
Huguet", qui li ho comunica a Adolf Pizcueta, a Vicent Ventura, a Santiago
Ninet i a l'Eliseu Climent, a qui li proposa que el substituisca. També li
demana a Santiafo Ninet certes informacions sobre l'edició de l'obra de
Cavanilles, per la Diputació de València, i li demana reunir-se amb ell per
parlar del tema.

[

PIZCUETA ALFONS, Adolf
Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta de l'enviament d'un
pressupost dels diners que farien falta per al funcionament de la "Fundació
Huguet", i comentaris per demanar ajuda a la Diputació.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat "Pressupost de despeses de la Fundació
Huguet per a l'any 1972".
Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta atès que pot editar a l'"Estel"
un facsímil de la publicació "La Donsayna", i comentaris a una querella
presentada contra ells.
Comentaris a Fuster per part d'Adolf Pizcueta d'una reunió amb Enric Valor i
Joan Senent, qui proposen crear una nova institució cultural valenciana,
però pensa que com ja exiteix "Bibliovasa" no paga la pena la duplicitat
d'institucions.
Adjunta fotocòpia del projecte d'"Estatus" per a crear la "Fundació Ausias
March".
Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta de l'ajuda econòmica a la
"Fundació Huguet", per part de Diputació gràcies a les gestions de Ninet,
comentaris sobre l'edició d'un diccionari i sobre el pròleg de Sanchis
Guarner a un llibre editat per "Bibliovasa".
Felicitació a Fuster pel seu aniversari de part d'Adolf Pizcueta.

1972

Pizcuetaalfonsadolf

14717

1972

Pizcuetaalfonsadolf

14718

1972

Pizcuetaalfonsadolf

14719

1972

Pizcuetaalfonsadolf

14720

1972

Pizcuetaalfonsadolf

14721

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Adolf Pizcueta per l'enviament de l'obra de
Joan de Timoneda "Flor d'enamorats", i comentaris al pagament dels
cursets de valencià per part de Diputació.

1973

Pizcuetaalfonsadolf

14723

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part d'Adolf Pizcueta sobre la publicació a
"Bibliovasa" d'un llibre de lectura i del catàleg de "Llibres valencians: 19391973". També li fa alguns comentaris sobre les subvencions a rebre de les
Diputacions de València i Castelló per a la "Fundació Huguet".

1973

Pizcuetaalfonsadolf

14724

1973

Pizcuetaalfonsadolf

20550

1973

Pizcuetaalfonsadolf

20551

1973

Pizcuetaalfonsadolf

14722

Carta

Carta

Tarja de
presentació
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Carta d' Adolf Pizcueta anunciant-li a Fuster que està d' acord en que
publique el treball sobre Ignaci Villalonga amb el peu d' imprempta de "L'
Estel".
Carta d' Adolf Pizcueta agraint-li a Fuster l' enviament de "La Creu del
matrimoni".
Comunica que ha enviat a Miquel Peris la seua carta amb el text de la placa
dedicada a Manuel Sanchis Guarner.
Agraïment a Fuster per part d'Adolf Pizcueta per l'enviament d'un exemplar
de "Lletra menuda". També li comunica la data d'una reunió a Castelló i li
felicita el nadal.

[

PIZCUETA ALFONS, Adolf
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Adolf Pizcueta sobre la seua absència a una
reunió a Castelló de la "Fundació Huguet", i d'altres a la subvenció a rebre la
fundació per part de les Diputacions de València i de Castelló. També li parla
de l'acord d'una distinció a Sanchis Guarner.
Adjunta pressupost de les despeses projectades per a l'any 1974 de la
Fundació Huguet.

1974

Pizcuetaalfonsadolf

14725

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta de la seua col·laboració
econòmica per a una publicació sobre el pas de Villalonga pel govern de
Catalunya.

1974

Pizcuetaalfonsadolf

14726

1975

Pizcuetaalfonsadolf

20553

1975

Pizcuetaalfonsadolf

14727

1975

Pizcuetaalfonsadolf

20552

1976

Pizcuetaalfonsadolf

14728

1976

Pizcuetaalfonsadolf

14729

Adhesió

Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama d' adhesió d' Adolf Pizcuelta a la concessió del "Premi d' Honor
de les Lletres Catalanes" a Fuster.
Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta d'unes gestions de la
"Fundació Huguet" a fer a Madrid, i comentaris sobre la visita d'Eliseu
Climent a Sueca, pel que li demana que li done uns llibres de la col·lecció
"Taula".
Carta d' Adolf Pizcueta proposant-li a Fuster la idea plantejada per Manuel
Sanchis Guarner de nomenar, en la "Fundació Huguet" a Vicent Andrés
Estellés "Valencià de l' any".
Agraïment a Fuster per part d'Adolf Pizcueta per l'enviament de la separata
"Els marges", i comunicació de la data d'una reunió de la "Fundació
Huguet".
Comunicació per part de Fuster a Adolf Pizcueta atès que no anirà a la
reunió de la "Fundació Huguet", però li proposa que tracten els temes del
"Centre Excursionista d'Alcoi" i els cursets de la Ribera Baixa.

Carta

Proposta per part de Fuster a Adolf Pizcueta d'unes possibles dates per a
dinar junts.

1976

Pizcuetaalfonsadolf

14730

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Aldolf Pizcueta de la data per a una reunió
de "Bibliovasa", i comentaris sobre l'edició de llibres per part de la mateixa
institució. També el felicita pel seu premi a "La Vanguardia".

1977

Pizcuetaalfonsadolf

14731

Carta

Disculpa per part de Fuster a Adolf Pizcueta per no poder celebrar la reunió
de "Bibliovasa" per estar a Barcelona, i proposta d'una nova data per a la
reunió esmentada.

1977

Pizcuetaalfonsadolf

14732

Carta

Proposta a Fuster per part d'Adolf Pizcueta d'una possible data per a una
reunió de la "Fundació Huguet", a la que li demana confirmació. També li
felicita el nadal i l'any 1978.

1977

Pizcuetaalfonsadolf

14733

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta atès que no anirà a la reunió
d'"Acció Cultural", ni a la presentació de la revista "L'Espill".

1979

Pizcuetaalfonsadolf

14734
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PIZCUETA ALFONS, Adolf

Telegrama
Telegrama
Carta

Carta
Carta
Telegrama
PLA ARXE, Ramon
Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta pel "Premi de les Lletres
Valencianes".
Mostra de suport a Fuster per part d'Adolf Pizcueta, amb motiu de
l'atemptat.
Dimissió presentada a Fuster per part d'Adolf Pizcueta dels càrrecs de
president de la "Fundació Huguet" i vice-president d'"Acció Cultural", per
motius de salut.
Acceptació presentada a Fuster per part d'Adolf Pizcueta de continuïtat amb
els càrrecs de president de la "Fundació Huguet" i vicepresident d'"Acció
Cultural".
Comunicació a Fuster per part d'Adolf Pizcueta atès que no podrà estar a
l'homatge que li farà la ciutat de Sueca.
Mostra de suport a Fuster per part d'Adolf Pizcueta, amb motiu de
l'atemptat.
Enviament a Fuster per part de Ramon Pla Arxe d'un treball. També li
comunica el seu viatge a Rotterdam, on li enviarà un treball i una
bibliografia del seu interès de la "Biblioteca Erasmiana", i li dona la seua
adreça a Holanda.
Enviament a Fuster per part de Ramon Pla Arxe d'un treball i felicitació
nadalenca.
Comentaris editorials a Fuster per part de Ramon Pla Arxe sobre unes
correccions fetes a un text seu abans de la seua publicació. També li
comunica l'enviament d'uns retalls de premsa sobre Unamuno.
Comentaris per part de Fuster a Ramon Pla Arxe sobre a unes propostes
editorials fetes per Cahner, a l'edició d'un llibre seu, i les possibles
correccions a fer.
Comentaris editorials a Fuster per part de Ramon Pla Arxe sobre les
correccions proposades a l'edició d'un llibre seu. També li demana reunir-se
a Sueca o a Barcelona per a parlar de llibre, i el felicita pel capítol que dedica
a Pla.
Enviament a Fuster per part de Ramon Pla Arxe de la traducció d'un llibre
seu per a la seua publicació, i comunicació de la data de la seua visita a
Sueca per a parlar amb ell sobre el mateix assumpte.

1981

Pizcuetaalfonsadolf

14735

1981

Pizcuetaalfonsadolf

14741

1983

Pizcuetaalfonsadolf

14736

1983

Pizcuetaalfonsadolf

14737

1984

Pizcuetaalfonsadolf

14738

Pizcuetaalfonsadolf

14742

1970

Plaarxeramon

14861

1970

Plaarxeramon

14862

1971

Plaarxeramon

14863

1971

Plaarxeramon

14864

1971

Plaarxeramon

14865

1971

Plaarxeramon

14866

Carta

Enviament a Fuster per part de Ramon Pla Arxe d'una bibliografia a la que li
demana que li faça unes correccions, i comentaris editorials.

1972

Plaarxeramon

14867

Carta

Comentaris editotorials a Fuster per part de Ramon Pla Arxe sobre les
correccions fetes a una bibliografia per a la seua publicació, i d'altres
comentaris sobre la política espanyola.

1972

Plaarxeramon

14868

Correspondència de Joan Fuster
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[

PLA ARXE, Ramon

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Pla Arxe per a què faça un pròleg per
a una "Antologia de Vicenç Ferrer", de l'editorial "Empúries".
Nota de Ramon Pla i Arxé, degá de la Universitat de Barcelona, a Fuster.

1972

Plaarxeramon

14869

1987

Plaarxeramon

20556

Postal

Disculpa a Fuster per part d'Enric Pla Ballester per no poder anar al seu
homenatge, atès que ha de sortir de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de les "...ruinas de Tampumachay
o Baños del Inca. Cuzco (Perú)".

1968

Plaballesterenric

14870

Saluda

Saluta a Fuster per part de José Pla Ferrís, sacerdot de la parròquia de "Sant
Martín Obispo y San Antonio Abad", i felicitació pel "Premi Ausias March",
del qual Fuster és jurat.

1959

Plaferrisjose

14871

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Joan Pla amb motiu de l'atemptat, i
condemna del mateix. També li diu que farà perquè publique, Toni Royo, un
article d'adhesió al diari "ABC".

1981

Plaivillarjoanjesus

14872

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pla Narbona per l'enviament d'uns llibres,
per mitjà de Teresa Lloret. També li diu que vol ensenyar-li una col·lecció de
gravats seus.

1972

Planarbona

14873

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pla Narbona per acceptar fer uns comentaris
a una col·lecció seua de gravats, que li farà arribar per mitjà de Gaspar
Lloret, junt amb un text de García-Sabell.

1972

Planarbona

14874

1972

Planarbona

14875

1972

Planarbona

14876

Nota
PLA BALLESTER, Enric

PLA FERRIS, Jose

PLA I VILLAR, Joan Jesús

PLA NARBONA

Carta

Invitació

Agraïment a Fuster per part de Pla Narbona pel text per a una exposició
seua a Chicago, que no va poder ser traduït a l'anglès, i d'altres comentaris
sobre les seues properes exposicions a Barcelona i Madrid, a les quals el
convidarà. També el felicita pel seu darrer article a "La Vanguardia".
Invitació i fullet d'una exposició de Pla Narbona a Chicago enviats a Fuster.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pla Narbona de la seua visita a Sueca, o del
seu viatge a Barcelona, per tal de mostrar-li uns dibuixos per als que vol que
li faça uns textos, i demés comentaris al respecte.

1973

Planarbona

14877

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pla Narbona pels seus textos a uns dibuixos
seus, per publicar-los a un catàleg que li agraden molt, i d'altres comentaris
sobre uns retrats que li ha fet.

1973

Planarbona

14878

Carta

Carta de Josep Pla Narbona proposant-li a Fuster escriure el text per a un
llibre d' art.

1973

Planarbona

20557
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PLA NARBONA
Carta

Comunicació a Fuster per part de Pla Narbona de l'enviament de les proves
d'impremta d'uns textos seus per a un llibre. També li diu que li adjunta un
dibuix seu per si vol publicar-lo.

1974

Planarbona

14879

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pla Narbona atès que el llibre que han fet
ha tingut molt d'èxit, i li enviarà un exemplar.

1974

Planarbona

14880

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pla Narbona per l'enviament d'un exemplar
del seu llibre "El descrèdit de la realitat". També diu que li envia un catàleg
de la seua darrera exposició.

1975

Planarbona

14881

Carta

Carta de Josep Pla Narbona proposant a Fuster traduir una nota seua per a
incloure-la al catàleg d' una exposició.
lanteja diferents opcions per a fer-ho.

1975

Planarbona

20558

1975

Planarbona

20559

1961

Plajaume

14758

1963

Plajaume

14746

1964

Plajaume

14747

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'acceptació de Josep
Carner per a què Fuster li faça un pròleg a la seua obra, i d'altres editorials.
Adjunta pròleg de Predro Laín Entralgo a l'esmentada obra de Josep Carner,
titulada "Bestiari".

1964

Plajaume

14748

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la publicació del
seu pròleg a l'obra de Josep Carner "Bestiari".

1964

Plajaume

14750

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla agraïnt-li el seu pròleg
per a l'obra de Josep Carner "Bestiari". També li fa algunes correccions al
mateix pròleg i li parla dels seus honoraris editorials.
Al revers del full apareix altra cara de Jaume Pla a Fuster parlant-li de la
possibilitat d'incloure altre pròleg en francès i de l'enviament dels seus
honoraris editorials.

1964

Plajaume

14751

Carta
PLA, Jaume

Catàleg
Felicitació
nadalenc

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Josep Pla Narbona comunicant a Fuster que han decidit publicar el
seu text en català al catàleg.
Catàleg editorial d'"Edicions de la Rosa de Vera" enviat a Fuster, amb
il·lustracions de diferents autor (blanc i negre).
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Pla. També li demana que
quan vaja a Barcelona es prenga un cafè a casa seua, i la seua col·laboració a
"Edicions de la Rosa Vera".
Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre la edició d'un poemari de
Josep Carner titulat "Bestiari", amb pròleg de Fuster i altre de Pedro Laín
Entralgo, que vol editar a "Edicions de la Rosa Vera", pel que li demana el
seu parer. També li envia un catàleg d'obres publicades a la mateixa
editorial.

[

PLA, Jaume
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'enviament
d'uns exemplars de l'obra "Bestiari". També li proposa col·laborar en una
obra sobre la geografia de les comarques catalanes, i d'altres comentaris
sobre els seus honoraris editorials i sobre l'estructura de l'obra. També li
dóna recors de Josep Pla.

1964

Plajaume

14753

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la seua
col·laboració amb un llibre sobre les comarques catalanes publicat a
"Ediciones de la Rosa Vera", on li demana que faça algun treball sobre el
País Valencià. També el felicita pel seu llibret sobre Raimon i li proposa una
reunió a Barcelona o a Sueca.

1964

Plajaume

14754

1964

Plajaume

14755

1964

Plajaume

14756

1964

Plajaume

14749

1964

Plajaume

14752

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre un viatge per terres
valencianes amb la seua família. També li fan alguns comentaris a la seua
obra "El pais valenciano" que han gastat coma guia de viatge, i d'altres
editorials sobre la publicació a "Edicions de la Rosa Vera" d'una obra de
poemes de Raimon.

1965

Plajaume

14757

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la seua
participació en l'obra "Les comarques catalanes", on li diu que li envia un
text d'Espinàs per a la mateixa obra. També li demana consell editorial per
fer una nova obra, "Dotze catalans universials" a "Edicions de la Rosa Vera".
Finalment el felicita pel seu "Diccionari per a ociosos".

1965

Plajaume

14761

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'edició d'un
llibre de Raimon a "Edicions de la Rosa Vera", i d'altres al seu darrer viatge a
Barcelona. També li fa comentaris editorials sobre la publicació d'un volum
dedicat al País Valencià, a l'obra sobre "Les comarques catalanes", i a l'obra
"Els catalans universals". Finalment li parla de Josep Pla i el felicita pel seu
pròleg a l'obra "Les Bonhomies", Carner.

1965

Plajaume

14762

Carta

Carta
Telegrama
Telegrama
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Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'edició d'una
obra sobre les comarques catalanes, que finalment s'editarà a l'editorial
"Teide", i d'altres sobre els col·laboradors en l'obra i sobre la seua visita a
Sueca.
Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'estructura de
l'obra "Les comarques catalanes" i als col·laboradors en la mateixa. També li
demana reunir-se amb ell per a parlar de l'assumpte.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament d'un pròleg per a
l'obra de Josep Carner, titulada "Bestiari".
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de la devolució dels seus pròlegs
signats per a l'obra de Josep Carner, "Bestiari".

[

PLA, Jaume
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla al projecte de
publicació de l'obra "Les comarques catalanes". També li demana
informacions sobre una obra de Raimon per tal de publicarla a "Edicions de
la Rosa Vera".

1965

Plajaume

14763

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Pla per l'enviament d'uns exemplars
dels seus llibres, però li diu que li falta "El descrèdit de la realitat". També li
fa comentaris editorials sobre la publicació de "Les comarques catalanes", al
País Valencià, i li comunica l'enviament d'un treball per a què li faça una
ullada.

1965

Plajaume

14764

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla de la seua assistència a una
prova d'atletisme, on el locutor ,en ser piulat per no saber parlar en català,
va ser canviat per altre.

1965

Plajaume

14765

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de la seua col·laboració amb un
text que acompanye una il·lustració de Roser Bru, per a un llibre que va a
publicar "Edicions de la Rosa Vera", i comentaris a la lectura de l'obra de
Fuster per part de la família de Pla.

1965

Plajaume

14766

1965

Plajaume

14767

1965

Plajaume

14768

1965

Plajaume

14769

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla, qui li parla que li han
proposat dirigir l'editorial "Alfaguara" i està fent una revista d'economia.
També el felicita pel seu text a un grabat de Rosa Bru, a la publicació
d'aquest a "Edicions de la Rosa Vera" i li demana que acabe el seu poemari
per publicar-li'l.

1965

Plajaume

14770

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la seua visita a
Andorra per motius de treball a l'editorial "Alfaguara", qui li proposa
publicar-li els seus assaigs en castellà a l'editorial.

1965

Plajaume

14771

Carta

Comunicació a Fuster per part de Nerina, esposa de Jaume Pla, que el
paquet que li envià ha arribat i comentaris editorials. També li demana el
seu viatge a Barcelona.

1965

Plajaume

14772

Carta
Carta
Carta
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Enviament a Fuster per part de Jaume Pla del seu text per a què el signe
abans de publicar-lo a una obra d'"Edicions de la Rosa Vera", junt amb els
seus honoraris editorials. També li demana per la seua visita a Barcelona.
Mostra de condol a Fuster per part de Jaume Pla per la mort de la seua
mare.
Mostra de suport a Fuster per part de Jaume Pla per la mort de la seua
mare, i proposta de publicació d'un llibre seu de poemes a "Edicions de la
Rosa Vera". També li demana un text seu per publicar-lo junt a un grabat de
Roser Bru.

[

PLA, Jaume
Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Telegrama

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la publicació
d'una obra de Fuster, il·lustrada sobre l'Albufera, on li parla dels honoraris
editorials a rebre.
Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla de la publicació, a
"Edicions de la Rosa Vera", d'una obra sobre "L'Albufera", demanant-li a
Fuster que faça els textos i ell els dibuixos, pel que anirà a passar uns dies al
llac.
Mostra de condol a Fuster per part de Jaume Pla i família, per la mort del
seu pare.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre la seua visita a terres de
l'Albufera per tal de treballar en un llibre sobre l'esmentat llac.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla per a què busque per casa una
arracada de la seua dona que va perdre durant la visita a casa, per a parlar
del llibre "L'Albufera" i comentaris sobre una crítica literària a "El Correo
catalán", feta per Marçà a un llibre de Josep Pla.
Agraïment a Fuster per part de Nerina, esposa de Jaume Pla, per trobar
l'arracada que va perdre a casa de Sueca. També el felicita per la seua crítica
literària a l'obra de Huxley apareguda a "Destino".
Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de data de la seua visita a
Sueca.
Pressupost per a l' edició d' un llibre de gravats sobre l' Albufera.

1966

Plajaume

14774

1966

Plajaume

14775

1966

Plajaume

14776

1966

Plajaume

14777

1966

Plajaume

14778

1966

Plajaume

14779

1966

Plajaume

14773

1966

Plajaume

20562

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre com porta els
seus treballs de gravador per a la publicació de l'obra "L'Albufera". També el
convida la seua dona Nerina a fer una visita a Barcelona.

1967

Plajaume

14780

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre la seua visita a Barcelona.
També li demana notícies sobre com porta els textos per al llibre de
"L'Albufera", i li demana fer els pròleg a les obres "Del roig al negre" i "La
Cartoixa de Parma", editades per "Nauta". Finalment li proposa fer de jurat
a un premi literari.

1967

Plajaume

14781

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre com porta els
gravats per a l'obra de "L'Albufera", i d'altres comentaris sobre un pròleg de
Fuster a una obra de Stendhal, i als honoraris editorials que vol rebre.

1967

Plajaume

14782

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla dels honoraris editorials a rebre
pel pròleg a l'obra d'Sthendal, editada per "Nauta". També li demana la seua
col·laboració a la publicació de l'obra de Xavier Benguerel, a "Edicions de la
Rosa Vera", i li parla del seu estat de salut.

1967

Plajaume

14783
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PLA, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume
Pla, Jaume

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla d'una data per a la seua visita a
Sueca, pel que li demana confirmació, i d'altres comentaris al seu mal estat
de salut.

1967

Plajaume

14784

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de notícies sobre el seu pròleg a
l'obra d'Sthendal, al seu text per a "L'Albufera", i d'altres comentaris sobre
el seu estat de salut.

1967

Plajaume

14786

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla atès que el seu pròleg a l'obra
d'Sthendal ha agradat molt a la gent de "Nauta", i comentaris al pagament
dels seus honoraris editorials. També li demana notícies sobre el seu text
per a l'obra "L'Albufera", i comentaris al seu delicat estat de salut.

1967

Plajaume

14787

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'enviament d'un
pròleg seu i del text de l'obra "L'Albufera". També li demana la seua
assistència a la presentació pública d'"Edicions de la Rosa Vera", on es
presentarà l'edició de les "Obres completes", de Xavier Benguerel.

1967

Plajaume

14788

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla per si té el pròleg de "L'Albufera",
ja que no el troba per casa. També li felicita l'any nou.

1967

Plajaume

14789

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament, per Xavier
Benguerel, de la seua darrera obra per a la seua publicació. També li
demana el seu text per a l'obra "L'Albufera", i li demana que faça un assaig
sobre l'obra de Folch i Torres.

1968

Plajaume

14790

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Pla per l'enviament d'una foto en la
que apareixen tots dos, i comentaris al seu delicat estat de salut. També li
demana que treballe amb el llibre sobre "l'Albufera", per veure si surt
pronte, i el felicita pel seu darrer article de premsa.

1968

Plajaume

14791

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla sobre el seu estat de salut, ja que
fa temps que no sap res d'ell, i felicitació per l'obtenció d'un premi literari.

1968

Plajaume

14795

Carta

Comentaris editorials per part de Jaume Pla sobre la manca d'èxit del diari
"Tele/Estel", i d'altres sobre la bona acollida del llibre de Folch i Camasara.

1969

Plajaume

14792

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla, proposant-li fer una la
secció a la revista "Tele/Estel" per tal de reactivar la publicació. També li
parla de la possible col·laboració de Baltasar Porcel a la revista.

1969

Plajaume

14793

Carta

Comentaris per part de Fuster a Jaume Pla de les coses que s'han de millorar
a la revista "Tele/Estel" per tal de reactivar-la, i d'altres comentaris sobre la
seua col·laboració a la mateixa.

1969

Plajaume

14794
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PLA, Jaume
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla d'una reunió amb Ignasi Agustí per
parlar de la reactivació de la revista "Tele/Estel". També li demana
l'enviament del text de l'obra "l'Albufera" per tal de publicar-la, i li fa alguns
comentaris sorbre com van les vendes de l'obra de Folch i Torres, i a la
lectura del segon volum de les seues "Obres completes".

1969

Plajaume

14796

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Pla dels gravats per al llibre de
"L'Albufera", demanant-li la seua opinió sobre els mateixos.

1969

Plajaume

14797

1969

Plajaume

14799

1969

Plajaume

14800

1969

Plajaume

14801

1969

Plajaume

14802

1970

Plajaume

14803

1970

Plajaume

14804

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jaume Pla pel seu darrer article aparegut a
"Tele/Exprés", i preocupant-se pel seu estat de dalut després de patir un
accident de cotxe.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de la seua visita a Barcelona per a
parlar amb ell, comentaris editorials sobre la reedició de la revista
"Tele/Estel" i sobre els nous col·laboradors a la mateixa, proposant-li dur
una secció pel que li demana reunir-se amb Ignasi Agustí. Finalment li fa
alguns comentaris sobre un viatge a Morella i Terol que va fer amb la seua
dona.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'edició del llibre
"L'Albufera", i proposta de publicació a "Edicions de la Rosa Vera" d'un nou
llibre sobre Francesc Macià. També li fa alguns comentaris sobre la reedició
de la revista "Tele/Estel", i als seus nous col·laboradors.
Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la seua negativa
a fer el text per a un llibre sobre Francesc Macià, per a publicar-lo a
"Edicions de la Rosa Vera". També li demana per la seua visita a Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de la gestió de la venda a la
"Llibreria Dàvila", del llibre "L'Albufera". També li demana l'adreça de la
"Llibreria 3 i 4" per si volen vendre'l, i d'altres comentaris sobre
"Tele/Exprés".
Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la publicació, a
"Edicions de la Rosa Vera", del llibre "L'Albufera", i d'altres comentaris
proposant-li fer una exposició a València sobre l'obra esmentada.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament del seu text per a la
publicació de l'obra "L'Albufera".

1970

Plajaume

14806

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la publicació de
l'obra "l'Albufera de València", pel que li demana l'enviament dels textos
segons els vaja fent, per buscar la coherència entre gravats i textos.

1970

Plajaume

14807
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PLA, Jaume
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'original del seu
text, de l'obra "L'Albufera de València", per a la seua edició a "Edicions de la
Rosa Vera". També li diu de quedar un dia durant la seua visita a Barcelona,
per Santa Llúcia, i li pagarà els seus honoraris editorials.

1970

Plajaume

14808

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Pla per les seues informacions sobre
"Diccionaris catalans-francesos", i comentaris a les correccions fetes al seu
text de l'obra "L'Albufera de València", per a la seua publicació. També li
comunica la seua visita a Sueca i l'enviament d'un manuscrit per a la seua
lectura.

1970

Plajaume

14809

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la publicació d'un
text seu, amb pròleg de Molas, i sobre les correccions al seu original de
"L'Albufera de València". També li parla de la seua situació familiar i li
demana opinió sobre un manuscrit que li envià.

1970

Plajaume

14810

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de la publicació de l'obra
"L'Albufera de València", pel que li demana la signatura de les justificacions
de l'obra.

1970

Plajaume

14811

1970

Plajaume

14812

1970

Plajaume

14813

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre un article seu aparegut a la
premsa, sobre l'art. També li fa alguns comentaris crítics a altre article de
Baltasar Porcel sobre Goya, i li parla de les vendes editorials de "L'Albufera
de València".

1970

Plajaume

14814

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre com van les vendes a
València de la seua obra sobre "L'Albufera", i a la crítica literària de l'obra
feta per Josep M. Palàcios, al diari "La Vanguardia", i per a qui li envia
records i li proposa regalar-li algun gravat de l'obra esmentada.

1971

Plajaume

14815

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Pla de la referència bibliogràfica d'un
llibre referent a València. També li diu que no sap res de la venda de la seua
obra sobre "l'Albufera" a la "Llibreria 3 i 4", i li demana si convé regalar-li
algun gravat de l'esmentada obra a Josep Palàcios.
Adjunta referència bibliogràfica a una obra de Manuel Carboneres, titulada
"Picaronas y alcahuetes o la mancebia de Valencia", 1876.

1971

Plajaume

14816

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de la data de la seua visita a
València, per visitar-lo i que signe les justificacions a l'obra "L'Albufera de
València". També li demana que, si hi ha "tirades", li compre dos pardals.
Comentaris crítics a Fuster per part de Jaume Pla per un article seu sobre la
teorització de l'art, aparegut al diari "La Vanguardia", arran de la seua
lectura.

[

PLA, Jaume
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Jaume Pla sobre la venda de
llibres de la seua obra sobre l'"Albufera", a la "Llibreria 3 i 4", i a l'enviament
a Palàcios d'uns gravats de l'obra esmentada. També li comunica que Teresa
Creus està malalta de càncer.

1971

Plajaume

14817

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre l'accident de cotxe que ha
patit. També li comunica el matrimoni de la seua filla amb un noi francès, i
com van les vendes de la seua obra sobre "L'Albufera", a "Dàvila".

1971

Plajaume

14818

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de la mort de Teresa Creus, i
agraïment per l'enviament d'un exemplar del seu darrer llibre, sobre el que
li fa alguns comentaris de la seua lectura. També li diu que està mantenint
converses amb els de la "Llibreria 3 i 4".

1972

Plajaume

14819

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jaume Pla pels seus 50 anys, i comentaris
editorials sobre la "Llibreria 3 i 4". També li diu que s'han venut exemplars
de "L'Albufera de València", fins i tot a Suïssa.

1972

Plajaume

14820

Carta

Carta de Jaume Pla, d' "Edicions de la Rosa Vera", a Fuster amb comentaris
personals i professionals.

1973

Plajaume

20560

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre el seu delicat estat de
salut, que aprofita per pintar. També li fa alguns comentaris sobre un article
en contra de Fuster, aparegut a "Destino" i a la seua col·laboració a "TeleExprés". Finalment li fa alguns comentaris editorials sobre una obra editada
per "3 i 4", que no li ha agradat gens.

1974

Plajaume

14821

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Pla per l'enviament d'un exemplar de
la segona edició d'"El descrèdit de la realitat", i comentaris a la seua lectura,
sobretot li fa objeccions quant parla d'art. També li diu que li agradaria
tornar a l'Albufera per pintar-la.

1975

Plajaume

14822

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre un viatge a Andorra, on té
un conegut fan d'ell pel que li demana que li signe un exemplar de
"L'Albufera de València" per regalar-li'l. També li demana la seua visita a
Barcelona per presentar-li altres amics.

1975

Plajaume

14823

Carta

Carta de Jaume Pla, d' "Edicions de la Rosa Vera", felicitant a Fuster pel
"Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Plajaume

20561

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Pla per l'enviament del seu text per a
publicar-lo, i comentaris sobre certa polèmica amb Faulí i a una reunió a
Barcelona.

1976

Plajaume

14798
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PLA, Jaume
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de la seua visita a Barcelona per tal
de parlar d'una nova edició de "L'Albufera de València", i comentaris sobre
els llibrers valencians. També li fa alguns comentaris crítics a un article seu
sobre art, aparegut al diari "La Vanguardia", i li diu que ha editat un llibre
d'Eiximenis.

1976

Plajaume

14824

Carta

Contestació per part de Fuster a Jaume Pla a les crítiques fetes a un article
seu sobre art, al diari "La Vanguardia". També li diu que va fer un altre
article a "Tele-Exprés", on critica l'obra de Cirici Pellicer, i li diu que no pensa
anar de moment per Barcelona.

1976

Plajaume

14825

Carta

Comunicació per part de Fuster a Jaume Pla de la data d'emisió a "TVE" d'un
programa sobre "L'Albufera", on trauen algunes imatges del seu llibre.

1977

Plajaume

14826

1977

Plajaume

14827

1977

Plajaume

20563

1978

Plajaume

14828

1978

Plajaume

14829

1981

Plajaume

14841

1981

Plajaume

14842

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla del seu viatge a Torredebarra per
pintar. També felicita el felicita pel seu premi de "La Vanguardia", i li parla
del seu estat de salut.
Carta de Jaume Pla a Fuster amb comentaris personals.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament d'una nova
edició de l'obra "Les Comarques catalanes", li demana que li done publicitat
a València i faça una crítica a "La Vanguardia". També li diu que "TeleExprés" li pareix una publicació molt dolenta, i li farà una exposició.
Mostra de suport a Fuster per part de Jaume Pla i la seua dona Nerina, amb
motiu del primer atemptat. També li demana si ha rebut l'exemplar que li
envià de "Les Comarques Catalanes", i li demana si farà algún viatge a
Barcelona.
Adhesió per part de Jaume Pla i la seua dona Nerina Bacin a un homenatge a
Fuster amb motiu de l'atemptat.
Transcripció de la signatura 14.851 feta per Francesc Pérez Moragón l' any
1981.
Mostra de suport a Fuster per part de Jaume Pla i de Nerina Bacin amb
motiu de l'atemptat.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre els premis literaris
guanyats recentement, i sobre la seua darrera visita a Barcelona. També li
desitja bon any i li diu que intentarà pròximament fer una visita a l'Albufera.

1982

Plajaume

14830

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Jaume Pla i la seua dona Nerina, amb
motiu del segon atemptat.
Anotació manuscrita al revers del full "Contestat".

1982

Plajaume

14831
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PLA, Jaume
Carta

Carta

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part de Jaume Pla del seu nou telèfon per a què
l'avise quan vaja per Barcelona, i comunicació d'una visita a València per
reunir-se amb Eliseu Climent i parlar d'una reedició del llibre "L'Albufera".
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de la seua visita a Barcelona
aprofitant la seua estada a la ciutat, on farà una conferència convidat per la
Generalitat.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla, i la seua esposa Nerina, de
suport pel programa de televisió dedicat al País Valencià en el qual ha
participat.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla per si va rebre el catàleg d'una
exposició seua, per tal que li done publicitat a València, i sol·licitud d'una
visita a Sueca, per tal d'anar a l'Albufera.

1982

Plajaume

14832

1983

Plajaume

14833

1983

Plajaume

14834

1985

Plajaume

14835

Carta

Contestació per part de Fuster a Jaume Pla diguent-li que no ha rebut el
catàleg d'una exposició seua a Barcelona, i comentaris sobre l'interès de ferla també a València.

1985

Plajaume

14836

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament del catàleg
d'una exposició, i sobre la seua visita a Sueca.

1985

Plajaume

14837

1987

Plajaume

14838

1991

Plajaume

14839

1991

Plajaume

14840

1992

Plajaume

14843

Plajaume

14744

Carta

Carta

Carta

Telegrama

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Jaume Pla de la seua visita a Sueca i de la
defunció de Tarradell.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Pla sobre la reedició per part de la
Generalitat Valenciana del seu llibre sobre "L'Albufera", i d'altres sobre els
darrers llibres que ha editat, titulats "Famosos i oblidats" i "Memòria
escrita".
Comentaris per part de Fuster a Jaume Pla sobre la reedició de l'obra
"L'Albufera de València", per part de la Generalitat Valenciana, i a la lectura
dels seus articles a la "Revista de Catalunya".
Mostra de condol a la família de Fuster per la seua mort, de part de Jaume
Pla i de Nerina Bacin.
Enviament a Fuster per part de Jaume Pla d'un article seu, contestant a altre
article de Giralt Miracle aparegut al diari "Avui", sobre un concurs
patrocinat per la "Fundació General Mediterrània" per a posar escultures a
les autopistes catalanes, i sobre el que li demana a Fuster la seua opinió
front a la negativa del diari de publicar-lil.
Adjunta l'original mecanografiat de l'esmentat article, titulat "Sobre
escultures i autopistes".

[

PLA, Jaume
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament d'un text per a la
seua publicació a "Edicions de la Rosa Vera", i comentaris sobre la seua
visita a Barcelona.

Plajaume

14745

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament del seu text per a
l'obra "L'Albufera", que li ha agradat molt, i pagament dels seus honoraris
editorials. També li demana que li torne les proves d'impremta corregides.

Plajaume

14805

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Pla i família. També li
comuniquen la data d'una visita a València per parlar de temes editorials i la
visita de Raimon a Barcelona.

Plajaume

14759

Plajaume

14785

Plajaume

14760

Plajaume

14743

1992

Plajoan

14844

1962

Plajosep

14845

1962

Plajosep

14846

1962

Plajosep

14847

1962

Plajosep

14851

1962

Plajosep

14852

Informe
Tarja de
presentació
Telegrama
PLA, Joan

Telegrama

PLA, Josep
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Enviament per part de Fuster a Jaume Pla d'un informe per a un projecte
editorial d'una "Antologia de la Novel·la Catalana".
Nota a Fuster per part de Jaume Pla i Pallejà comunicant-li la seua visita a
Sueca, però no hi era.
Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Pla de l'enviament del seu text per a
un catàleg d'exposició.
Mostra de condol a la família de Fuster per la seua mort de part de Joan Pla.
Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Pla sobre l'edició d'una
"Guia", a "Destino", i d'altres sobre la importància de la seua obra per a
València. També li fa alguns comentaris sobre la política catalana.
Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Pla sobre l'edició d'una
"Guia", a "Destino", i d'altres sobre la importància de la seua obra per a
València. També li fa alguns comentaris sobre la política catalana.
ranscripció de la signatura 14.845 feta per Francesc Pérez Moragón l' any
1981.
Comentaris a Fuster per part de Josep Pla sobre la seua visita a Sueca.
També li demana informacions sobre València i personatges valencians per
tal d'escriure sobre el tema.
Transcripció de la signatura 14.851 feta per Francesc Pérez Moragón l' any
1981.
Comentaris a Fuster per part de Josep Pla sobre la seua visita a Sueca.
També li demana informacions sobre València i personatges valencians per
tal d'escriure sobre el tema.
Comentaris per part de Fuster a Josep Pla sobre la vida social, cultural,
política i literària valenciana. També li diu que per a entendre-la millor, li
enviarà un exemplar del seu llibre "Nosaltes, els valencians".

[

PLA, Josep
Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Pla sobre certa polèmica en la premsa
valenciana, oberta per Diego Sevilla amb un article contra Fuster titulat
"Burguesia y separatismo", pel seu llibre sobre "El País Valenciano". També
li proposa fer una revista nacionalista a València, i li demana un article a
"Destino".

1963

Plajosep

14853

1963

Plajosep

14854

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Pla per l'enviament d'unes fotos i uns
fullets sobre les falles de Sueca. També li fa alguns comentaris editorials
sobre la publicació conjunta d'un llibre que tenen projectat, proposant-li
editorials, i comentaris sobre la seua visita a València, on li dóna records per
als seus familiars i amics comuns.
Transcripció de la signatura 14.855 feta per Francesc Pérez Moragón l' any
1981.

1964

Plajosep

14848

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Pla per l'enviament d'unes fotos i uns
fullets sobre les falles de Sueca. També li fa alguns comentaris editorials
sobre la publicació conjunta d'un llibre que tenen projectat, proposant-li
editorials, i d'altres comentaris sobre la seua visita a València, on li dóna
records per als seus familiars i amics comuns.

1964

Plajosep

14855

1965

Plajosep

14849

1965

Plajosep

14856

1966

Plajosep

14850

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1575 ]

Carta de Fuster a Josep Pla en la que li parla de la seua vida, des de menut
fins a que aconsegueix obrir-se camí com a escriptor.

Agraïment a Fuster per part de Josep Pla per enviar-li el pròleg a un llibre
seu que li ha agradat molt. També es disculpa per no anar a una conferència
seua a Barcelona. Finalment li fa alguns comentaris sobre literatura i
política.
Transcripció de la signatura 14.856 feta per Francesc Pérez Moragón l' any
1981.
Agraïment a Fuster per part de Josep Pla per enviar-li el pròleg a un llibre
seu que li ha agradat molt. També es disculpa per no anar a una conferència
seua a Barcelona. Finalment li fa alguns comentaris sobre literatura i
política.
Comunicació a Fuster per part de Josep Pla de l'enviament, a casa Raimon,
d'uns llibres i del "Quadern gris", dedicat a Sanchis Guarner. També li diu
que faran una reunió els amics de Raimon al "Cercle Mercantil", li proposa
fer un llibre sobre "Xàtiva" i li demana un article de Ventura sobre "El
Mercat Comú".
Transcripció de la signatura 14.857 feta per Francesc Pérez Moragón l' any
1981.

[

PLA, Josep
Carta

Telegrama

PLA, Rafael

PLANES I PAHISSA, J

14857

1972

Plajosep

14858

1981

Plajosep

14859

1973

Plalaura

20555

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Pla, amb un dibuix del
símbol de la pau.

1981

Plarafael

14860

Carta

Comentaris a Fuster per part de Santiago Plana i Berga sobre la línia
editorial de la revista "El Temps", i proposta dels temes que deuria tractar,
fent una comparació crítica dels tractats a les revistes catalanes de l'època.
També li confirma la seua subscripció a la revista projectada.

1984

Planaibergasantiago

14882

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Montserrat i de Mercé Planas i Sala,
possiblement amb motiu de l'atemptat.

1981

Planasisalamerce

14888

Carta

Comunicació a Fuster per part de Romà Planas de l'enviament d'un
exemplar de la revista "Foc Nou", creada pel "Grup de Joventut del Casal de
Catalunya", a París. També li demana la seua col·laboració en l'esmentada
revista, amb un article.

1961

Planasroma

14883

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ismael Planells d'una visita a casa seua,
per anar després a casa de Ponç.

1972

Planellsismael

14889

Carta

Enviament a Fuster per part de Ismael Planells d'un llibre d'homenatge al
pintor Massot i sol·licitud de la seua participació en uns actes d'homenatge
al pintor.

1990

Planellsismael

14890

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Jaume Planas i Pahissa i la seua
família.

1972

Planesipahissaj

14887

Carta

Retret a Fuster per part de Jaume Planas i Pahissa per filtrar un escrit seu
que li envià, entre coneguts seus.

1974

Planesipahissaj

14884

1975

Planesipahissaj

14885

1988

Planesipahissaj

14886

PLANAS, Romà

PLANELLS, Ismael

Plajosep

Carta

PLANA I BERGA, Santiago

PLANAS I SALA, Mercé

1966

Mostra de condol per part de Fuster a la família de Josep Pla per la mort
d'aquest.
Carta de Laura Pla demanant-li a Fuster informació sobre les noves
contractacions de col·laboradors a "La Vanguardia".

Telegrama
PLA, Laura

Comunicació a Fuster per part de Josep Pla de l'enviament, a casa Raimon,
d'uns llibres i del "Quadern gris", dedicat a Sanchis Guarner. També li diu
que faran una reunió els amics de Raimon al "Cercle Mercantil", li proposa
fer un llibre sobre "Xativa", i li demana un article de Ventura sobre "El
Mercat Comú".
Comunicació a Fuster per part de Josep Pla d'una visita a Sueca.

Carta
Carta
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Felicitació a Fuster per part de Jaume Planas i Pahissa pel "Premi de les
Lletres Catalanes".
Comunicació a Fuster per part de Jaume Planas i Pahissa de la seua renúncia
al càrrec de cap de serveis d'"Òmnium Cultural".

[

PLANES MUNDET, J
Carta
PLANES VIELLA, Llorenç

Adhesió

PLANES, Miquel

1960

Planesmundetj

14898

1981

Planesvilellallorenc

14899

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Planes, amb un poema
imprès d'aquest titulat: "Exultació vital".
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc imprès signat "M. Niubó.S".

1983

Planesmiquel

14891

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Planes, amb text imprès
d'aquest titulat: "Intent d'excusa i súplica".
Al revers del full apareix un dibuix imprès abstracte.

1987

Planesmiquel

14892

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Planes, amb un poema
imprès d'aquest titulat: "Assumpció".
Al revers del full apareix un dibuix d'un Crist imprès, signat "Segura's".

1989

Planesmiquel

14895

1990

Planesmiquel

14893

1991

Planesmiquel

14894

1982

Planesramon

14896

1982

Planesramon

14897

Felicitació
nadalenc

Felicitació
nadalenc
PLANES, Ramon
Carta

Carta
PLANETA, Editorial

Comentaris crítics a Fuster per part de J. Planes Mundet al "Premi literari
Joan Maragall", del que Fuster és secretari del jurat, i d'altres comentaris
d'elogi a l'obra de Maragall.
Adhesió per part de Llorenç Planes Vilella a l'homenatge a Fuster amb motiu
de l'atemptat, organitzat per "Acció Cultural del País Valencià".

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Planes, amb un poema
imprès d'aquest titulat: "Perpetuació".
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc imprès signat "Segura's".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Planes, amb text imprès
d'aquest titulat: "Temps d'inquietud".
Al revers del full apareix un dibuix nadalenc imprès d'una Verge amb el Nen.
Crítica a Fuster per part de Ramon Planes i Aloy, mestre d'escola, a un
article seu publicat al diari "La Vanguardia", titulat "Nos rozo la muerte", on
li parla de la pèrdua de la fe religiosa.
Contestació per part de Fuster a Ramon Planas sobre una crítica que li va fer
a un article seu, on parla de la pèrdua de fe religiosa.

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de José Manuel Lara, de l'editorial
"Planeta", per a la traducció d'un llibre.

1968

Planetaeditorial

14900

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Manuel Lara, de l'editorial "Planeta",
de l'acceptació del preu de la traducció d'un llibre, i de la seua visita a
l'editorial quan vaja per Barcelona.

1968

Planetaeditorial

14901
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[

PLANETA, Editorial

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Lara, de l'editorial "Planeta", de
com porta la traducció d'una obra de Verdaguer per a la seua publicació.

1968

Planetaeditorial

14902

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Lara de la seua assistència a la
"Terrassa Martini" de Barcelona, a la presentació del jurat del "Premi
Ramon Llull", del que és membre.

1968

Planetaeditorial

14903

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Lara, de l'editorial "Planeta", de
l'enviament de la traducció d'una obra de Sebastià Juan Arbó, per a la seua
publicació.

1968

Planetaeditorial

14906

1968

Planetaeditorial

14907

1968

Planetaeditorial

14905

1969

Planetaeditorial

14908

1969

Planetaeditorial

14910

1969

Planetaeditorial

14909

1973

Planetaeditorial

14913

1977

Planetaeditorial

14914

1978

Planetaeditorial

14915

Carta
Telegrama
Carta

Invitació
Telegrama
Felicitació
nadalenc
Telegrama

Comunicació a Fuster per part de José Manuel Lara, de l'editorial "Planeta",
d'un xec per a la seua signatura, per al pagament dels seus honoraris
editorials per la traducció d'una obra de Verdaguer.
Sol·licitud a Fuster per part de l'editorial "Planeta" de contestació a una
carta.
Sol·licitud a Fuster per part de l'editorial "Planeta" de la devolució de les
obres que hi ha al seu poder, presentades al "Premi Ramón Llull", per a
passar-les a la biblioteca de l'editorial.
Invitació a Fuster per part de la "Terrassa Martini" de Barcelona, al còctel
d'honor als membres del jurat del "Premi Ramón Llull", organitzat per
l'editorial "Planeta".
Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Lara, de l'editorial "Planeta", de
la data d'arribada a Barcelona a l'entrega del "Premi Ramon Llull".
Felicitació nadalenca a Fuster de l'editorial "Planeta S.A." amb poema
imprès, de Miguel Hernández, i una foto a color de Joaquín Perlas i Miguel
Martínez.
Comentaris editorials a Fuster per part de l'editorial "Planeta", qui li demana
dades d'"Edicions 62" i d'alguns autors per l'editor Rafael Borràs.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Rafael Borràs, que si vol posar-se en
contacte amb ell que ho faça per carta, ja que no disposa de telèfon.

Formulari

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Álvarez Luque, del "Departament
d'Informació Docent" de l'editorial "Planeta", d'un anàlisi de l'obra de
Germà Colón titulada "El español y el catalán, juntos y en contraste".

Planetaeditorial

14912

Recordatori

Recordatori a Fuster per part de l'editorial "Planeta", de la data d'un dinar
amb la premsa a l'"Hotel Diplomatic", de Barcelona.

Planetaeditorial

14904

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Rafael Álvarez Luque, editor.

Planetaeditorial

14911
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PLANS I LLADÓS, Antoni
Carta
PLAZA-JANÉS, editores
Carta
PLEGUEZUELO I RUBIES,
Conxita

Adhesió

PLUHAR, Miloslav
Carta

Carta

Carta
POBLE ANDORRÀ

Comentaris crítics a Fuster per part d'Antoni Plans i Lladós sobre els actes
celebrats a València amb motiu de la Festa de Sant Vicent Ferrer, un tant
blavers.
Adjunta un poema fet per aquest amb motiu de l'acte esmentat.
Comunicació a Fuster per part d'Enric Badosa, de l'editorial "Plaza & Janés
S.A.", de les obres que han editat per a què obten al "Premi de la Crítica", de
l'any 1968.
Adhesió per part de Conxita Pleguezuelo a l'homenatge a Fuster, amb motiu
de l'atemptat.
Escrit al revers d'una tarja d'embarcament d'"AVIACO".
Comentaris a Fuster per part de Miloslav Pluhar, filòleg txec especialista en
literatura catalana, dels seus treballs i estudis sobre la matèria, sobre les
seues relacions amb autors catalans. També li demana que li aconselle una
bona "Història de la literatura catalana", i poder entrar en contacte amb ell.
Agraïment a Fuster per part de Milislav Pluhar per l'enviament d'uns llibres
del seu interès. També li fa alguns comentaris sobre els seus pròxims
treballs i estudis sobre literatura catalana, li parla de la seua precaria
situació laboral a Praga, i li proposa enviar-li alguns treballs.
Adjunta dues postals de les ciutats txeques: Zeleznice i Jucín, amb fotos.
Comunicació a Fuster per part de Miloslav Pluhar del seu viatge a Espanya,
on li diu la data prevista per a una visita a València i intentarà anar a veure'l.

1982

Plansilladosantoni

14916

1968

Plaza-janeseditores

14917

1981

Pleguezueloirubiesconxita

14918

1967

Pluharmiloslav

14919

1967

Pluharmiloslav

14920

1968

Pluharmiloslav

14921

Carta

Presentació a Fuster per part d'Enric Bastardes, cap de redacció del diari
"Poble Andorra", presentant-li el projecte de l'esmentat diari. També li
demana la seua col·laboració literària al mateix.

1974

Pobleandorra

14922

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Sementé i Riba, director del diari
"Poble Andorrà", de la data de presentació del seu article, i li demana més
col·laboracions al diari.

1974

Pobleandorra

14923

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Huguet del projecte editorial d'un nou
diari "Poble Lliure", i d'altres sobre la data d'entrega de la seua col·laboració
a l'esmentada publicació periòdica.
Adjunta fullet publicitari i capçalera del n. 0 del diari "Poble Lliure: La veu
Nacional del País Valencià".

1979

Poblelliure

14924

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep M. Poblet per la seua crítica literària a
l'obra "Els Estats Units", al diari "Jornada" de València, on li demana un
retall de premsa de la mateixa.

1956

Pobletjosepmaria

14925

POBLE LLIURE

POBLET, Josep Maria
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POBLET, Josep Maria
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
POINT

Comentaris a Fuster per part de Josep M. Poblet de l'enviament de la seua
biografia de Rafael Tasis, publicada per "Destino", per a què li fera una
crítica literària, i d'altres comentaris sobre els seus darrers treballs
biogràfics.
Mostra de condol a Fuster per part de Josep M. Poblet.

1967

Mostra de recolzament a Fuster per part de Josep M. Poblet.

Pobletjosepmaria

14927

Pobletjosepmaria

14926

Pobletjosepmaria

14928

Carta

Comunicació a Fuster per part de Germain Droogenbroodt de l'enviament
d'un exemplar de la revista "POINT", on apareix publicat l'intercambi poètic
entre Catalunya i Flandes, on es publiquen alguns poemes catalans il·lustrats
per Antoni Tàpies.
Adjunta dos poemes de Germain Droogenbroodt traduïts per Tomàs Llopis
titulats: "Profecia" i "Sirena de la nit".

1990

Point

14929

Postal

Comentaris a Fuster per part de Ferran de Pol sobre el seu viatge per Eïvissa,
amb la seua dona. També li comunica la seua propera residència a Gal·les, a
casa de la seua dona.
Al revers del full apareixen diferents imatges a color del centre de la ciutat i
del casc històric d'Eïvissa.

1978

Polferrande

14931

Postal

Comentaris a Fuster per part de Ferran de Pol i la seua esposa sobre el seu
viatge per Menorca. També li feliciten el nadal i li donen el suport amb
motiu de l'atemptat.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista de la "Cala'n Porter.
Menorca".

1978

Polferrande

14932

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ferran de Pol i de la seua dona, i
per la seua col·laboració en la nadala d'homenatge a Folch i Torres. També li
fa comentaris a les seues publicacions de "Quaderns de l'Exili", i a la llengua.
Al revers del full apareix un dibuix imprès de la "Grammar School of Arch,
Cambridge".

1980

Polferrande

14933

POL, Ferran de

Correspondència de Joan Fuster
1580 ]

[

POL, Ferran de
Postal

Carta
POL, Maria
POLICIA

Carta
Carta

POLÍGRAFA, ediciones

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ferran de Pol i la seua dona,
comentaris sobre el viatge que han fet pel cami de Santiago i a l'enviament
d'una publicació sobre Espriu.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de la "Plaza de los
Literarios. Puerta Real y Puerta Santa. Santiago de Compostela".
Mostra de suport a Fuster per part de Ferran de Pol i la seua dona, amb
motiu de l'atemptat. També li comunica l'enviament d'uns treballs sobre
"Sinea-Espriu".
Salutacions a Fuster per part de Maria Pol.
Comunicat a Fuster per part de la "Jefatura Superior de Policia de Sueca" de
la seua presentació per a comunicar-li l'atemptat a casa.

1981

Polferrande

14934

Polferrande

14930

1987

Polmaria

14935

1981

Policia

14936

Carta

Comunicació a Fuster per part d'"Ediciones Polígrafa", de l'enviament dels
seus tres primers volums editats a la col·lecció "La Senda", per a què faça
una crítica literària.

1969

Poligrafaediciones

14937

Carta

Agraïment a Fuster per part de Manuel de Muga, d'"Ediciones Polígrafa",
per la seua intervenció a la presentació del llibre "L'Exploració de l'ombra".
També li demana la seua col·laboració editorial, li diu que li envia uns llibres
que han editat sobre artistes i un catàleg de l'editorial.

1974

Poligrafaediciones

14938

Carta

Contestació per part de Fuster a Manuel de Muga, d'"Ediciones Polígrafa",
diguent-li que no se li acudeix cap altre artista sobre el que fer una
monografia a la mateixa editorial que Sorolla, però que ja té aparaulada una
publicació sobre aquest.

1974

Poligrafaediciones

14939

1974

Poligrafaediciones

14940

1974

Poligrafaediciones

14941

1974

Poligrafaediciones

14942

1976

Poligrafaediciones

14943

Carta

Carta

Contractes

Carta
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Proposta a Fuster per part de Manuel de Muga, d'"Ediciones Polígrafa", de
fer un llibre sobre Marcel Duchamp, i comentaris editorials al respecte.
També li diu que li adjunta un model de contracte editorial.
Declinació per part de Fuster a Manuel de Muga, d'"Ediciones Polígrafa", de
fer el proposat llibre sobre l'artista Marcel Duchamp, i proposta de fer-li una
crítica literària dels seus llibres als diaris "Tele/Exprés" o "La Vanguardia".
Esborrany de contracte editorial entre Maria Lluisa Borras i Manuel Muga
Toset, d'"Ediciones Polígrafa", per a la publicació d'una obra titulada
"Picabia".
Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Manuel de Muga,
d'"Ediciones Polígrafa", dels darrers llibres publicats. També li demana la
seua assistència a una exposició que farà a la "Galeria Joan Prats", de
Barcelona.

[

POLÍGRAFA, ediciones
Carta

Enviament a Fuster per part de Manuel de Muga, d'"Ediciones Polígrafa",
d'uns exemplars dels darrers llibres que ha publicat sobre "Millares",
"Jaume Mercade" i "Max Ernst", per a què li faça una crítica literària. També
el convida a la darrera exposició de Joan Ponç a París.

1978

Poligrafaediciones

14944

Carta

Presentació per part de Fuster a Xavier Polo Rigas del nou projecte d'un
setmanari titulat "El Temps", per al qual li demana la seua col·laboració i
suport.
Anotació impresa en sobre postal "Devuelto al remitente".

1984

Poloirivasxavier

14945

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Ponç sobre un text de Foix, sobre la
seua obra pictòrica.
Data treta d'anotació manuscrita a la part superior del full.

1972

Poncjoan

14946

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Ponç per si li ha arribat una botella de
Chivas que li envià, i comentaris sobre la seua visita a Sueca per parlar del
llibre que projecten. També li dóna records per Palàcios.

1973

Poncjoan

14947

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Ponç diguent-li que li arribà l'empolla
de Chivas que li regalà i comentaris sobre el llibre que li està fent, on li
proposa el canvi de títol: "Ombres xineses" per "Exploració de l'ombra".
També li fa alguns comentaris editorials sobre la tirada de l'obra, i a la seua
visita a Sueca proposant-li altra data.

1973

Poncjoan

14948

1973

Poncjoan

14949

1973

Poncjoan

14950

1973

Poncjoan

20564

POLO I RIVAS, Xavier

PONÇ, Joan

Carta
Carta
Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Ponç de l'enviament del text per al
seu llibre "L'Exploració de l'ombra".
Comunicació a Fuster per part de Joan Ponç d'algunes modificacions al text
de la seua obra "L'Exploració de l'ombra", degut a la censura.
Carta de Joan Ponç a Fuster amb comentaris professionals.

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joan Ponç sobre les correccions a fer per a
passar la censura de la seua obra "L'Exploració de l'ombra".

1974

Poncjoan

14951

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Ponç de la publicació del seu llibre
"L'Exploració de l'ombra", un cop passada la censura (carta en forma de
poema).

1974

Poncjoan

14952

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Ponç a la publicació del seu
llibre "L'Exploració de l'ombra", i sobre l'acte de presentació del mateix a la
"Galeria Deu al Set", de Barcelona.

1974

Poncjoan

14954
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PONÇ, Joan
Carta
Carta

Postal

Telegrama
Telegrama
PONCE HERVÀS, Joan

Comunicació a Fuster per part de Joan Ponç del seu viatge a França, i
comentaris sobre un llibre que li demanen a l'editorial "Políglota", sobre
Marcel Duchamp.
Al revers del full apareix una imatge a color del quadre de "Joan Ponç. La
Vida-1971".
Comunicació a Fuster per part de Joan Ponç i de Roser de la data d'una visita
a Sueca.
Telegrama de Joan Ponç a Fuster amb comentaris professionals.

Poncjoan

14956

1974

Poncjoan

20565

1974

Poncjoan

14955

1974

Poncjoan

14953

Poncjoan

20566

Adhesió a un homenatge a Fuster per part de Joan Ponce Hervás, amb
motiu de l'atemptat.

1981

Poncehervasjoan

14958

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicente Ponce de la seua participació a un
cicle de conferències "Un estiu amb comèdia", i enviament d'un catàleg del
mateix cicle.

1985

Poncevicente

14957

1988

Ponsigomezmarti

14986

1972

Ponsibanezguillermo

14987

1974

Ponsmartinezgabriel

14988

PPONS I GÓMEZ, Martí
Carta
PONS IBÁÑEZ, Guillermo
Expedient

PONS PRADES, Eduardo

Carta de Joan Ponç a Fuster amb comentaris professionals.

1974

Adhesió

PONCE, Vicente

PONS MARTÍNEZ, Gabriel

Contestació per part de Fuster a Joan Ponç declinant fer un llibre sobre
Marcel Duchamp per a l'editorial "Políglota", i comentaris sobre la seua
visita a Barcelona, després d'un viatge que ha programat a Grècia.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Martí Pons i Gómez de l'enviament d'un
capítol d'un treball inèdit seu sobre el seu exili a USA, i comentaris sobre la
seua relació amb la ciutat de Cullera.
Carta a Fuster de Guillermo Pons Ibáñez enviant-li les diferents alegacions
fetes a l'Ajuntament de València, a diferents ministeris, a la presidència del
govern espanyol i a les Corts Espanyoles, demanant la no parcel·lació i
venda per a ús urbanístic de la Devesa del Saler i de l'Albufera, al ser parc
natural. També adjunta diferents retalls de premsa que tracten l'esmentat
assumpte.
Sol·licitud a Fuster per part de Gabriel Pons Martínez de la seua participació
en una conferència a l'"Aula de Cultura", a Gata de Gorgos.

Carta

Mostra de suport a Fuster per part d'Eduardo Pons Prades i d'Antonina
Rodrigo amb motiu de l'atemptat.

1981

Ponspradeseduardo

14992

Auca

Auca enviada a Fuster per part d'Eduardo Pons Prades, "Aleluyas de la vida y
la muerte de Federico García Lorca".

1982

Ponspradeseduardo

14990
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PONS PRADES, Eduardo
Carta

Enviament a Fuster per part d'Eduardo Pons Prades i d'Antonina Rodrigo
d'una auca, "Aleluyas de Mariana de Pineda: inmolada en su ciudad por
defender la libertad", que s'adjunta.

1982

Ponspradeseduardo

14989

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Eduardo Pons Prades de la seua subscripció
al setmanari "El Temps", i comentaris de treball sobre un llibre que està
preparant.

1983

Ponspradeseduardo

14991

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Pons del primer volum editat per
l'editorial "Estel Filant", de Mallorca. També li comunica l'enviament d'un
catàleg dels propers llibres a editar, i li parla del projecte editorial on
publicaran un llibre de Burguera titulat "Desfici".

1951

Ponsjoan

14959

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Pons per l'enviament d'un exemplar de
la seua obra "Va morir tan vella", que considera molt bona. També li parla
de la publicació de l'obra poètica "Clavell de venes" i de "Desfici", a
l'editorial "Estel Filant", de Mallorca, pel que li envia propaganda editorial
per a què la publicite a València.

1951

Ponsjoan

14960

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Salvador Pons, "Jefe de
Propaganda y Publicaciones de la Delegación General de Turismo",
proposant-li a Fuster unes correccions al seu fullet sobre "València", que
van a editar-li. També li fa alguns comentaris sobre el honoraris editorials a
rebre i a les seues publicacions a "Destino".

1961

Ponssalvador

14961

Carta

Comunicació a Fuster per part de Salvador Pons, "Jefe de Propaganda y
Publicaciones de la Delegación General de Turismo", de la visita a València
de Maria Antonia Rodulfo per a parlar amb ell de la publicació d'un fullet
sobre "València".

1961

Ponssalvador

14963

Carta

Comunicació a Fuster per part de María Antonia Rodulfo, editoria de la
"Dirección General de Turismo", de l'acceptació del seu text corregit per a
un fullet sobre "València", agraïment per part de Salvador Pons pel mateix, i
felicitació pel seu article sobre Sorolla.

1961

Ponssalvador

14964

Carta

Enviament a Fuster d'un xec bancari pel pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació d'un text seu a la "Direcció General de Turisme".

1961

Ponssalvador

14965

Saluda

Enviament a Fuster per part de Salvador Pons, "Jefe de Propaganda y
Publicaciones de la Delegación General de Turismo", del rebut dels
honoraris editorials per la publicació d'un fullet sobre "València", per a la
seua signatura.

1961

Ponssalvador

14962

Carta

Agraïment a Fuster per part de Salvador Pons pel seu article sobre les
publicacions de la "Dirección General de Turismo", i comunicació de la data
de publicació del seu fullet sobre "València".

1962

Ponssalvador

14966

PONS, Joan

PONS, Salvador
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PONS, Salvador
Carta

Comunicació a Fuster per part de Salvador Pons de la bona acollida del seu
fullet sobre "València" i felicitació pel mateix. També li diu si desitja algun
exemplar, per enviar-li'l.

1962

Ponssalvador

14967

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Pons, "Jefe de Propaganda y
Publicaciones de la Delegación General de Turismo", d'un text sobre les
Falles, per a un fullet titulat "La Fiesta", al qual es parlarà també de San
Fermí i la Fira de Sevilla, i comentaris sobre els honoraris editorials a rebre.
També li demana reunir-se a la seua casa d'estiu a El Vergel per a parlar del
seu llibre "Nosaltres, els valencians", del qual discrepa en alguna cosa.
Anotació manuscrita a la part superior del full "Antoni Cuesta".

1963

Ponssalvador

14968

Carta

Comunicació a Fuster per part de Salvador Pons, "Jefe de Propaganda y
Publicaciones de la Delegación General de Turismo", atès que el text enviat
sobre les Falles li agrada molt. També li fa alguns comentaris crítics a la seua
polèmica obra, "El País Valenciano".

1963

Ponssalvador

14969

1963

Ponssalvador

14970

1963

Ponssalvador

14971

1967

Ponssalvador

14972

1967

Ponssalvador

14973

1967

Ponssalvador

14974

1968

Ponssalvador

14975

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
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Sol·licitud per part de Fuster a Salvador Pons de la lectura de la seua obra
"El País Valenciano", ja que ha sigut fortament criticada a la premsa de
manera injustificada, qualificant-la d'antivalencianista, i li demana ajuda al
respecte.
Enviament a Fuster per part de Salvador Pons d'uns rebuts pel pagament
dels seus honoraris editorials, per la publicació d'un text seu sobre les Falles,
per la "Direcció General de Turisme". També li demana l'enviament de
l'article de premsa del "Levante", criticant la seua obra "El País Valenciano".
Comentaris a Fuster per part de Salvador Pons, director de "TVE2", sobre la
publicitat de l'empresa "Inter-Fruit S.A.". També li diu que l'ha ficat en
contacte amb Eduardo Montaner, tal com volia, i d'altres comentaris sobre
un sopar amb Paco Brines on parlaren de literatura.
Comentaris a Fuster per part de Salvador Pons, director de "TVE2", sobre la
publicitat de l'empresa "Inter-Fruit" a la televisió, i agraïment per
l'enviament d'un exemplar de la seua obra "Poetes, moriscos i capellans".
Felicitació a Fuster pel seu aniversari de part de Salvador Pons.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Salvador Pons. Al revers del full
apareix un dibuix imprès amb l'anotació "Pretil de los Consejos. Perelló".
(Nom d'un carrer de Madrid i del dibuixant).

[

PONS, Salvador
Carta

Comentaris a Fuster per part de Salvador Pons als seus articles publicats al
diari "ABC", dels que parlà amb Ansón a un sopar. També li diu que aquest li
vol demanar altre article sobre Greta Garbo, i demés comentaris als
honoraris editorials a rebre de l'esmentat diari.

1972

Ponssalvador

14977

Postal

Salutacions a Fuster per part de Salvador Pons des de Capri (Itàlia), on està
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista des d'una terrassa de la
costa italiana d'"Anacapri".

1972

Ponssalvador

14976

1972

Ponssalvador

20567

1973

Ponssalvador

20568

Telegrama

Carta

Telegrama de Salvador Pons convidant a Fuster a veure el programa de
televisió "Entre Naranjos".

Carta de Salvador Pons, director de la "Red de Emisoras de Radio Nacional
de España", enviant-li a Fuster l' avanç de programes de "Radio Nacional"
corresponent al mes De juny. Comunica que els rebrà periòdicament.
Anotació manuscrita: "Te contestaré como mereces, viejo zorro!" "Tus
cartas son verdaderas joyas".

Carta

Comunicació a Fuster per part de Salvador Pons atès que deixa la direcció de
"Radio Nacional" per a dirigir l'empresa "Ageurop Ibérica S.A.".

1974

Ponssalvador

14978

Carta

Comunicació de contestació per part de Fuster a Pío Cabanillas, ministre de
cultura, a una consulta cultural realitzada per mitjà de Salvador Pons.

1977

Ponssalvador

14979

1977

Ponssalvador

14980

1977

Ponssalvador

14981

1977

Ponssalvador

14982

1978

Ponssalvador

14984

Carta

Carta

Informe

Carta
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Comunicació a Pío Cabanillas Gallas, ministre de cultura, per part de
Salvador Pons, de la contestació a una consulta sobre l'estructura
organitzativa del Ministeri, on li diu que es reunirà amb Fuster per parlar de
l'assumpte i agafar propostes.
Resposta de Fuster a una consulta de Pío Cabanillas sobre com deu
organitzar-se el nou Ministeri de Cultura, on es fa referència a la censura, a
l'antic Ministeri d'Informació, i a la realitat lingüística espanyola.
Enviament a Fuster per part de Salvador Pons d'una còpia de l'informe
enviat a Pío Cabanilles fent-li algunes propostes d'organització del nou
Ministeri de Cultura, titulat "Refelxiones sobre el Ministerio de Cultura y
Bienestas (MCB)".
Mostra de suport a Fuster per part de Salvador Pons amb motiu del primer
atemptat patit per aquest.

[

PONS, Salvador

Telegrama

Postal

Nota
PONT I GOL, Josep

Ponssalvador

14983

1980

Ponssalvador

14985

Ponssalvador

20569

Nota de Salvador Pons a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Josep Pont i Gol, bisbe de Sogorb-Castelló,
sobre el trasllat de Mossèn Pla a la diòcesi de València, i d'altres comentaris
d'elogi a un article seu a "Criterion", sobre Eugeni d'Ors.

1960

Pontigoljosep

14993

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Josep Pont i
Gol, bisbe de Sogorb-Castelló.

1966

Pontigoljosep

14994

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Pont i Gol per l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Heretgies, revoltes i sermons".

1968

Pontigoljosep

14995

1968

Pontigoljosep

15000

1970

Pontigoljosep

14996

1973

Pontigoljosep

20473

1975

Pontigoljosep

14997

Carta
Carta
Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Pont i Gol, bisbe de SoborbCastelló, amb motiu d'un homenatge a València.
Comunicació a Fuster per part de Josep Pont i Gol del seu trasllat del bisbat
de Sogorb-Castelló al bisbat de Tarragona.
Còpia de la carta enviada per Josep Pont i Gol, Arquebisbe de Tarragona, a
Lluís Carulla per tractar el tema de les traducción litúrgiques catalanes
Felicitació a Fuster per part de Josep Pon i Gol, arquebisbe de Tarragona, pel
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Pont i Gol de la seua felicitació pel
"Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Pontigoljosep

14998

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Pont i Gol, arquebisbe de
Tarragona, amb motiu de l'atemptat.

1981

Pontigoljosep

14999

Adhesió

Telegrama d'adhesió d'Ignasi i Adelaida Ponti a l'homenatge a Fuster
organitzat per "Acció Cultural del País Valencià".

1981

Pontiignasi

15002

1984

Pont-nou

15001

1977

Porfavoredicionescumbre

15005

PONT-NOU
Felicitació
POR FAVOR, Ediciones
Cumbre

Comentaris personals a Fuster per part de Salvador Pons, i d'altres sobre el
seu viatge a Bayreuth (Alemanya), ciutat en la qual va viure Wagner i al que
fa referència.
Al revers del full apareix una imatge a color de la reproducció d'un retrat de
"Richard Wagner. 1813-1883".

1978

Carta

Carta

PONTI, Ignasi

Mostra de suport i admiració a Fuster per part de Salvador Pons.

Carta
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Felicitació de "Pont Nou", emissora juvenil de Barcelona, a Fuster pel seu
nomenament com a "Doctor Honoris Causa" per la Universitat Autònoma de
Barcelona".
Carta de Fuster a Núria Pompeia, de la revista "Por Favor", comunicant-li
que li ha enviat articles que pot ser s'han perdut en correus, "Europa, ton
amour"" i "La bolsa o la vida". Comunica que li envia treballs nous i còpia
d'aquests.

[

POR FAVOR, Ediciones
Cumbre
Carta

Carta de Carme Javier enviant la còpia de quatre cartes al director de la
revista "Por Favor" arra d' un article de Fuster publicat baix el títol "El rapto
de D. Javier".
Adjunta tarja de presentació de Lluís Badia Torras, autor d' una de les cartes
al director.

1977

Porfavoredicionescumbre

20570

Carta

Carta de Carme Javier enviant la còpia de cinc cartes al director de la
revista "Por Favor" arra d' un article de Fuster publicat baix el títol "El rapto
de D. Javier".

1977

Porfavoredicionescumbre

20571

Carta

Carta de Nuria Pompeia, de la revista "Por Favor", comunicant-li a Fuster
que els nous articles deuran ser només d' una holandesa.

1977

Porfavoredicionescumbre

20572

1977

Porfavoredicionescumbre

20573

1977

Porfavoredicionescumbre

15003

1977

Porfavoredicionescumbre

15004

1978

Porfavoredicionescumbre

15006

Carta
Telegrama
Telegrama
Carta
Carta

Carta de Fuster a Núria Pompeia, de la revista "Por Favor", demanant-li que
li retorne l'article "Un centro descentrado", per a refer-lo. A canvi li envia un
altre treball.

1978

Porfavoredicionescumbre

15008

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Núria Pompeia, de la revista "Por Favor", amb una
nota per a Fuster.

1978

Porfavoredicionescumbre

15007

1978

Porfavoredicionescumbre

15009

1978

Porfavoredicionescumbre

15010

1978

Porfavoredicionescumbre

15011

1961

Porcelbaltasar

15012

1961

Porcelbaltasar

15013

Telegrama
Telegrama
Telegrama
PORCEL, Baltasar

Enviament d' Antoni Rossich, de la revista "Por Favor", a Fuster d' un taló
per l' import corresponent a les sues col·laboracions.
Telegrama de la revista "Por Favor" a Fuster demanant que envie
col·laboració del tema monogràfic de la pornografia.
Telegrama de la revista "Por Favor" demanant a Fuster que els envie una
col·laboració.
Carta de Carme Javier, de la revista "Por Favor", comunicant a Fuster que no
cal, que han recuperat els articles perduts i ja disposen de suficients treballs.

Article de
premsa
Carta
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Telegrama de Núria Pompeia, de la revista "Por Favor", a Fuster
comunicant-li la decisió de congelar temporalment la publicació.
Telegrama de la revista "Por Favor" a Fuster demanant-li que envie un
article extra sobre "UCD".
Telegrama de la revista "Por Favor" a Fuster anul·lant l'encàrrec de l'article
extra.
Carta de Baltasar Porcel a Fuster enviant-li un article de Lorenzo Villalonga,
al "Diario de Mallorca", parlant d'ell i del seu darrer llibre, "Judicis Finals".
Adjunta article.
Carta de Baltasar Porcel a Fuster agraint-li l'adhesió al seu homenatge.
Anuncia que canvia de treball i que "Solnegre" eixirà per a la Fira del Llibre.

[

PORCEL, Baltasar
Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster agraint-li la crítica del seu llibre "Solnegre",
a "Destino".
Comentaris a les diferències dialectals i als treballs que està preparant.

1961

Porcelbaltasar

15014

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster demanant la seua conformitat en
l'assistència al "Premi de la Crítica".
Nomena els possibles assistents.

1963

Porcelbaltasar

15015

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster donant-li indicacions per al "Premi de la
Crítica".

1963

Porcelbaltasar

15016

1963

Porcelbaltasar

15017

1963

Porcelbaltasar

15018

Carta

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster comunicant-li els candidats al premi de
novel·la castellana, i de poesia castellana i catalana.
Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", encarregant a Fuster un
estudi sobre el turisme als Països Valencians, per tal d'elaborar unes guies.
Pregunta si l'interesa traduir alguns articles d'"El Gran Larousse".

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster perquè comence a fer la "Guia d'Alacant".
Comunica la retribució del treball. Envia un fullet amb indicacions.

1963

Porcelbaltasar

15019

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster enviant el papers
per a la "Guía de Mallorca".
Demana que li envie un pla general i una llista de les fotografies i mapes de
la "Guia d'Alacant" que està fent.

1963

Porcelbaltasar

15020

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster demanant-li que li
envie un pla de la "Guia d'Alacant".
Anuncia que publicarà una novel·la, "La Lluna i el Cala Llamp".

1963

Porcelbaltasar

15021

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster demanant-li
urgentment un pla general i una llista de les fotografies i mapes de la "Guia
d'Alacant" que està fent.
Informa dels seus nous treballs.

1963

Porcelbaltasar

15022

Contractes

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster enviant el
contracte per a la "Guia d'Alacant" i fent alguns comentaris al pla d'aquesta.
Adjunta contracte.

1963

Porcelbaltasar

15023

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster confirmant que ha rebut el contracte.
Informa que li ha enviat el seu llibre.
Comunica que l'esperen als "Premis de la Crítica".

1964

Porcelbaltasar

15025

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster recordant-li la data
d'entrega de la "Guia d'Alacant" que està fent.

1964

Porcelbaltasar

15026

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster recordant-li que espera la "Guia d'Alacant",
i donant-li noves indicacions per als "Premis de la Crítica".

1964

Porcelbaltasar

15027
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PORCEL, Baltasar

Carta
Carta
Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta" indicant-li a Fuster el que
falta per a completar el treball de la "Guia d'Alacant", "Alicante".
Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster enviant el xec amb
la retribució corresponent a la "Guia d'Alacant", "Alicante".
Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta" a Fuster enviant el text de la
"Guia d'Alacant", "Alicante", per a què faça unes correccions.

1964

Porcelbaltasar

15029

1964

Porcelbaltasar

15030

1964

Porcelbaltasar

15031

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", demanant a Fuster que
faça depressa les correccions de "Alicante".

1964

Porcelbaltasar

15032

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster agraint la pressa
en la qual ha fet les correccions.
Comentaris sobre la novel·la en la qual està treballant, "Els Escorpins".

1964

Porcelbaltasar

15033

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster agraint el seu article sobre "La Lluna i el
Cala Llamp". Fa comentaris de l'obra.
Comunica que la "Guia d' Alacant" possiblement eixirà a finals d'any.

1964

Porcelbaltasar

15034

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster demanant-li que
escriga a Josep Pla per a què accepte fer un treball sobre Barcelona.
Proposa un possible treball de luxe, sobre Espanya i un altra
col·lecció,"Temes", sobre Catalunya, amb Enric Lluch.

1964

Porcelbaltasar

15035

1964

Porcelbaltasar

15036

1964

Porcelbaltasar

20574

1964

Porcelbaltasar

15028

Carta
Nota
Telegrama

Carta de Fuster responent a les qüestions que li plantejava Baltasar Porcel
sobre Josep Pla i a la proposta de participar en la col·lecció "Temes".
Nota de Baltasar Porcel, director de "Guías Planeta", enviant-li a Futser un
article on parla d' algun treball d'ell.
Telegrama de Baltasar Porcel demanant urgentment a Fuster que li envie les
direccions útils de la "Guia d'Alacant".

Article de
premsa

Tarja de presentació de Baltasar Porcel a Fuster enviant-li el seu article
"L'obra de Fuster", publicat al "Diari de Barcelona".
Adjunta article.

1965

Porcelbaltasar

15046

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster comunicant-li que
el projecte de la col·lecció "Temes" no es farà.
Demana a Fuster que faça el pròleg per a la seua pròxima novel·la que es
publicarà a "Proa".
Comentaris personals.

1965

Porcelbaltasar

15037

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster explicant-li la situació del català al "Premi
de la Crítica" i comunicant-li que l'esperen als premis.

1965

Porcelbaltasar

15038
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PORCEL, Baltasar

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster comunicant-li que
prompte rebrà els exemplars de la "Guia d'Alacant" i les galerades d'"Els
Escorpins".
Informa de l'aprovació per la censura del seu llibre de teatre i el pròleg.
Comunica que ha de fer un reportatge-entrevista sobre Fuster per a "Serra
d'Or" i li enviarà un qüestionari.
omentaris a "Diccionari per a ociosos".

1965

Porcelbaltasar

15039

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", enviant-li a Fuster
exemplars de la "Guia d'Alacant". Fa comentaris a l'obra.
Informa que no ha rebut "Causar-se d'esperar" i que ja està la seua novel·la
en censura.

1965

Porcelbaltasar

15040

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster enviant-li les preguntes per a l'entrevista
de "Serra d'Or" li demana que es faça ell les fotografies i les envie.
Adjunta còpia de l'últim full censurat de la seua novel·la, "Els Escorpins",
per a què Fuster faça el pròleg.

1965

Porcelbaltasar

15041

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster mostrant-li el seu condol per la mort de la
seua mare.
Fa indicacions per a l'entrevista que preparen a "Serra d'Or".

1965

Porcelbaltasar

15042

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster agraint-li les
respostes i les fotografies per a l'entrevista a "Serra d'Or".
Ofereix a Fuster fer una "Guia de València" i "Costa Azahar".
Comentaris sobre "Causar-se d'esperar".

1965

Porcelbaltasar

15043

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster agraint-li el pròleg
del llibre "Els Escorpins".
Comentaris personals.

1965

Porcelbaltasar

15044

Carta

Carta de Baltasar Porcel demanant-li a Fuster que envie les fotos a
Sarsanedas, de "Serra d'Or".

1965

Porcelbaltasar

15045

Carta

Carta de Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", a Fuster explicant-li els
seus projectes editorials.
Comenta l'aldarull que han provocat els articles de "Destino" a Mallorca.
Propostes per a la col·lecció "Cara o creu".

1966

Porcelbaltasar

15047

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster dient-li que ja concretaran el llibre sobre
terres dels Països Catalans.
Informa de l'èxit de l'entrevista de Fuster a "Serra d'Or".
Li agraeix que faça un article sobre "Teatre".

1966

Porcelbaltasar

15048
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PORCEL, Baltasar
Carta
Carta
Carta
Carta

Postal

Postal
Telegrama
Carta
Postal
Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster enviant-li un serial de Llompart.
Comentaris d'un llibre de Josep Melià.
Pregunta si vol un adelant per a la "Guia de València".
Carta de Baltasar Porcel a Fuster tornant-li el llibre de Josep Melià, del qual
fa alguns comentaris.
Mostra de condol de Baltasar Porcel a Fuster per la mort del seu pare.
Carta de Baltasar Porcel a Fuster recordant-li la data de lliurament de
l'original de la "Guia de València".
Postal de Baltasar Porcel a Fuster comunicant-li que passaran per Sueca i
l'avisaran amb un telegrama.
Al revers de la postal, fotografia de la "Cripta de los Reyes Católicos",
Granada.
Postal de Baltasar Porcel a Fuster comunicant-li que anirà a visitar-lo el
fotògraf Barceló, per a la "Guia de València".
Al revers de la postal, imatge del "Bacchino" al Jardí de Boboli, Florència.
Telegrama de Baltasar Porcel a Fuster proposant-li quedar per a sopar.
Carta de Baltasar Porcel a Fuster comunicant-li que no li han permès
publicar a "Destino" l'encontre amb Ventura, intentarà salvar-ho amb uns
canvis que li mostrarà.
Postal de Baltasar Porcel, Alberto Míguez i Conxa saludant a Fuster.
Al revers de la postal, imatge de Llucalcari, Mallorca.
Carta de Baltasar Porcel a Fuster agraint l'article sobre el seu llibre "Difuntos
bajo los almendros en flor".

1966

Porcelbaltasar

15051

1966

Porcelbaltasar

15052

1966

Porcelbaltasar

15054

1966

Porcelbaltasar

15055

1966

Porcelbaltasar

15050

1966

Porcelbaltasar

15053

1966

Porcelbaltasar

15049

1968

Porcelbaltasar

15058

1968

Porcelbaltasar

15057

1970

Porcelbaltasar

15059

Postal

Postal de Baltasar Porcel a Fuster proposant-li fer un article a "Tele/Exprés"
sobre el llibre "693 anys després".
Al revers de la postal, imatge de Canillo, Principat d'Andorra.

1971

Porcelbaltasar

15060

Carta

Carta de Baltasar Porcel a Fuster convidant-lo a participar en una taula
rodona sobre Pla i el "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
Adjunta uns papers sobre el tema.

1974

Porcelbaltasar

15061

1974

Porcelbaltasar

15062

Porcelbaltasar

15056

Carta

Carta
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Carta de Fuster a Baltasar Porcel anunciant-li que no assistirà a la taula
rodona sobre Pla i el "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
Comunica que ha escrit un article sobre el tema al "Tele/Exprés".
Carta de Baltasar Porcel a Fuster enviant-li les preguntes per a una
entrevista.
Adjunta les respostes de Fuster a dites preguntes.

[

PORCEL, Baltasar

Esborrany

PORCEL, Lluís

PORCELLA, La (confraria)

1968

Porcellluis

15063

Carta

Invitació de "La Porcella", confraria gastronòmica itinerant d'amics (del
nord) del país, a Fuster a una jornada capitular ordinària.

1989

Porcellala(confraria)

15064

Postal

Postal de Joan Port a Fuster.
Al revers de la postal, imatge de la "Cripta de Santa Eulàlia", Catedral de
Barcelona.

1981

Portjoan

15065

1982

Portacelicarme

15066

1982

Portacelicarme

15067

1964

Portermoixmiquel

15069

1968

Portermoixmiquel

15071

1968

Portermoixmiquel

15070

1970

Portermoixmiquel

15072

1972

Portermoixmiquel

15073

1978

Portermoixmiquel

15074

1972

Porterjosep

15068

1973

Porter-libros

20575

Portetrenada-laura

15075

Carta
Carta
Carta
Factura
Rebut
Factura
Carta
Fullet

PORTER-LIBROS
PORTET, Renada-Laura

15024

Carta de Lluís Porcel, de la distribuidora "Ifac", a Fuster per a organitzar la
presentació del primer volum de les seues obres completes i alguna
signatura d'exemplars.

PORTACELLI, Carme

PORTER, Josep

Porcelbaltasar

Carta

PORT, Joan

PORTER MOIX, Miquel

Carta de Fuster a Baltasar Porcel, de l'editorial "Planeta", enviant una llista
de les fotografies i mapes de la "Guia d'Alacant" que està fent.

Felicitació
nadalenc
Factura
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Carme Portaceli, directora de teatre del "Centre Dramàtic de la
Generalitat de Catalunya", demanant a Fuster que li faça la traducció d'unes
obres de Bernard Shaw.
Negativa de Fuster a Carme Portaceli a fer la traducció que li demana.
Carta de Miquel Porter Moix, de la llibreria "Porter Libros", a Fuster donantli informació sobre un llibre de Salvà.
Factura de "Porter Libros" a Fuster per la compra de l'obra "Homenatje a
Jaime Vicens Vives".
Rebut de la llibreria "Porter Libros" per "Lo Llibre de Tres".
Factura de "Porter Libros" a Fuster per la compra del lot de 41 peces de "La
Paraula Cristiana".
Encàrrec de "Porter Libros" a Fuster d'uns exemplars per a la "Library of
Congress".
Fullets de novetats de "Porter Libros".
Felicitacío de nadal de Josep Porter a Fuster.
Factura de "Porter Libros" a Fuster per la comanda dels 14 vols de "Tresor
de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular catalana" d' Antoni
Griera.
Carta de Renada-Laura Portet a Fuster enviant-li un paquet amb les seues
obres.

[

PÍORTICO LIBRERÍAS
Albarà

Carta
PORTS, Associació Cultural
Els

Carta

Telegrama
POU I RIUS, Ramon

Enviament a Fuster per part de l'associació cultural "Els Ports", d'un
exemplar de la seua revista, per a la qual li demanen la seua col·laboració
amb un article.
Mostra de condol per part de l'associació cultural "Els Ports" a la família de
Fuster, per la mort d'aquest.

1984

Porticolibrerias

15077

1986

Porticolibrerias

15076

1985

Portsassociacioculturalels

15078

1992

Portsassociacioculturalels

15079

Carta

Enviament a Fuster per part de Ramon Pou i Rius d'un exemplar del seu
llibre "Orientación y método filosóficos en los pensadores renacentistas de
la Corona de Aragón", a petició del pare Miquel Batllori.

1971

Pouiriusramon

15080

Carta

Agraïment a Fuster per part de l'advocat Tomás Pou Viver per les seues
indicacions per a la visita d'alguns pobles del País Valencià. També
s'interessa per l'estat de salut del seu pare.

1496

Pouvivertomas

15081

Carta

Comentaris a Fuster per part de A. Pous sobre la seua direcció literària d'una
revista, pel que li comunica la visita a Sueca per parlar amb ell.

1967

Pousa

15082

Carta

Comentaris a Fuster per part de A. Pous sobre les gestions fetes per a la
creació d'una nova revista literària. També li demana que faça algunes
gestions a València, i que li envie el projecte de la revista que oblidà a casa
seua de Sueca.

1967

Pousa

15084

1967

Pousa

15085

1967

Pousa

15083

1968

Pousa

15086

POU VIVER, Tomàs

POUS, A

Albarà de compra de llibres per part de Fuster a "Pórtico Librerías S.A." pel
valor de 4.075 pessetes, amb els títols del llibres.
ADjunta resguard del gir postal pel pagament de l'esmentada quantitat de
4.075 pessetes a "Pórtico Librerías S.A.".
Sol·licitud a Fuster per part de "Pórtico Librerías S.A." del pagament de
4.075 pessetes, en concepte de compra de llibres.

Carta
Telegrama

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Juns Lidhe, del "Seminari de Romàniques" de
la Universitat de Tübingen, del nom d'aquelles persones a les que enviar-los
carta de presentació d'una nova revista literària.
Comunicació a Fuster per part de A. Pous de la data d'una visita a Sueca.
Comentaris a Fuster per part de A. Pous sobre les seues gestions per a la
posada en marxa de la nova revista "Estudis de Llengua i Literatura", i sobre
el finançament de la mateixa.
També li adjunta un llistat dels professors que ensenyen català a Alemanya.

[

POZO Y QUEROL, Fernando
del

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'advocat Fernando del Pozo y Querol
d'agraïment per citar l'obra literària del seu avi, Ferran de Querol, al llibre
"Un segle de vida catalana". També li fa una petita bibliografia de les obres
publicades pel seu avi.

1961

Pozoyquerolfernandodel

15087

Carta

Comunicació a Fuster per part de Javier Pradera de l'enviament d'uns llibres
titulats "Antología de Unamuno", "Antología de Alfonso Reyes" i "Cronistas
de las Culturas Colombinas", per a què faça crítica literària en premsa.
També li demana que faça un article per a "La Gaceta".

1964

Praderajavier

15089

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Javier Pradera i de Manuel Andújar de la
seua visita a Sueca, amb uns amics comuns.

1964

Praderajavier

15088

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Javier Pradera proposant-li fer
una "Historia de la literatura catalana", que publicarà el "Fondo de Cultura
Económica", i d'altres comentaris sobre les condicions editorials de la
mateixa obra.

1965

Praderajavier

15090

1965

Praderajavier

15091

1967

Praderajavier

15092

1981

Pratdelllobregatajuntament

15093

1972

Pratiturufrancesc

15094

1981

Pratdepaduaigasauquim

15096

1981

Pratdepaduaconcepcio

15095

1981

Pratsidomingomodest

15101

Pratsantoni

15097

PRADERA, Javier

Carta

Carta
PRAT DE LLOBREGAT,
Ajuntament

Adhesió

PRAT I TURU, Francesc
Carta
PRATDEPADUA I GASAU,
Quim
PRATDEPADUA, Concepció
PRATS I DOMINGO, Modest
PRATS, Antoni

Carta
Carta
Carta
Carta
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Comunicació a Fuster per part de Javier Pradera atès que ha rebut el seu
projecte editorial per a la publicació d'una "Historia de la literatura
catalana", a l'editorial "Fondo de Cultura Económica".
Comentaris a Fuster per part de Javier Pradera de la seua sortida de
l'editorial "Fondo de Cultura Económica", per a passar a "Alianza Editorial
S.A.", pel que li proposa publicar el llibre que tenien projectat "Historia de la
literatura catalana" a la col·lecció "El Libro de Bolsillo", de la darrera
editorial.
Adhesió a un homenatge a Fuster per part de l'alcalde de l'Ajuntament del
Prat de Llobregat.
Felicitació a Fuster per part d'un lector seu anomenat Francesc Prat i Turu,
pels seus llibres. També li comenta que va a començar la lectura de les
seues "Obres completes".
Mostra de suport a Fuster per part de Quim Pratdepua i Gasau i família.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Concepció
Partdepua, una lectora i admiradora.
Adhesió per part de Modest Prats i Domingo a l'homenatge a Fuster que se
li farà a València amb motiu de l'atemptat.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Prats sobre la seua subscripció a una
revista

[

PRATS, Carme
PRATS, Joan

Carta
Telegrama

PRATS, Maria José
Carta

PRESONERS
INDEPENDENTISTES
CATALANS

Pratscarme

15098

1981

Pratsjoan

15099

Pratsmariajose

15100

Pratsmariajose

20576

Carta de Maria José Prats enviant-li a Fuster un qüestionari per a la seua
tesina sobre les traduccions del francés al català.
Adjunta qüestionari.

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de José A. Goytisolo agraint-li la seua
col·laboració editorial amb l'editorial "Praxis", i sobre l'enviament d'una
còpia d'una carta enviada a l'editorial esmentada, demanant uns llibres per
a la crítica literària. També li demana que li envie els seus llibres de poemes
per a una "Antologia de la poesia catalana" que està fent a Mèxic.

1961

Praxiseditorial

15102

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia d'una carta enviada per José A. Goytisolo a
Arturo Zabala, de l'editorial "Praxis", demanant-li l'enviament d'uns
exemplars de la seua obra "Claridad", per a la crítica literària, i comentaris
sobre la distribució editorial de l'obra.

1961

Praxiseditorial

15103

Comunicat

Comunicació a Fuster per part del "Consell dels Premis Cultura Popular
Marina Alta", d'un homenatge a l'acte d'entrega dels "II Premis de Cultura
Popular Marina Alta", que es farà a la "Pista d'Estiu "Mi Jardin" d'Ondara".

1978

Premisculturapopularmarinaalta

15106

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster, per part dels "Presoners Independentistes
Catalans de la Presó Model de Barcelona", que se li farà a València amb
motiu de l'atemptat.

1981

Presonersindependentistescatalan
s

15107

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Manuel Borrás Arana, de l'editorial
"Pre-Textos", amb motiu de l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full "Contestat".

1978

Pre-textos

15104

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de l'editorial "Pre-Textos", amb motiu de
l'atemptat.

1981

Pre-textos

15105

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Primera Instància" d'una entrevista
per a la mateixa publicació.

1981

Primerainstancia

15108

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Primera Instància" de la
contestació al qüestionari d'una entrevista.
Anotació manuscrita de Fuster "Contestat".

1982

Primerainstancia

15109

PRE-TEXTOS

PRIMERA INSTÀNCIA

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de Joan Prats Català, que li farà
"Acció Cultural del País Valencià" amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de l'estudiant Maria José Prats de la contestació
a un qüestionari per al seu treball final de tesina de llicenciatura, sobre les
traduccions que ha fet del francès al català. Qüestionari que s'adjunta.

1981

Carta
PRAXIS, Editorial

PREMIS CULTURA POPULAR
MARINA ALTA

Mostra de suport a Fuster per part de Carme Prats i París, i de Miquel
Strubell i Trueta, amb motiu de l'atemptat.
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[

PRIMERA INSTÀNCIA

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Primera Instància" de la
contestació al qüestionari d'una entrevista.

1982

Primerainstancia

15110

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a la revista "Primera Instancia" atès que
contestarà al quëstionari d'una entrevista.

1982

Primerainstancia

15111

Article de
premsa

Tarja de José Ortega Spottorno, president del consell d' administració de
"Promotora de Informaciones, S.A." "PRISA" enviant-li a Fuster un article de
premsa.
Adjunta còpia de l'article de "La Vanguardia" sobre la junta de "PRISA" per a
informar als seus accionistes de l' estat de les gestions per a traure al carrer
el diari "El País".

1973

Prisa

20482

Carta

Agraïment a Fuster per part de Carlos Mendo, conseller delegat de
l'empresa "Promotora de Informaciones S.A.", per la compra d'una acció, i
sol·licitud de l'ingrès del 25% del valor de l'acció a un número de compte
bancari que se li facilita.

1973

Prisa

15112

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del consell
d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de l'ingrès
del 25% del valor de la seua acció en l'empresa al número de compte que se
li facilita.

1973

Prisa

15113

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de
la posada a la venda d'accions i dels possibles compradors, per si vol
adquirir alguna ja que és accionista.

1973

Prisa

15114

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Dario Valcárcel, secretari del consell
d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de l'ingrès
del 25% del valor de la seua acció en l'empresa, al número de compte que
se li facilita.

1973

Prisa

15115

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.",
dels acords presos a la junta de govern per a la ampliació i modernització de
les instalacions del grup "PRISA", com a accionista del mateix.

1973

Prisa

15116

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
"Consell d'Administració de l'Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de
la posada a la venda d'accions i dels possibles compradors, per si vol
adquirir alguna ja que és accionista.

1973

Prisa

15118

PRISA
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[

PRISA
Carta

Carta de Carlos Mendo, conseller-delegat de "PRISA", comunicant a Fuster
la cancel·lació del la seua subscripció per no haver rebut la comunicació de l'
ingrés corresponent

1973

Prisa

20577

1974

Prisa

15119

1974

Prisa

15121

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de
la posada a la venda d'accions i dels possibles compradors, per si vol
adquirir alguna ja que és accionista.

1974

Prisa

15122

Carta

Comunicació als accionistes per part de José Ortega Spottorno, president de
l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de l'estat de les obres de
l'edifici del nou diari "El País", i d'altres comentaris sobre les dificultats per a
la creació de la mateixa publicació.
Adjunta retall de premsa del diari [[Informaciones, 14 de semtiembre de
1974]] titolat "El periódico [[El País]] concluye la primera parte de su
edificio", i d'una foto en blanc i negre de l'estat de les obres de l'edifici del
diari.

1974

Prisa

15123

Carta

Carta de Dario Valcárcel, secretari del consell d' administració de "PRISA"
("Promotora de Informaciones, S.A."), informant a Fuster del resultat de la
"Junta general de accionistas" de dita societat.
Adjunta còpia del "Acuerdo nº 3" i de diversos retalls de premsa nacional e
internacional que s' han fet ressò del tema.

1974

Prisa

20578

Carta

Convocatòria a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", a
una reunió de la Junta General d'accionistes, i amb l'ordre del dia de temes
a tractar.

1975

Prisa

15124

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de
la posada a la venda d'accions i dels possibles compradors, per si vol
adquirir alguna ja que és accionista.
Convocatòria a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informanciones S.A.", a
una reunió de la Junta General d'accionistes, i amb l'ordre del dia de temes
a tractar.
Adjunta nota canviant la data de la convocatòria.

[

PRISA
Carta

Comunicació a Fuster per part de Darío Valcárcel, secretari de l'"Empresa
Promotora de Informaciones S.A.", de la data d'una reunió de la Junta
General d'accionistes, per a la seua assistència.
Adjunta notificació d'altra data de l'esmentada reunió de la junta en segona
convocatòria.

1975

Prisa

15125

Carta

Comunicació als accionistes per part de José Ortega Spottorno, presidente
de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de l'autorització per a la
publicació del diari "El País", i d'altres comentaris sobre les obres de l'edifici
per a l'esmentat diari.

1975

Prisa

15126

Carta

Comunicació als accionistes per part de José Ortega Spottorno, presidente
de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", del bon funcionament de
la publicació del diari "El País", i d'altres comentaris el nomenament de nous
càrrecs a l'esmentat diari.

1976

Prisa

15127

Carta

Carta de José Ortega Spottorno, president del Consell d' Administració de
"PRISA, S.A." informant als accionistes del diari "El País" de les qüestios
tractades en l' última reunió del Consell d' Administració.
Transcriu les paraules que va pronunciar a la junta al ser reelegit President.

1977

Prisa

20491

Carta

Comunicació a Fuster per part de la junta general d'accionistes del diari "El
País" dels temes a tractar a la propera reunió de la mateixa junta: sobre la
independència informativa del diari i sobre l'elecció de nous membres i la
confirmació d'altres membres del consell d'administració.

1978

Prisa

15129

1978

Prisa

15130

1979

Prisa

15128

1979

Prisa

15131

Expedient

Carta

Carta
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Carta de presentació a Fuster dels objectius del "Sindicato de Accionistas de
la Sociedad Editora" d'"El País", per a la seua afiliació.
Adjunta estatuts de l'esmentat sindicat, fotocòpies de retalls de premsa de
diferents diaris on s'informa de la creació d'un sindicat per part dels
accionistes del diari "El País", i butlleta per a la subscripció al mateix
sindicat.
Comunicació per part de Fuster a Juan Luis Cebrián del diari "El País" de
l'enviament d'un article per a la seua publicació a "La Vanguardia".
Convocatòria a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informanciones S.A.", a
una reunió de la Junta General d'accionistes del diari "El País", per a la seua
assistència.
Adjunta notificació d'altra data de l'esmentada reunió de la junta en segona
convocatòria.

[

PRISA
Carta

Carta

Carta

Carta

Discurs
Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació per part de Fuster a Juan Luis Cebrián de l'enviament d'un
article seu per a què el publique, article que també es publicarà al diari "La
Vanguardia".
Sol·licitud a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
de la seua assistència a una reunió de la Junta General d'accionistes del
mateix diari.
Anotació manuscrita de Fuster "Enviada tarja".
Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.",
dels acords econòmics que ha près el Consell d'Administració del grup
"PRISA".
Adjunta document acreditatiu de les accions de Fuster en l'esmentat grup
editorial.
Carta de José Ortega Spottorno, president del Consell d' Administració de
"PRISA, S.A." informant als accionistes del diari "El País" de les qüestios
tractades en l' última Junta General d' Accionistes.
Adjunta nota amb la distribució del pagament de dividends.
Discurs pronunciat per Fuster a l'acte d'entrega del "Premi de les Lletres del
País Valencià".
Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar els seus vots en ell a la Junta General d'accionistes.
Comunicació a Fuster per part de J. Navarrete, de l'"Empresa Promotora de
Informaciones S.A.", del pagament per transferència bancària dels seus
honoraris editorials per la publicació de l'article "Una asignatura falsa" al
diari "El País".
Sol·licitud a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
de la seua col·laboració amb articles per a l'esmentat diari, i comunicació
dels honoraris editorials a rebre.
Enviament per part de Fuster a Juan Luis Cebrián d'un article per a la seua
publicació al diari "El País", arran d'unes afirmacions aparegudes al diari
sobre la seua aparició al un programa de "TVE", i d'altres comentaris sobre
la seua col·laboració al mateix diari.
Adjunta còpia d'un article original de Fuster excusant qualsevol
interpretació política de les seues afirmacions al programa "Esta es mi
tierra" de TVE.

1979

Prisa

15133

1980

Prisa

15134

1981

Prisa

15136

1981

Prisa

20492

1981

Prisa

15135

1982

Prisa

15137

1982

Prisa

15138

1983

Prisa

15145

1983

Prisa

15146

[

PRISA
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carme Claudín de la seua col·laboració amb
una conferència per a un col·loqui sobre "Què és Espanya?", organitzada per
l'Ajuntament de Girona, el diari "El País" i la revista de cultura catalana
"Saber".
Adjunta guió del programa del col·loqui amb els temes a tractar i els
conferenciants.

1984

Prisa

15147

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País"
de la seua assistència a la Junta General d'accionistes de "PRISA", on es
tractarà la reforma dels estatuts de la societat. També li demana alguns
articles seus per al diari.

1984

Prisa

15148

Carta

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li els seus vots a la Junta General d'accionistes. També li
demana alguns articles seus per al diari.

1984

Prisa

15149

Carta

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li els seus vots a la Junta General d'accionistes.

1985

Prisa

15150

Carta

Comentaris a Fuster per part de Lluís Bassets, cap de col·laboracions del
diari "El País", interessant-se pel seu estat de salut després d'un accident
domèstic, i d'altres sobre la seua visita a Sueca per parlar amb ell. També li
demana la seua col·laboració editorial amb articles per al mateix diari, i li
parla dels honoraris editorials que rebrà.

1985

Prisa

15151

1985

Prisa

15171

1986

Prisa

15152

Carta

Sol·licituds per part de Fuster a José María Aranaz, secretari del consell
d'administració de la "Promotora de Informaciones S.A.", sobre que ha de
fer per a què se li expedeisca el títol múltiple de les seues accions de
l'empresa.

1986

Prisa

15153

Carta

Comunicació a Fuster per part de José María Aranaz, secretari general de la
"Promotora de Informaciones S.A.", atès que la seua acció de l'entitat va ser
otorgada a Joaquín Muñoz Peirats, per la qual cosa li informa dels tràmits a
seguir per recuperar-la i cobrar els honoraris que li adeuten.
Adjunta còpia de l'acusament de rebut per part de Joaquín Muñoz Peirats a
"PRISA", del títol de propietat d'una acció de l'esmentada empresa
procedent de Fuster, (Madrid, 1 de febrer de 1977).

1986

Prisa

15154

Invitació

Carta
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Invitació a Fuster per part de Jesús de Polanco, president del "Grup PRISA",
a un còctel per celebrar la inauguració de la nova delegació del diari "El
País" a València.
Comentaris a Fuster per part de José María Aranaz sobre les seues accions
de la "Promotora de Informaciones S.A.".

[

PRISA
Carta

Comunicació per part de Fuster a José María Aranaz, secretari general de la
"Promotora de Informaciones S.A.", atès que s'ha ficat en contacte amb
Joaquín Muñoz Peirats per ficar-li en coneixement la pèrdua de la seua acció
en el seu poder, amb resposta negativa d'aquest.

1986

Prisa

15155

Carta

Comunicació a Fuster per part de José María Aranaz, de la "Promotora de
Informaciones S.A.", de l'enviament de la denúncia de la pèrdua de la seua
acció a l'empresa per a que la signe, i se li puga expedir una nova acció de
valors.

1986

Prisa

15156

Carta

Comunicació a Fuster per part de José María Aranaz, secretari general de la
"Promotora de Informaciones S.A.", de l'enviament de la seua acció de
valors de l'empresa i d'un xec amb els honoraris generats per la mateixa.

1986

Prisa

15157

Carta

Agraïment per part de Fuster a José María Aranaz, secretari general de la
"Promotora de Informaciones S.A.", per l'enviament de la seua acció de
l'empresa i d'un xec pels seus guanys.

1986

Prisa

15158

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José María Aranaz, secretari del consell
d'administració de la "Promotora de Informaciones S.A.", del seu número de
DNI per al registre d'accionistes de la institució.

1987

Prisa

15159

Carta

Comunicació per part de Fuster a José María Aranaz, secretari del consell
d'administració de la "Promotora de Informaciones S.A.", de l'enviament de
la fotocòpia del seu DNI.

1987

Prisa

15160

Carta

Comunicació per part de Jesús Polanco als accionistes de la "Promotora de
Informaciones S.A.", de l'enviament de la memoria econòmica de l'empresa
per a l'any 1987, i comentaris sobre la bona marxa econòmica de "PRISA".
Adjunta retall d'anunci publicat al diari "El País" del pagament dels
dividendos de les accions de "PRISA".

1988

Prisa

15161

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jesús de Polanco, president de l'"Empresa
Promotora de Informaciones S.A.", de l'ampliació de capital aprovada en
junta general amb la venda de noves accions de l'entitat.
Adjunta butlletí de subscipció o compra d'accions de "PRISA", i anunci
publicat al diari "El País" sobre l'augment de capital de "PRISA".

1989

Prisa

15162

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Jesús de Polanco a una reunió de la Junta
General d'accionistes de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.".
Adjunta comunicació de la data de l'esmentada reunió en segona
convocatòria, i ordre del dia de temes a tractar.

1989

Prisa

15163

Carta

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li el seu vot a la Junta General d'accionistes de "PRISA".

1989

Prisa

15164
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PRISA
Carta

Comunicació a Fuster per part de José María Aranaz, secretari del consell
d'administració de la "Promotora de Informaciones S.A.", de l'ampliació de
capital de l'institució, pel que li enviaran els títols de valor de les accions que
li pertoquen.

1989

Prisa

15165

1990

Prisa

15166

1990

Prisa

15167

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José María Aranaz, secretari del Consell
d'Administració de la "Promotora de Informaciones S.A.", del seu número
de NIF i de l'actualització de les seues dades personals com a accionista del
grup "PRISA".

1990

Prisa

15169

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Jesús de Polanco, president de l'"Empresa
Promotora de Informaciones S.A.", a una reunió de la Junta General
d'Accionistes on es tractaran els temes de l'examen dels comptes de
l'exercici anterior i d'una possible reducció del capital de l'institució.

1991

Prisa

15168

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús de Polanco, president del "Grup PRISA",
de la substitució de les seues accions de valors a l'empresa per altres de
major valor nominal, tal com s'acordà en Junta General d'Accionistes.

1991

Prisa

15172

Carta

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li el seu vot a la Junta General d'Accionistes de "PRISA".

1991

Prisa

15173

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Jesús de Polanco, president del "Grup
PRISA", a una reunió de la Junta General d'Accionistes.
Adjunta ordre del dia amb els temes a tractar a la reunió esmentada.

1992

Prisa

15170

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president del
consell d'administració de l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de
la posada a la venda d'accions i dels possibles compradors, per si vol
adquirir alguna ja que és accionista.

Prisa

15120

Carta

Enviament a Fuster per part de Tomàs Declós d'uns quaderns publicats a
l'edició de Barcelona del diari "El País", per a la seua col·laboració editorial.

Prisa

15143

Tarja de
presentació

Tarja d'assistència a la Junta General d'accionistes de "PRISA", a nom de
Fuster, i expedida pel president del Consell d'Administració.

Prisa

15132

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li els seus vots a la Junta General d'accionistes.

Prisa

15139

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de José María Aranaz, secretari general de la
"Promotora de Informaciones S.A.", de la data d'una reunió de la Junta
General d'Accionistes, i d'una prima del 5% del valor nominal de les seues
accions als assistents a la junta.
Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li la seua representació a la Junta General d'Accionistes de
"PRISA".

[

PRISA

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li els seus vots a la Junta General d'accionistes.

Prisa

15140

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Juan Luis Cebrián, director del diari "El País",
per delegar-li els seus vots a la Junta General d'accionistes.

Prisa

15141

Tarja de
presentació

Tarja de presentació amb l'adreça de Manuel Muñoz, delegat a València del
diari "El País".

Prisa

15142

Tarja de
presentació

Mostra d'agraïment a Fuster per part de Manuel Muñoz Cosme, delegat a
València del diari "El País".

Prisa

15144

Prisa

15117

Comunicació a Fuster per part de José Ortega Spottorno, president de
l'"Empresa Promotora de Informaciones S.A.", de la data d'una reunió de la
Junta General, per a la seua assitència com a accionista.
Comunicació a Fuster per part de Xavier Bru de Sala, d'"Edicions Proa", del
seu interès en reeditar en castellà la seua "Literatura catalana
contemporània", i comentaris sobre els honoraris editorials a rebre per la
mateixa.
Comunicació per part de Fuster a Xavier Bru de Sala, d'"Edicions Proa", atès
que pot reeditar la seua obra "Literatura catalana contemporània", i
comentaris sobre la posada al dia de l'esmentada obra per a la seua edició.

1986

Proaedicions

15174

1986

Proaedicions

15175

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Bru de Sala, d'"Edicions Proa", del
seu interès en reeditar la seua "Antologia" publicada a l'editorial "Selecta", i
d'altres comentaris sobre els honoraris editorials a rebre per la mateixa.
També li diu com van els treballs d'Alex Broch i Ramon Pla per a la
publicació de la seua "Literatura catalana contemporània".

1987

Proaedicions

15176

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xavier Bru de Sala, d'"Edicions Proa", de
l'enviament de còpia d'una carta on li mostra el seu interès en reeditar la
seua "Antologia", publicada a l'editorial "Selecta".
Adjunta còpia de l'esmentada carta.

1987

Proaedicions

15177

1987

Proaedicions

15178

1979

Prometeoeditorial

15179

Telegrama
PROA, Edicions
Carta

Carta

Tarja de
presentació
PROMETEO, Editorial
Saluda
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Felicitació a Fuster per part de Xavier Bru de Sala, d'"Edicions Proa", pel seu
nomenament com a president de l'"Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana", i comentaris sobre un llibre que li ha editat Climent.
Invitació a Fuster per part de Juan de Dios Leal Castellote, de l'editorial
"Prometeo", a la presentació del llibre de Francisco Pérez Puche "50
alcaldes. El Ayuntamiento de Valencia en el siglo XX", a l'Ateneu Mercantil
de València.

[

PROMETEO, Editorial

PROMOS

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Franch i Ferrer, de l'editorial
"Prometeo", de l'aparició de la col·lecció "El conte del diumenge". També li
demana que faça una nota preliminar a l'edició del conte de Joan Perucho
"Museu de Monstres Marins".

Carta

Comunicació a Fuster per part de "PROMOS" de l'enviament d'un exemplar
de l'esmentada revista per si vol subscriure's.

PROS CARRERAS, Joan
Carta
PRUDON, Montserrat
PLANAS PRUNERA, Amadeo
PTV Teatre

Telegrama
Carta

Sol·licitud a Fuster per part del venedor de llibres Joan Pros Carreras de
certes informacions bibliogràfiques a l'edició d'una "Historia de València"
per part de Beuter.
Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de Montserrat Prudon, que li farà a
València "Acció Cultural del País Valencià", amb motiu de l'atemptat.
Recepta mèdica a Fuster feta per Amadeo Prunera Planas.

1981

Prometeoeditorial

15180

Promos

15181

1972

Proscarrerasjoan

15182

1981

Prudonmontserrat

15183

1981

Pruneraplanasamadeo

15184
15185

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de "PTV Teatre", que se li farà a
València amb motiu de l'atemptat.

1981

Ptvteatre

PUBLICACIONES Y
PROMOCIONES Decada 70

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Eladio Mille, de "Publicaciones y
Promociones S.A.", de la seua col·laboració amb un text sobre València per a
un "Anuario turístico".

1970

Publicacionesypromocionesdecada
15186
70

PUBLICACIONS DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT

Carta

1979

Publicacionsdelabadiademontserra
15187
t

1979

Publicacionsdelabadiademontserra
15188
t

1989

Publicacionsdelabadiademontserra
15189
t

Carta
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Úbeda, de "Publicacions de l'Abadia de
Montserrat", del seu número de DNI per ingressar-li els seues honoraris
editorials, per les seues col·laboracions a "Serra d'Or".
Comentaris a Fuster per part de "Publicacions de l'Abadia de Montserrat"
sobre la publicació d'un llibre de Tomàs Escuder a la col·lecció "Llibres de
Motxilla".
Enviament a Fuster per part de Josep Ribas, de "Publicacions de l'Abadia de
Montserrat", de les proves d'impremta d'un llibre seu per a la seua revisió.

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Ribas, de "Publicacions de l'Abadia de
Montserrat", de les proves d'impremta d'un llibre seu per a la seua revisió,
abans de publicar-lo a la col·lecció "Biblioteca Sanchis Guarner".

1989

Publicacionsdelabadiademontserra
15190
t

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Úbeda, de "Publicaciones de l'Abadia
de Montserrat", del preu de subscripció a la revista "Serra d'Or".

1992

Publicacionsdelabadiademontserra
15191
t

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Publishers Representatives S.A." del canvi
de subscripció a la revista "Grupo 11 francés" al "Grup 10". També li
demanen el pagament de 750 pessetes per la subscripció.
Adjunta gir postal pel pagament de l'esmentada quantitat per la subscripció
editorial i rebut de subscripció.

1968

Publipress

PUBLIPRESS

Correspondència de Joan Fuster
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15197

[

PUBLIPRESS
Carta

Comunicació a Fuster per part de "Publishers Representatives S.A." atès que
no ha rebut la revista "Lui" per problemes amb l'aduana, i proposant-li la
subscripció a altra revista.
Adjunta llistat amb els títols de revistes que pot adquirir.

1968

Publipress

15199

Postal

Postal enviada a Fuster acusant la rebuda del pagament de la subscripció
editorial a unes revistes de "Publishers Representatives S.A.".

1968

Publipress

15198

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de "Publishers Representatives S.A." del
pagament de 200 pessetes per la subscripció a les revistes "Lui" i "Nouvel
Adam", de l'esmentada editora.
Adjunta llistat amb els títols que pot adquirir.

1969

Publipress

15194

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Publishers Representatives S.A." de
l'enviament de "Arte fotográfico-dólar-economia financiera" per la seua
subscripció a la mateixa.

1969

Publipress

15195

Carta

Comunicació a Fuster per part de "Publishers Representatives S.A." atès que
serà impossible subscribir-lo a la revista "Lui", i proposant-li que ho faça a
altre títol al pagar ja la subscripció.
Adjunta llistat amb els títols de revistes que pot adquirir.

1969

Publipress

15196

1975

Publipress

15192

1976

Publipress

15193

1992

Pucolajuntament

15200

1977

Pueblo

15201

1978

Puertasjosep

15203

1979

Puertasjosep

15204

Puertasjosep

15202

Carta

Carta
PUÇOL, Ajuntament
PUEBLO
PUERTAS, Josep

Telegrama
Carta
Telegrama
Telegrama
Nota

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de "Publipress" d'uns números de loteria de
nadal, per valor de 300 pessetes.
Adjunta tres números de loteria.
Comunicació a Fuster per part de "Publipress" de l'enviament d'uns
números de loteria de nadal per valor de 300 pessetes.
Mostra de condol per la mort de Fuster a la seua família per part de
l'Ajuntament de Puçol.
Sol·licitud a Fuster per part de José Ramón Alonso, director del diari
"Pueblo", de la seua col·laboració editorial amb articles per a l'esmentat
diari.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Puertas per a què es pose en contacte
amb Guide Lawaetz, i del número d'habitació a l'hotel d'Elx on pot trobar-lo.
Comunicació a Fuster per part de Josep Puertas de la data d'una visita a
Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Josep Puertas de la seua visita a Sueca
amb un grup de gent de Vila-real, però no hi era, per tal de demanar-li que
parlara a una setmana de la joventut.

[

PUIG DE SORIA, Concha
Carta

Carta
PUIG I FERRETER, Joan

Carta

Puig i Ferreter, Joan

Esquela

PUIG I GRAU, Didín

Proposta a Fuster per part de Concha Puig Sánchez, viuda de l'editor Artur
Soria, de l'enviament d'alguns exemplars dels seus llibres "Les originalitats" i
"Maragall y Unamuno, frente a frente", publicats a la col·lecció "Cruz y
Raya".
Acceptació per part de Fuster a Concha Puig Sánchez, viuda de l'editor Artur
Soria, de l'enviament d'uns 20 exemplars de cadascun dels seus llibres "Les
originalitats" i "Maragall y Unamuno, frente a frente", publicats a la
col·lecció "Cruz y Raya".
Agraïment a Fuster per part de Joan Puig Ferrerter pel seu article aparegut a
la revista "Pont Blau", sobre la seua obra i comentaris sobre l'obra de
Marcel Proust.
Document escrit com a nota a peu de pàgina d'un article de Robert Lafont,
per a la revista "Cahiers du sud", on es fa una crítica en francès a l'obra de
Joan Puig i Ferreter, "El Pelegrí Apassionat".
Esquela mortuoria enviada a Fuster per la mort de Joan Puig i Ferreter, de
part de la seua família i escrita en francès.

1989

Puigdesoriaconcha

15207

1989

Puigdesoriaconcha

15208

1954

Puigiferreterjoan

15209

1956

Puigiferreterjoan

15210

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Didín Puig i Grau, d'"Edigsa", enviant-li a Fuster dues
entrades per a un concert al Teatre Principal de València, les quals
s'adjunten.
També adjunta d'altra tarja de presentació d'Ovidi Montllor.

1975

Puigigraudidin

15212

Invitació

Comunicació a Fuster per part de Didín de la seua visita amb Tàrrega a
Sueca per donar-li un disc d'"Al Tall", i convidar-lo a la presentació del
mateix disc que es farà a València a "Casa Cesáreo".

1976

Puigigraudidin

15211

1977

Puigigraudidin

20579

1977

Puigigraudidin

20580

1977

Puigigraudidin

20581

Carta
Carta

Carta de Didín Puig i Grau anunciant-li a Fuster la data de la seua estada a
València.
Carta de Didín Puig i Grau concertant una ciita amb Fuster per a dur-li uns
discos.

Invitació

Invitació de Didín Puig i Grau, de "EDIGSA", a la presentació del segon disc
del grup "Al Tall".

Carta

Comentaris a Fuster per part de Didín Puig i Grau sobre la data d'un
homenatge a Enric Ortega.

Puigigraudidin

15214

Carta

Comunicació a Fuster per part de Didín Puig i Grau de l'enviament d'un disc
del seu interès editat per "EDIGSA", i comentaris sobre la seua participació
al programa de "TVE", "Aitana".

Puigigraudidin

15216
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PUIG I GRAU, Didín

Invitació
Nota

15213

Puigigraudidin

20582

Puigigraudidin

15215

Comunicació a Fuster per part de Didín Puig i Grau de la seua visita a Sueca,
amb els components d'"Al Tall", per convidar-lo a un homenatge a Enric
Ortega al teatre romà de Sagunt.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Gentil Puig i Moreno del pagament de les
quotes per als anys 1986-1987, com a membre del "Grup Català de
Sociolingüística". També li felicita el nadal i li demana que domicilie les
quotes.

1987

Puigimorenogentil

15217

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluis M. Puig i Oliver per a què no faça cap
article sobre un document trobat per ell, del polític Tomàs Puig, del qual li
va parlar a Fuster Rafael Ribó, i comentaris sobre la troballa del document i
sobre l'arxiu de l'esmentat polític empordanès, sobre el que vol fer la seua
tesi.
Anotació manuscrita de Fuster de la data del document.

1974

Puigioliverlluismaria

15218

Carta

Comunicació per part de Fuster o Lluis M. Puig i Oliver atès que no té cap
coneixement del document sobre Tomàs Puig, i que té via lliure per a les
seues investigacions sobre l'esmentat personatge.

1974

Puigioliverlluismaria

15219

Carta

Disculpa a Fuster per part de Lluís Mª Puig i Oliver pel malentés amb Rafael
Ribó sobre la publicació per Fuster d'un document de Tomàs Puig, i d'altres
comentaris sobre la figura d'aquest i la seua defensa de la llengua catalana.

1974

Puigioliverlluismaria

15220

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eduard Puig i Vayreda d'un escrit d'adhesió a
un homenatge a Pompeu Fabra que se li farà a Figueres, si no pot anar a
l'esmentat acte.

1968

Puigivayredaeduard

15221

Carnet

Felicitació a Fuster per part de Valentí Puig Mas pel seu nomenament com a
Catedràtic d'Història Social de la Llengua Catalana.

1986

Puigmasvalenti

15222

Tarja de
presentació

Condemna per part de Jesús Noguera Puig, alcalde de la Font d'En Carròs,
de l'atemptat patit per Fuster i mostra de suport.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1978

Puignoguerajesus

15223

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pere Puig Quintana de l'enviament de
3.600 pts per pagament dels seus honoraris editorials per la seua
participació en l'obra "Un segle de vida catalana".

1957

Puigquintanapere

15224

PUIG I OLIVER, Lluis Maria

PUIG I VAYREDA, Eduard

PUIG NOGUERA, Jesús

Nota de Didín Puig i Grau a Fuster.

Puigigraudidin

Tarja de
presentació
PUIG I MORENO, Gentil

Puig Mas, Valentí

Tarja de presentació convidant a Fuster per part de Didín Puig i Grau,
d'"Edigsa", a un concert d'Ovidi Montllor al teatre "El Micalet", de València.

PUIG QUINTANA, Pere
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PUIG QUINTANA, Pere
Carta

Comunicació per part de Fuster a Pere Puig Quintana de que ha rebut per
gir postal el pagament dels seus honoraris editorials per la seua participació
en l'obra "Un segle de vida catalana".

1957

Puigquintanapere

15225

Carta

Mostra de suport i solidaritat a Fuster per part de Pere Puig Quintana per la
creuada patida per València. També li demana la seua col·laboració diguentli si algú pot fer un text sobre l'economia al País Valencià per a l'obra "Un
segle de vida catalana".
Adjunta esquema de treball per a l'esmentada obra.

1957

Puigquintanapere

15226

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Pere Puig Quintana sobre la
publicació de l'obra "Un segle de vida catanala", i a un treball sobre
l'economia valenciana que vol incloure a l'esmentada obra.

1958

Puigquintanapere

15227

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pere Puig Quintana del seu text sobre
l'economia valenciana per a l'obra "Un segle de vida catalana", i d'altres
comentaris editorials sobre la publicació de l'esmentada obra.

1958

Puigquintanapere

15228

Carta

Disculpa a Fuster per part de Pere Puig Quintana per no anar a un
homenatge que li feren a Barcelona, al estar fora de la ciutat. També li
demana l'enviament del seu text sobre l'economia valenciana per publicarlo a l'obra "Un segle de vida catalana".

1958

Puigquintanapere

15229

1958

Puigquintanapere

15230

1958

Puigquintanapere

15231

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pere Puig Quintana de l'enviament a la
censura de l'obra "Un segle de vida catalana" per a la seua publicació.
També li demana la bibliografia emprada per al seu text sobre economia
valenciana, i unes il·lustracions per als seus treballs presentats a l'obra.

1960

Puigquintanapere

15232

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pere Puig Quintana d'uns gravats per a
il·lustrar els seus treballs a l'obra "Un segle de vida catalana", que està
presentada a la censura.

1960

Puigquintanapere

15233

Carta

Carta
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Comentaris crítics a Fuster per part de Pere Puig Quintana sobre el seu
treball d'economia del País Valencià per a la seua publicació a l'obra "Un
segle de vida catalana".
Comentaris d'aprovament a Fuster per part de Pere Puig Quintana al seu
text sobre l'economia del País Valencià per a publicar-lo a l'obra "Un segle
de vida catalana". També li demana aprofundir amb l'estudi del Port de
València tractat a l'esmentat treball, i li parla dels honoraris editorials a
rebre.

[

PUIG QUINTANA, Pere
Carta

1961

Puigquintanapere

15234

1964

Puigquintanapere

15235

1973

Puige

20583

1968

Puigeduard

15205

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Elio Puig, soci d'"Acció Cultural del País
Valencià", arran de la lectura d'un article seu aparegut a "La Vanguardia"
sobre política, titulat "Nada cambiarà", pel que li demana la seua opinió
sobre els dirigents valencianas del "PSOE".

1982

Puigelio

15206

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Puigsech d'un pròleg per al llibre
"Franco i l'espanyolisme".

1978

Puigsechantoni

15236

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Puigsech d'un pròleg per al llibre
"Franco i l'espanyolisme", i comunicació de l'enviament de les galerades de
l'esmentada obra.

1979

Puigsechantoni

15237

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Puigsech pel seu pròleg al llibre
"Franco i l'espanyolisme", i d'altres comentaris sobre l'esmentada obra.
També li diu a Fuster que li agradaria conéixer-lo personalment.

1979

Puigsechantoni

15238

1979

Puigsechantoni

15239

1981

Pujadasidomingojosep

15241

1982

Pujadasidomingojosep

15240

Carta
PUIG, E
PUIG, Eduard

Carta
Telegrama

PUIG, Elio

PUIGSECH, Antoni

Carta
PUJADAS I DOMINGO, Josep

Comentaris editorials a Fuster per part de Pere Puig Quintana sobre la
publicació de l'obra "Un segle de vida catalana" i a com van les vendes
editorials de la mateixa, demanant-li que faça per promocionar l'obra al País
Valencià. També li diu que si vol algún exemplar déu pagar-lo, tot i ser
col·laborador.

Carta

Carta
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Comentaris editorials sobre la publicació d'un llibre seu sobre "Raimon" per
part de l'Editorial Alcides S.A., i d'altres comentaris sobre la distribució de
l'obra a València. També li demana una foto de Raimon per il·lustrar l'obra i
li demana que faça una crítica al "Llibre de l'Any 1963".
Carta de E. Puig, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb comentaris
personals.
Adhesió a un homenatge a Fuster per part d'Eduard Puig, i d'altres.

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Puigsech que es pose en contacte amb
ell o amb Rafael Ribó per a parlar d'un llibre, aprofitant el seu viatge a
Barcelona per Santa Llúcia.
Mostra de suport a Fuster per part de Josep Pujadas i Domingo amb motiu
de l'atemptat.
Comunicació a Fuster per part de Josep Pujadas i Domingo del seu suport a
un nou setmanari valencià, i comentaris en defensa de la llengua catalana.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa seu titulat "Valencia" aparegut al
diari [El Noticiero Universal].

[

PUJADOR I ESTANY, Antoni
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Pujador i Estany d'algú del País Valencià
per a participar a un aplec al Principat, i d'altres comentaris d'elogi a les
seues "Obres Completes".

1969

Pujadoriestanyantoni

15242

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a M. Pujol Canut de l'enviament dels diners del
Premi Jocs Florals de Sao Paulo, al estar guanyadora la seua obra "Escrit per
al silenci". També li envia dos exemplars de l'obra, un per a d'ell i l'altre per
a la biblioteca del Centre Català de Rosario (Argentina).

1954

Pujolcamutm

15243

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eduard Pujol i Aubía sobre un article publicat
per Fuster a [[La Vanguardia]] titulat "Las inundaciones" on es fa referència
a la pantanada de Tous.

1982

Pujoliaubiaeduard

15244

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley de l'enviament d'una
carta que li envià a Santiago Ninet, i d'altres comentaris citant-lo per a un
sopar a Barcelona. També li parla de certa polèmica judicial amb l'Editorial
Tres i Quatre.
Adjunta fotocòpia de la carta de Jordi Pujol y Soley a Santiago Ninet on li
parla de l'esmentada polèmica editorial entre la Gran Enciclopèdia Catalana
i l'Editorial Tres i Quatre.

1

Pujolisoleyjordi

15260

1957

Pujolisoleyjordi

15245

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley per la seua hospitalitat
durant la seua visita a sa casa de Sueca. També li fa alguns comentaris sobre
la participació de Casp i Adlert a l'obra "Cent anys de vida catalana", i
d'altres comentaris d'elogi a uns articles seus publicats a "Figures de temps"
sobre El Tirant. Finalment li fa alguns comentaris sobre literatura i els seus
gustos literaris.

1957

Pujolisoleyjordi

15246

Carta

Comentaris per part de Fuster a Jordi Pujol i Soley informant-li sobre la
persona i activitats de Josep Vidal, un dels promotors del Banc de València,
per al seu coneixement, ja que tindrà un sopar amb ell.

1964

Pujolisoleyjordi

15249

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley sobre certa reunió amb
Josep Vidal Beneyto respecte a la col·laboració econòmica entre institucions
bancàries valencianes i catalanes.
Adjunta fotocòpia d'una carta de Jordi Pujol a Josep Vidal Beneyto sobre la
situació econòmica de Banca Catalana.

1964

Pujolisoleyjordi

15250

PUJOL CAMUT, M

PUJOL I ÀUBIA, Eduard

PUJOL Y SOLEY, Jordi

Carta
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Comuniciació a Fuster per part de Jordi Pujol de la seua visita a València on
aprofitarà per anar a Sueca i parlar amb ell.

[

PUJOL Y SOLEY, Jordi
Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley de l'enviament d'una
còpia d'una carta a Bartomeu Barceló, i d'altres comentaris sobre el Banc de
l'Exportació.
Adjunta còpia de la carta de Jordi Pujol a Bartomeu Barceló demanant-li una
reunió per a parlar sobre Mallorca arran de la seua publicació de l'obra
"Nosaltres, els mallorquins".

1964

Pujolisoleyjordi

15251

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley de confirmació de la
data d'una conferència seua a Barcelona.

1964

Pujolisoleyjordi

15247

1964

Pujolisoleyjordi

15248

1966

Pujolisoleyjordi

15253

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster de l'enviament d'una carta per part de Jordi Pujol i
Soley, adjunta l'esmentada carta on li comunica l'enviament d'unes
publicacions sobre Banca Catalana.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa d'un article de Jaime Carner Suñol
president del consell d'administració de Banca Catalana títolat "¿Por qué no
existe un gran Banco Catalán?", aparegut a [[Rueda Financiera. 27-4-68]], i
fotocòpia del text mecanografiat del mateix article.

1968

Pujolisoleyjordi

15256

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley dels temes que vol
tractar amb ell a durant la seua visita a Barcelona per les festes de Santa
Llúcia, on vol parlar-li de l'Enciclopèdia Catalama, d'Edicions 62 i de la seua
publicació d'una "Història de Catalunya" en diferents idiomes, i d'altres
comentaris sobre Ventura i l'Eliseu Climent.

1969

Pujolisoleyjordi

15254

Nota

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley de la seua visita a sa
casa de Sueca per a parlar amb ell sobre un text per a la publicació d'una
"Història de Catalunya".

1969

Pujolisoleyjordi

15258

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley sobre certes
inconformitats amb l'equip editorial de la Gran Enciclopèdia Catalana.
L'informs que tindrà una reunió amb Max Cahner per fer-li-ho saber, i altres
comentaris editorials sobre la mateixa publicació.

1970

Pujolisoleyjordi

15259

Carta

Carta de Jordi Pujol i Soley a Fuster disculpant-se per no haver fet referència
a les aportacions valencianes al pensament polític i nacional català en el seu
discurs a l' Ateneu.

1976

Pujolisoleyjordi

20584

Carnet

Comentaris per part de Fuster a Jordi Pujol i Soley a certa demanda judicial
entre la Gran Enciclopèdia Catalana i l'Editorial Tres i Quatre.

Pujolisoleyjordi

15255

Telegrama
Carta
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Comunicació a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley de la data d'una visita a
sa casa de Sueca.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Pujol i Soley sobre l'organització per
part de Marta Mata d'un encontre de mestres catalans i valencians a
Barcelona.

[

PUJOL Y SOLEY, Jordi

Tarja de
presentació

Tarja de presentació del representant a València de FIDES, Julio Baque
Boixeda,

Pujolisoleyjordi

15252

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Julio Baque Boixeda, representant de
l'empreda FIDES a València de si vol que li faça arribar un escrit que li
demanà Jordi Pujol quant vaja per Barcelona.

Pujolisoleyjordi

15257

Text literari

Tarja de Jordi Pujol i Soley enviant-li a Fuster un text amb motiu del
"Congrés de Pax Romana" sota el títol "Els cristians i la construcció de la
Comunitat Europea".

Pujolisoleyjordi

20585

Carta

Recordatori a Fuster per part de Jordi Pujol Moix de l'enviament d'un treball
seu sobre Joan XIII per a la seua publicació a un llibret sobre "La Selva de
Camp".

1964

Pujolmoixjordi

15261

Carta

Carta de Fuster a Jordi Pujol parlant-li del rescat a Edicions 62 per part de la
Banca Catalana, per estar en fallida econòmica. També li demana que no
aparte a Max Cahner de la direcció de la "Gran Enciclopèdia Catalana" ja
que pot ser un mal gestor econòmic però és l'ànima de l'Enciclopèdia.

1969

Pujoljordi

3449

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Bernal Pérez, de Punt de llibre, de
l'enviament d'un exemplar de "Qüestió de noms i altres escrits" per a un
client de la llibreria.

1986

Puntdellibre

15262

1972

Puvillllibreria

15264

1972

Puvillllibreria

15267

PUJOL MOIX, Jordi

PUJOL, Jordi

PUNT DE LLIBRE

PUVILL, Llibreria

Postal

Sol·licitud per part de Fuster a la Llibreria Puvill d'uns llibres del seu interés
que ha vist al seu catáleg editorial. També els demana l'enviament del seu
nou catáleg.
Comunicació a Fuster per part de la Llibreria Puvill de l'enviament d'uns
llibres que demanà a la mateixa llibreria.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la Llibreria Puvill.
Al revers del full apareix l'imatge de Sant Josep i la verge Maria, amb el nen.

1973

Puvillllibreria

15269

Postal

Comunicació a Fuster per part de la Llibreria Puvill de l'enviament d'uns
llibres que demanà a la mateixa llibreria llevat d'un que està esgotat.

1973

Puvillllibreria

15265

1973

Puvillllibreria

20359

1974

Puvillllibreria

15266

Carta

Postal
Carta
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Enviament a Fuster per part de la Librería Puvill de Barcelona d'uns paquets
amb les obres adquirides a la llibreria. També li comunica que d'altres obres
que demanà s'han venut.
Comunicació a Fuster per part de la Llibreria Puvill de l'enviament d'uns
llibres.

[

PUVILL, Llibreria

Carta

Enviament a Fuster per part de Francisco Puvill d'una obra adquirida a la
Llibreria Puvill de Barcelona. També li comunica que d'altres obres que li
demanà s'han venut.
Sol·licitud a Fuster per part de la llibreria Puvill de l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Notes d'un desficios".

Nota

Nota informativa de Puvill Libros S.A. als seus clients del càrrec del 6% a tota
factura de l'empresa en concepte d'IVA.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Vallcorba Plana de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Quaderns Crema".

Postal

1975

Puvillllibreria

20358

1987

Puvillllibreria

15268

Puvillllibreria

15263

1980

Quadernscrema

15270

1980

Quadernscrema

15271

Q ↑
QUADERNS CREMA

Carta

QUADERNS PEGO
QUADRAR, Jesús
QUARANTA-DOS, Els
QUART DE POBLET,
Ajuntament

Contestació per part de Fuster a Jaume Vallcorba Plana de "Quadens Crema"
diguent-li que per motius de feina no podrà col·laborar amb un article per a
la revista sobre temes satírics valencians.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Vallcorba Plana de de si podria emprar
cert article aparegut a "Pont Blau" sobre temes satírics valencians per a fer
l'article que li demana per a la revista "Quadens Crema".

1980

Quadernscrema

15272

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Quaderns Crema de la seua participació en un
article d'homenatge a Martí de Riquer per a publicar-lo en l'obra col·lectiva
"Studia in honorem M. de Riquer".
Adjunta una ressenya literària a l'obra de Lewis Carroll "Alicia a través de
l'Espill", que publicarà Edicions dels Quaderns Crema a la col·lecció [Mínima
de Butxaca, 17].

1984

Quadernscrema

15273

1975

Quadernspego

15274

1965

Quadradajesus

15275

1966

42els

15276

1981

Quartdepobletajuntament

15277

Carta
Carta
Telegrama

Carta
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Presentació a Fuster de la publicació "Quaderns Pego", per a la seua
subscripció.
Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Quadrada de si va rebre la seua obra "La
corbata negra".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part del grup "Els 42".
Comunicació a Fuster per part de l'alcalde de l'Ajuntament de Quart de
Poblet de l'acord del ple municipal condemnant l'atemptat patit per aquest i
enviat tant a l'escriptor com al Governador Civil de València. Adjunta còpia
de l'acord municipal.

[

QUATRE GATS, Galeria d'art
QUÉ Y DÓNDE

Invitació

Invitació de la galeria d' art "Quatre Gats" a Fuster a la presentació de la
col·lecció de gravats i gouaches de Joan Miró.

1976

Quatregatsgaleriadart

20586

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Josep Pérez Benlloch de l'enviament
d'uns articles per a la seua publicació a la revista "Qué y dónde".

1979

Queydonde

15278

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Josep Pérez Benlloch, de que per falta
d'espai no es podran publicar els seus articles "Viatge a Cullera" i "Pietat, Sr.
Monsonis" a la revista "Qué y dónde". També li parla de l'augment dels seus
honoraris editorials, i d'altres comentaris sobre la publicació d'un nou diari
valencià.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1980

Queydonde

15279

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Josep Pérez Benlloch sobra la seua
corresponsalia a Sueca a un diari valencià de nova publicació per part de
VANOSA.

1980

Queydonde

15280

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Josep Pérez Benlloch de que no podrà
col·laborar com a corresponsal amb el nou diari valencià projectat, pels
molts compromisos que té, i comunicació de l'enviament d'uns articles per a
la revista "Qué y dónde".

1980

Queydonde

15281

Carta

Comunicació a Joan Josep Pérez Benlloch per part de Fuster de l'enviament
d'uns articles enviats també a "La Vanguardia" per a la seua publicació al
"Diario de Valencia". També li fa alguns comentaris crítics al primer número
del diari.

1980

Queydonde

15282

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1981

Queydonde

15283

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1981

Queydonde

15284

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'algun article per a publicar-lo a la revista.

1981

Queydonde

15285

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1981

Queydonde

15286
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[

QUÉ Y DÓNDE
Carnet

Sol·licitud a Fuster per part d'Almudin S.A. de l'enviament del rebut signat
pel pagament dels sus honoraris editorials per col·laborar amb articles a la
revista "Qué y dónde".

1982

Queydonde

15295

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Que y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1982

Queydonde

15287

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1982

Queydonde

15288

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicente Ponce sobre la seua visita a sa casa
de Sueca, i sobre les seues col·laboracions editorials al "Diario de Valencia".
També li demana una data per tornar a visitar-lo i parlar amb ell.

1982

Queydonde

15289

Carta

Contestació per part de Fuster a Vicente Ponce diguent-li la data en que pot
visitar-lo a sa casa de Sueca, i sopar junts.

1982

Queydonde

15290

Carta

Comunicació per part de Fuster al director de la revista "Qué y dónde" de
l'enviament d'uns articles per a la seua publicació, però li adverteix que
seràn els darrers sino li augmenta els seus honoraris.

1982

Queydonde

15292

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1982

Queydonde

15293

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" d'articles per a la
seua publicació.

1982

Queydonde

15291

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Josep Pérez Benlloch de l'enviament
d'un article crític amb la "Cartera Túria" per a la seua publicació a la revista
"Qué y dónde".

1983

Queydonde

15296

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Josep Pérez Benlloch de l'enviament
d'un article sobre la seua participació al programa "Esta es mi tierra" per a la
seua publicació a "Noticias".

1983

Queydonde

15297

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Josep Pérez Benlloch de l'enviament
d'un article seu perquè el publique a la secció [[Cartas al Director]] de
"Noticias".
Adjunta còpia de l'esmentat article de Fuster en què contesta a un article de
"Las Provincias" atribuint-li unes afirmacions que mai va fer Fuster sobre el
seu nomenament com a catedràtic universitari.

1983

Queydonde

15298

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1984

Queydonde

15301
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[

QUÉ Y DÓNDE
Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1984

Queydonde

15302

Carta

Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.

1984

Queydonde

15303

1984

Queydonde

15304

Queydonde

15299

Queydonde

15300

Queydonde

15294

1966

Querjoan

15305

1966

Querjoan

15306

1966

Querjoan

15307

1953

Queraltichapesj

15309

1954

Queraltichapesj

15310

1955

Queraltichapesj

15311

1956

Queraltichapesj

15308

1964

Queraltichapesj

15312

Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació
QUER, Joan

Carta
Carta
Carta

QUERALT I CHAPÉS, J.

Article de
premsa
Tarja de
presentació
Carta
Esquela
Carta
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Comunicació a Fuster per part de la revista "Qué y dónde" de l'enviament
d'un taló bancari pel pagament dels seus honoraris editorials per col·laborar
a la revista.
Comunicació a Fuster per part de Joan Josep Pérez Benlloch de l'augment
dels seus honoraris editorials pels seus articles a la revista "Qué y dónde".
També li diu que ja ha trobat director per a la nova publicació "El Pardalot".
Enviament a Fuster de les preguntes d'una "Enquesta" per a "Noticias,
periódico valenciano de la mañana".
Salutacions a Fuster per part de Juan José Pérez Benlloch.

Carta de Joan Quer a Fuster per buscar un advocat valencià per a portar el
cas d' un col·legi.
Carta de Joan Quer a Fuster agraïnt la seua carta.
Carta de Teresa Victoria Pérez a Fuster enviada per Joan Quer exposant-li les
idees a les que han aplegat amb la qüestió del col·legi.
Carta de J. Queralt i Clapés a Fuster enviant-li a Fuster la transcripció d'un
article de Robert Lafont publicat a la revista "Cahiers du Sud".
Tarja de presentació de J. Queralt i Clapés agraïnt a Fuster la seua crítica a
"Pont Blau" a dues obres de Joan Puig i Ferrater.
Carta de Fuster a J. Queralt i Clapés, agraïnt-li l'enviament del tercer volum
de "El Peregrí Apassionat" i "L'Estany del Diable".
Li envia la còpia d' un article sobre "L'Estany del Diable".
Esquela de Joan Puig i Ferreter, director d' Edicions Proa.
Carta de Josep Clapés a Fuster agraïnt-li el pròleg que li ha enviat i
demanant-li una relació de les obres que té publicades.

[

QUILES I CARDONA, Francesc

QUILES MUÑOZ, Joan Emili

Carta

Carta de Francesc Quiles i Cardona, estudiant de la facultat de Filologia de
València, demanant-li a Fuster una entrevista per a un treball sobre J. Ernest
Martínez Ferrando i Miquel Durà.

1980

Quilesicardonafrancesc

15315

Carta

Carta de Fuster a Joan Emili Quiles Muñoz en resposta a la petició d' una
entrevista.

1983

Quilesmunozjoanemili

15318

Quilesmunozjoanemili

15316

Quilesmunozjoanemili

15317

1981

Quileseduardo

15313

1992

Quileseduardo

15314

Quimera

15319

1969

Quinonerojuanpedro

15338

1974

Quintaalfons

15320

1974

Quintaalfons

15321

1975

Quintaalfons

15322

1975

Quintaalfons

15324

1975

Quintaalfons

15325

1981

Quintaalfons

15326

Quintaalfons

15323

Quintajosep

15329

Carta
Carta
QUILES, Eduardo

Carta
Nota

QUIMERA
QUIÑONERO, Juan Pedro
QUINTÀ, Alfons

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Nota
Paper

QUINTÀ, Josep

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
1618 ]

Carta de Joan Emili Quiles Muñoz a Fuster demanat-li una entrevista per a
fer-li una consulta bibliogràfica per a un treball sobre "L'Encobert"
Carta de Joan Emili Quiles Muñoz a Fuster demanat-li de nou una entrevista
per a fer-li una consulta bibliogràfica.
Mostra de suport d'Eduardo Quiles a Fuster amb motiu de l'atemptat de
1981.
Nota de condol d'Eduardo Quiles per la mort de Fuster.
Carta de Jordi Costa, de la revista "Quimera" a Fuster enviant-li les qüestions
d' una enquesta sobre la conveniència d' una Acadèmia de la Llengua
Catalana.
Carta de Juan Pedro Quiñonero a Fuster anunciant-li la publicació a "Diario
Informaciones" de l'entrevista que li va fer.
Carta de Alfons Quintà a Fuster agraïnt-li haver acceptat col·laborar a
"Athena".
Carta de Alfons Quintà, director de la revista "Athena", comunicant a Fuster
el seu interès en publicar alguna cosa d'ell a la revista.
Carta de Alfons Quintà, director de la revista "Athena", comunicant a Fuster
el seu interès en publicar alguna cosa d' ell a la revista.
Carta de Alfons Quintà, director de la revista "Athena", insistint a Fuster en
el seu interès per publicar alguna cosa d' ell a la revista.
Carta de Fuster a Alfons Quintà, director de la revista Athena, enviant-li un
article per a la revista.
Mostra de suport d'Alfons Quintà a Fuster amb motiu de l'atemptat de 1981.
Fragment de sobre amb la direcció d' "Ediciones Cutor".
Felicitció de Nadal de Josep Quintà a Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge de la "Nativitat" de Bartomeu, Retaule Major de
la Catedral de Girona.

1962

[

QUINTÀ, Josep

Postal

Postal de Josep Quintà a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "La guardia", Pontevedra.

1964

Quintajosep

15328

Postal

Postal de Josep Quintà a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge del "Carril de Arosa", Pontevedra.

1965

Quintajosep

15330

Felicitació
nadalenc

Felicitació de nadal de Josep Quintà a Fuster.

1972

Quintajosep

15332

Postal de Josep Quintà a Fuster.
A l' anvers de la postal hi hs una imatge de l'"Avenida dos Aliados", Porto.

Quintajosep

15327

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Josep Quintà Alfaya.

Quintajosep

15331

Carta

Carta d'Artur Quintana Font a Fuster preguntant-li si coneix d' algú que
pogués encarregar-se de fer-li un llistat de les obres d'autors valencians per
a adquirir les seues obres.

1965

Quintanafontartur

15333

1965

Quintanafontartur

15334

1967

Quintanafontartur

15335

1967

Quintanafontartur

15337

1985

Quintanafontartur

15336

1976

Rba

20588

1981

Rabassaroser

15339

1992

Radioassociaciodecatalunya

15340

Postal

QUINTANA FONT, Artur

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta d' Artur Quintana Font a Fuster acceptant l'oferiment d'enviar-los els
exemplars repetits de la seua biblioteca.
Comentaris lingüistics i personals.
Carta d'Artur Quintana Font a Fuster demanant-li que li presente un
llaurador de Sueca per a fer unes enquestes dialectals per a una futura tesis
doctoral.
Carta d' Artur Quintana Font a Fuster enviant-li un llibret de versos que va
publicar junt a Feliu Formosa.
Carta d' Artur Quintana Font a Fuster preguntant-li per la possibilitat de fer
un estudi sobre la comarca del Carxe a Múrcia, basant-se en la idea de Xavier
Fàbregas.
Adjunta còpia del mapa manuscrit de la zona.

R ↑
R.B.A

Carta

RABASSSA, Roser

Adhesió

RADIO ASSOCIACIÓ
CATALUNYA

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de R.B.A. de la lectura d'una obra del jove
escriptor José Albert Fortuny, amb el títol "Ophidussa", a qui podrà trobar a
la llibreria Tres i Quatre.
Adhesió de Roser Rabassa a l'homentage a Fuster.
Mostra de condol de Ràdio Associació de Catalunya a Acció Cultural del País
Valencià per la mort de Joan Fuster.

[

RADIO CADENA ESPAÑOLA
RADIO NACIONAL DE
ESPAÑA

Invitació

Invitació de Jaime Millás Covas, director regional de "Radiocadena
Española", a Fuster a la inaguració dels nous estudis de l'emissora a València.

Article de
premsa

Còpia de l' entrevista inèdita de Miguel Pérez Ferrero a José Ortega y Gasset
al diari ABC.

Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Telegrama

Carta

Telegrama

RÀDIO OBRERA
RADIO POPULAR
RÀDIO-TELEVISIÓ
VALENCIANA

Carta de Salvador Pons, director de la "Real de Emisoras de Radio Nacional
de España, proposant-li a Fuster la possibilitat de fer un article sobre els
canvis en José Ortega y Gasset.
Telegrama de "Radio Nacional de España" a Fuster per a que telefone a
Xavier Rubert i a Pilar Atienza per al programa "Pensadors Catalans".
Telegrama de "Radio Nacional de España" demanant una entrevista a Fuster.
Telegrama de "Radio Nacional de España"a Fuster demanat-li gravar per al
programa "Memorias".
Còpia del telegrama enviat per Fuster a Ricardo Fernández Deu, de "Radio
Nacional de España", comunicant la impossibilitat d' intervenir al programa
"Memorias" de Barcelona.
Telegrama de Ricardo Fernández Deu, de "Radio Nacional de España", a
Fuster anunciant-li que desplacen un reporter a València per a l' entrevista.
Carta de Fernando López Luarte, de "Radio Nacional de España", a Fuster
demanant-li assessorament per a fer un programa sobre nacionalisme a
l'espai "Radio tres".
Invitació d' Enric Sopena Dagazo, director de Radio Nacional de España, a
Fuster a la presentació de la nova programació de "Ràdio Quatre" en la
Comunitat Valenciana.

1985

Radiocadenaespanola

15341

1973

Radionacionaldeespana

15345

1973

Radionacionaldeespana

15343

1982

Radionacionaldeespana

15346

1983

Radionacionaldeespana

15347

1983

Radionacionaldeespana

15348

1983

Radionacionaldeespana

15349

1983

Radionacionaldeespana

15350

1986

Radionacionaldeespana

15342

1989

Radionacionaldeespana

15351

Radionacionaldeespana

15344

Article de
premsa

Article de Baltasar Porcel, "Cultura Catalana y Comunicación Peninsular", al
diari ABC.
Apareix la figura de Fuster.

Telegrama

Telegrama d'adhesió de "Ràdio Obrera" al homentatge d' Acció Cultural del
País Valencià a Fuster.

1981

Radioobrera

15352

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part del redactor Jefe de Radio Popular d'una data per
a una entrevista radiofònica.

1975

Radiopopular

20589

Telegrama

Telegrama de condol del Consell d' Administració de "Ràdio Televisió
Valenciana" a la familia de Joan Fuster per la seua mort.

192

Radio-televisiovalenciana

15353
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RAFA
RAFAEL
RAFANELL VALL-LLOSERA,
August

Carta
Nota
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta d'un seguidor de l'obra de Fuster com a mostra de suport per l'
atemptat sofert per l' autor.

1981

Rafa

15354

Rafael

20590

1989

Rafanellvall-lloseraaugust

15355

1989

Rafanellvall-lloseraaugust

15356

1991

Rafanellvall-lloseraaugust

15359

1991

Rafanellvall-lloseraaugust

15360

1992

Rafanellvall-lloseraaugust

15358

Rafanellvall-lloseraaugust

15357

Comunicació a Fuster per part d'un tal Rafael d'una visita.
Carta d' August Rafanell Vall-Llosera, professor del departament de Filologia
Catalana del Col·legi Universitari de Girona, a Fuster exposant-li el tema de la
tesi doctoral sobre el "Llemosinisme als països de llengua catalana".
Carta de Fuster a August Rafanell oferint-li la seua ajuda per a la tesi doctoral
que prepara.
i envia uns retalls de diari sobre el tema.
Carta d' August Rafanell a Fuster exposant-li el projecte "Recuperació
sociolingüistica de Joan Fuster".
Informa del contingut del pròxim número de la revista Estudi General,
"Llengua i Literatura als Països Catalans durant el Renaixement", per si vol
col·laborar.
Recorda la invitació al Congrés d'Història de la Llengua.
Carta de Fuster a August Rafanell donant-li la seua opinió al projecte que li
plantejava, "Recuperació sociolingüistica de Joan Fuster".
Carta d'August Rafanell a Fuster exposant-li el projecte en el que treballa,
"Recuperació sociolingüistica de Joan Fuster".
Carta d' August Rafanell a Fuster agraint-li la seua col·laboració a la tesi
doctoral. Li demana una crítica de dita tesi.
Envia un retall de "El Punt".

RÀFOLS CASAMADA, Albert

RAGA E HIJOS, fotos
RAGA GIL, Josep T.

Carta

Carta d' Albert Ràfols Casamada, director d' Eina, a Fuster convidant-lo a
participar al cicle de conferències "Inventaris pels '80".

1981

Rafolscasamadaalbert

15361

Telegrama

Telegrama d' Albert Ràfols Casamada, director d' Eina, a Fuster perquè es
pose en contacte per a tractar el tema de la participació al cicle de
conferències "Inventaris pels '80"

1982

Rafolscasamadaalbert

15362

Carta

Carta de Raga e Hijos fotos a Fuster comunicant-li que tenen la comanda de
fotografies del seu homenatge.

1968

Ragaehijosfotos

15378

Carta

Carta de Josep T. Raga Gil demanant-li a Fuster per visitar i allotjar-se al
Monestir de Mont-Serrat amb la gent del Cor de la Capella de la Universitat.

1960

Ragagiljosept

15379
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RAGA PUJOL, Vicent
Carta
RAGA, Rosa
RAGA, Vicent

Nota
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta
Telegrama
Telegrama
Carta
Nota
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

RAHOLA I D’ESPONA,
Frederic

Carta
Tarja de
presentació
Adhesió
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Comunicació a Fuster per part de Vicent Raga Pujol de la seua visita a sa casa
de Sueca per tal de que l'oriente al seu futur profesional, ja que vol deixar les
clases de professor de filosofia a un institut.
Mostra de condol de Rosa Raga a Fuster per la mort del seu pare.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster.
Carta de Vicent Raga a Fuster enviant-li les referències d' uns follets per si
son del seu interés.
Adjunta referències.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster confirmant el dinar amb els Raholes.
Telegrama de Fuster a Vicent Raga concretant un dinar amb Palacios.

1976

Ragapujolvicent

20591

1966

Ragarosa

15363

1970

Ragavicent

15368

1970

Ragavicent

15369

1970

Ragavicent

15370

1970

Ragavicent

15371

1971

Ragavicent

15372

1978

Ragavicent

15374

1982

Ragavicent

15375

1982

Ragavicent

15376

Ragavicent

15365

Ragavicent

15364

Ragavicent

15366

Ragavicent

15367

Ragavicent

15373

Ragavicent

15377

Carta de Vicent Raga a Fuster demanant-li algún exemplar de "SAITABI".
Nota de Vicent Raga a Fuster comunicant-li que han passat a visitar-lo.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster avisant-lo de la seua arribada.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster avisant-lo de la seua arribada.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster avisant-lo de la seua arribada.
Telegrama de Vicent Raga a Fuster.
Carta de Frederic Rahola i d' Espona a Fuster felicitant-li les festes de Nadal i
comunicant-li que rebrà uns llibres.

1982

Raholaidesponafrederic

15382

Nota de Frederic Rahola i d' Espona per quedar amb Fuster.

1984

Raholaidesponafrederic

15381

Telegrama d' adhesió de Frederic Rahola i d' Espona al homenatge a Fuster.

1987

Raholaidesponafrederic

15383

[

RAHOLA I D’ESPONA,
Frederic
RAHOLA, Roser

Telegrama
Carta

RAMÍREZ, F. J
Carta
RAMÍREZ, Pere

Carta Roser Raola a Fuster agraint-li l' article a "Destini" sobre el llibre
"Moments Crucials de la Història de Catalunya"
Sol·licitud a Fuster per part de F.J. Ramirez, president de la Comisió
d'Activitats Culturals de l'UNESCO, de la seua participació a un llibre
homenatge a Antonio Machado amb motiu de la conmemoració del 1er
centenari del seu naixement, i demés comentaris als actes d'homenatge.

1992

Raholaidesponafrederic

15384

1962

Raholaroser

15380

1975

Ramirezfj

20592

Carta

Carta de Pere Rammírez a Fuster per a parlar del projecte d' edició d' Ausias
March personalment.

1971

Ramirezpere

15385

Postal

Salutacions a Fuster per part d'un tal Ramon qui està realitzant estudis a
l'Universitat Hebrea de Jerusalem.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista del mar mort [The
Dead Sea].

1973

Ramon

20593

Carta

Carta de José Luís Ramón Huguet a Fuster demanant-li ajuda per inventariar
les pertenències d' ell i la seua germana Matola abans de les segones
núpcies del seu pare.
Adjunta inventari de bens.

1959

Ramonhuguetjosel

15419

1959

Ramonhuguetjosel

15420

Ramonicincajoan

15421

RAMON

RAMON HUGUET, José L

Carta
RAMON I CINCA, Joan

Telegrama de Frederic Rahola i d' Espona, del Síndic de Greuges de
Catalunya, com a mostra de condol per la mort de Fuster.

Tarja de
presentació

RAMON I GARCIA, Anfós

Carta de Fuster a José Luis Ramón Huguet per tractar la qüestió de l'
herència de la seua mare per a la que li demanava ajuda.
Nota d' agraïment de Joan Ramon Cinca, lector de Fuster, per "la muerte de
las ideologías".

Felicitació

Felicitació d' any nou d' Anfós Ramon i Garcia, Rosa Garcia, Anfós Manuel,
Gemma i Jordi Vicent a Fuster.
Conté poema.

1966

Ramonigarciaanfos

15422

Carta

Carta d' Anfós Ramón i Garcia a Fuster encomanat-li en nom de Josep Ferrer
Camarena el treball per a la revista "Festividades".

1967

Ramonigarciaanfos

15423

Carta

Carta d' Anfós Ramón i Garcia a la Comissió Organitzadora Homenatge a
Joan Fuster demanant la reserva de dos tickets per al sopar, un d' ells per a
Bea Izquierdo.

1968

Ramonigarciaanfos

15428

Carta

Carta d' Anfós Ramon i Garcia a Fuster proposant-li quedar per a donar-li el
llibre "La Creu del Matrimoni".

1972

Ramonigarciaanfos

15424
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RAMON I GARCIA, Anfós
Felicitació
nadalenc

1973

Ramonigarciaanfos

15427

1974

Ramonigarciaanfos

15425

1977

Ramonigarciaanfos

15426

1979

Ramonmerinofernando

15429

1981

Ramonsalesleonardo

15430

1947

Ramonmatola

15386

1947

Ramonmatola

15387

Carta

Felicitació a Fuster per part de Matola pel seu aniversari, i enviament d'uns
cromos i llibres del seu interés. També li demana que la visite a Madrid, li
parla de l'ambient musical i dels concerts de la ciutat, i li envia records per
als Ferry.

1948

Ramonmatola

15389

Carta

Comunicació a Fuster per part de Matola de que li ha arribat a Madrid la
seua tarja de felicitació, i s'excusa per no despedir-se d'ell quant va eixir de
viatge. També li envia records per als Ferry.

1949

Ramonmatola

15388

1949

Ramonmatola

15390

1949

Ramonmatola

15391

1950

Ramonmatola

15393

Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
RAMON MERINO,, Fernando
RAMON SALES, Leonardo
RAMON, Matola

Felicitació de Nadal d' Anfós Ramón i Garcia i la seua familia a Fuster.
Conté poema "Tot desitjant-vos la pau".
A l' anvers de la postal imatge de gravat de la façana del Palau del Marquès
de Dos Aigües.
Felicitació de Nadal d' Anfós Ramón i Garcia i la seua familia a Fuster.
Conté poema del llibre "Manugath en segona vertent".

Estadística
Carta
Carta
Carta

Carta
Postal

Carta
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Felicitació de Nadal d' Anfós Ramón i Garcia i la seua familia a Fuster.
Conté poema del llibre "Des de la veu del silenci".
Anotació manuscrita al sobre.
Recull de dades estadístiques d' una enquesta enviat per Fernando Ramón
Merino a Fuster.
Carta de Leonardo Ramón Sales com a mostra de suport a Fuster amb motiu
de l' atemptat.
Comentaris a Fuster per part de Matola sobre un viatge, escrita des d'alta
mar.
Salutacions a Fuster per part de Matola des de Chelva, on ha vist al pare
Bernardino.

Comunicació a Fuster per part de Matola de l'enviament d'unes publicacions
del seu interés i de les lletres d'unes cançons en francès.
Felicitació a Fuster per part de Matola pel seu aniversari. Al revers del full
apareix una foto en blanc i negre de [Madrid. Detalle del Puente de Toledo].
Comentaris a Fuster per part de Matola sobre un viatge a la ciutat de Berna
(Suïssa), sobre el seu ambient, museus i monuments. També li diu que va
rebre l'exemplar de "LA Codorniz".

[

RAMON, Matola
Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre l'enviament d'alguns diaris i
publicacions de Suïssa. També li diu que ha rebut "Verbo" però no "La
Codorniz", i li parla de l'ambient cultural i universitari de Suïssa, i dels seus
propers viatges.

1950

Ramonmatola

15394

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola de que no li han aplegat uns
exemplars de "La Codorniz", i d'altres comentaris sobre la visita a Sueca
d'una amiga seua. També li diu que li envia uns diaris de Suïssa.

1950

Ramonmatola

15395

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre la seua visita a casa d'una
estudiant d'espanyol a Suïssa, que vol mantenir correspondència amb ell, i
d'altres comentaris sobre com son els estudis d'espanyol allà. També li
demana si va rebre unes publicacions que li envià.
Al final de la carta apareix una nota de Janine Richon demanant cartejar-se
amb ell i intercanviar llibres en espanyol.

1950

Ramonmatola

15396

Carta

Comunicació a Fuster per part de Matola de que li han aplegat els exemplars
de "La Codorniz". També li diu que li envia una publicació de Suïssa, i li parla
de la xica estudiant d'espanyol que vol mantenir correspondència amb ell.

1950

Ramonmatola

15397

Carta

Comunicació a Fuster per part de Matola de que ha rebut els exemplars de
"La Codorniz" i d'altres comentaris sobre la visita a Lausanne (Suïssa) a una
exposició amb la jove l'estudiant d'espanyol que es carteja amb Fuster, i
d'altres comentaris sobre aquesta i sobre la seua sortida de viatge per
Bélgica i Holanda.

1950

Ramonmatola

15398

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre el seu viatge a Bélgica i
Holanda, i d'altres comentaris sobre les lectures de Fuster. [Carta escrita en
francès].

1950

Ramonmatola

15399

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre els darrers exemplars de "La
Codorniz" que li ha enviat. També li diu que li envia unes "Gazettes
litteraires", i d'altres comentaris sobre els llibres enviats per Fuster a Janine.
Finalment li fa alguns comentaris sobre el seu viatge a Holanda, i el retorn a
Sueca. També li parla de les seues lectures i de les seues amigues suïsses
Janine i Anne Marie.

1950

Ramonmatola

15401

Carta

Salutacions a Fuster per part de Matola diguent-li que ja ha tornat del viatge
d'estudis per Europa via París, i està passant uns dies a Cortés de Pallás.
També li diu que anirà properament a València per quedar i parlar amb ell.
Finalment li diu que li ha portat uns llibres en francès i li parla de la seua
amigues de suïssa Janine i Anne Marie.

1950

Ramonmatola

15402

Carta

Comunicació a Fuster per part de Matola de la data en que arribarà a
València la seua amiga de Suïssa Janine, per si vol anar amb ella a esperar-la.

1950

Ramonmatola

15403
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RAMON, Matola
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Matola de que li compre un llibre de literatura
espanyola per a regalar-lo a un amic d'aquesta, que voldria estudiar
l'espanyol al viatjar per Espanya.

1950

Ramonmatola

15404

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre com es la seua vida a Nantes
on està de viatge, i demés comentaris sobre l'ambient musical i cultural de la
ciutat. També li comunica el seu proper viatge a Paris, i d'altres comentaris
sobre la lectura de llibres en francès.

1950

Ramonmatola

15406

Postal

Salutacions a Fuster per part de Matola des de Suïssa on està de viatge.
També li diu que li enviarà unes revistes, i li demana "La Codorniz", i li dona
records per als Ferry.
Al revers del full apareix una foto en blan i negre de les muntanyes de Suïssa,
amb el glaciar [Titlis] al fons.

1950

Ramonmatola

15392

Postal

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre la seua estada en viatge per
Holanda, i la seua partida cap a Alemanya. També li dona records per als
Ferry.
Al revers del full apareix la foto en blan i negre d'uns molins holandesos.

1950

Ramonmatola

15400

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre el seu viatge per terres de
frança on va viatjar amb un grup d'espanyols camí de Suïssa, on anà a visitar
a la seua amiga Anne Marie Margot. També li demana a Fuster si vol algín
llibre francès per comprar-li'l.

1951

Ramonmatola

15405

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre la seus dificultat per aprendre
francès, i d'altres comentaris sobre la rebuda de "La Codorniz" i d'uns llibres
en francès que li envià. També li fa alguns comentaris sobre la seua vida
universitaria a "La Sorbona", sobre les asignatures que cursa i sobre els seus
amics. Finalment li fa alguns comentaris sobre l'ambient literari, musical i
cultural de París.

1951

Ramonmatola

15407

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre la seua visita a València uns
dies per vacances en l'universitat, i s la compra d'uns llibres en francès que li
demanà Fuster. També li fa d'altres comentaris sobre la revista "Verbo"

1951

Ramonmatola

15408

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola proposant-li uns llibres recomanats
per un professor universitari per si vol que li compre algún, i li diu que li
portarà les revistes que li indicà.

1951

Ramonmatola

15409

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre com li van els seues estudis
universitaris d'intèrpret a Suïssa, i d'altres comentaris sobre les seues
lectures i sobre com es la vida estudiantil a l'extranger.

1951

Ramonmatola

15410
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RAMON, Matola
Carta

Carta

Ramonmatola

15411

1952

Ramonmatola

15413

Felicitació a Fuster pel seu aniversari de part de Matola i mostra de la seua
amistat

1953

Ramonmatola

20419

Carta

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre la seua assistència a un
congrès de poesia a Santiago de Compostela. També li demana que li escriga
a un tal Miles amb el que conincidí al mateix congrès, i d'altres comentaris
sobre la seua estada a Madrid.

1954

Ramonmatola

15415

Postal

Comentaris a Fuster per part de Matola i unes amigues sobre el seu viatge a
Segòvia.
Al revers del full apareix una foto a color de [Segovia. Acueducto].

1954

Ramonmatola

15414

1959

Ramonmatola

15416

1974

Ramonmatola

15417

1982

Ramonmatola

15418

1985

Ramonmatola

20420

Ramonmatola

15412

1976

Ramonedajosep

15431

Carta
Invitació
Tarja de
presentació
Carta

RAMOS, Vicente

Comunicació a Fuster per part de Ramon Matola de l'enviament d'uns segells
d'anglaterra, i de la data del seu viatge a València.

1951

Carta

Carta

RAMONEDA, Josep

Comentaris a Fuster per part de Matola sobre l'enviament d'una "Gacette
littèraire" i d'altres publicacions en francès. També li demana el nom d'una
editorial espanyola on poder publicar un llibre un tal Sr. Mariotti, i d'altres
comentaris sobre la publicació de la traducció d'un llibre que està fent.

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Matola sobre la separació dels
seus pares i el repartiment dels bens matrimonials entre els fills, i li fa
d'altres comentaris sobre com es la seua pròspera vida a Caracas
(Veneçuela).
Enviament a Fuster per part de Matola d'uns segells per a la seua col·lecció
en senyal de la seua amistat
Invitació a Fuster per part de Matola a que la visite a Santo Domingo, i
enviament d'unes fotos familiars.
Comunicació a Fuster per part de Matola de la seua tornada en uns dies a
visitar-lo.
Comentaris a Fuster per part de Matola sobre com es la seua visa d'estudiant
a Londres, i demés comentaris sobre la ciutat i les costums de la seua gent.
Carta de Josep Ramoneda, redactor en cap de la revista "Taula de canvi" a
Fuster demanant-li un article per a dita revista.

Carta

Carta de Fuster a Josep Ramoneda comunicant-li que no pot aportar l' article
que li sol·licitava per a la revista "Taula de Canvi" per falta de temps.

1976

Ramonedajosep

15432

Carta

Carta de Vicente Ramos a Fuster explicant-li els fets esdevinguts en el
tancament de "Verbo".

1948

Ramosvicente

15433
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RAMOS, Vicente
RANCH, Eduard

Carta
Carta
Tarja de
presentació

RANZATO, Gabriele

RAT-PENAT, Lo

Carta de Vicente Ramos a Fuster explicant-li el que ha ocorregut amb la
revista verbo i la seua titularitat.
Carta de Eduard Ranch a Fuster agraibt.li la seua contribució a l' homenatge
a Casanoves.
Carta de Eduard Ranch a Fuster agraint-li l' enviament de la crònica de
Francesc Baldelló sobre Cabanilles poblicada en "El Correo Catalán".

1949

Ramosvicente

15434

1960

Rancheduard

15435

1962

Rancheduard

15436

Tarja de
presentació

Mostra de condol de Eduard Ranch a Fuster per la mort del seu pare.

1966

Rancheduard

15437

Carta

Carta de Gabriele Ranzato, de la Università degli Studi di Pisa, a Fuster
demanant-li orientació per a un treball sobre el fenomen del caciquisme.

1980

Ranzatogabriele

15438

Carta

Carta de Gabriele Ranzato a Fuster per la manca de resposta a una carta
enviada amb anterioritat. Li proposa quedar a Sueca per a tractar el tema.

1980

Ranzatogabriele

15439

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

Carta

Carta de Lo Rat Penat dirigida a Fuster i a Cortés explicant-los el procediment
per a inscriures en dita Societat.
Carta de Fuster a Matalí, de Lo Rat Penat, demanant-li un canvi en el títol de
la seua conferència.
Carta de Matalí, de Lo Rat Penat, a Fuster comunicant-li la imposibilitat de
realitzar el canvi que li demanava al títol de la seua conferència.

1939

Rat-penatlo

15440

1956

Rat-penatlo

15441

1956

Rat-penatlo

15442

Carta d' Enric Matalí a Fuster enviant-li els treballs presentats per als Jocs
Florals de Lo Rat Penat dels que Fuster va a ser jurat.

1958

Rat-penatlo

15443

1960

Rat-penatlo

15444

1961

Rat-penatlo

15445

1962

Rat-penatlo

15446

Comunicat de Lo Rat Penat a Fuster de la data per a la reunió del jurat dels
Jocs Florals del que es membre.
Carta de Lo Rat Penat a Fuster comunicant-li que ha estat designat membre
del Jurat dels Jocs Florals i enviant-li els treballs.
El convoquen per a una reunió previa del jurat.
Circular de Secretaría per als socis de Lo Rat Penat.

Tarja de
presentació

Nota de Enric Matalí, de part de Paco Soriano, comunicant-li a Fuster la
reunió de "L' Estel".

1963

Rat-penatlo

15447

Carta

Carta de Lo Rat Penat a Fuster comunicant-li que ha estat designat memebre
del Jurat dels Jocs Florals.
Al revers qualificació dels treballs presentats que opten a la "Flor
Natural."3.8.1

1964

Rat-penatlo

15448
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RAT-PENAT, Lo

RAUSELL, José

Carta

Carta de Lo Rat Penat a Fuster comunicant-li que ha estat designat memebre
del Jurat dels Jocs Florals.
Al revers qualificació manuscrita de Fuster als treballs presentats.

1965

Rat-penatlo

15450

Carta

Convocatoria de Lo Rat Penat a Fuster a la reunió del Jurat Qualificador dels
Jocs Florals.

1966

Rat-penatlo

15451

Carta

Carta de Lo Rat Penat a Fuster comunicant-li que ha estat designat memebre
del Jurat dels Jocs Floral.
Ajunta qualificació de Fuster als treballs presentats a la "Flor Natural".

1969

Rat-penatlo

15452

Carta

Carta de Lo Rat Penat a Fuster anunciant-li la convocatòria de la reunió del
jurat dels Jocs Florals del que es membre.

1971

Rat-penatlo

15453

Carta

Carta de Lo Rat Penat a Fuster comunicant-li que ha estat designat memebre
del Jurat dels Jocs Florals.
Al revers qualificació manuscrita de Fuster als treballs presentats.

1971

Rat-penatlo

15454

Programa

Programa del I Festival de Cançó Folk del País Valencià organitzat per la
Secció d' Alumnes i ex-Alumnes dels cursos de Llengua de Lo Rat Penat.
Adjunta dues invitacions.

1972

Rat-penatlo

15455

Carta

Carta de Lo Rat Penat a Fuster comunicant-li que ha estat designat memebre
del Jurat dels Jocs Florals.

1996

Rat-penatlo

15449

Fotografia

Carta de José Rausell a Fuster enviant-li una fotografia de la seua escultura d'
Ausias March.

1959

Rauselljose

15456

Carta

Carta de José Ortells fent una consulta a Fuster sobre Joanot Martorell per a
un treball sobre la conca de la Safor.

1966

Rauselljose

13660

1968

Rauselljose

15457

1981

Rauselljose

15460

1983

Rauselljose

15458

1984

Rauselljose

15459

Carta
Carta
Carta
Carta
READER’S DIGEST

Carta de José Rausell a Fuster convidant-lo a participar com a jurat a un
concurs de poesia.
Li demana algún material sobre Miguel Hernández.
Mostra de suport de José Rausell a Fuster per l' atemptat sofer en 1981.
Carta de José Rausell a Fuster enviant-li unes fotografies.
Comentaris personals.
Carta de José Rausell a Fuster amb comentaris personals.

Carta

Carta de Serafin Pró, de Reader's Digest, proposant-li a Fuster un treball
sobre el País Valencià per al llibre que es titularà "Los Pueblos más bellos de
España".

1981

Readersdigest

15461

Carta

Carta de Fuster a Serafín Pró, de Reader's Digest, comunicant-li la
imposibilitat d' acceptar la seua proposta de treball.
Proposa per a dit treball a Ricard Blasco.

1981

Readersdigest

15462
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REAL ACADEMIA LENGUA
VASCA
REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS
DEL PAÍS

Telegrama

1981

Realacademialenguavasca

Carta

Carta de Joaquín Maldonado Almenar, Director de la "Real Sociedad
Econòmica de Amigos del País", a Fuster convidant-lo a ser soci de dita
institució i convocant-lo a una reunió extraordinària.
Adjunta ordre del dia de la reunió extraordinària.

1975

Realsociedadeconomicadeamigosd
15465
elpais

Carta

Carta de José María del Rivero Zardoya, de la "Real Sociedad Economica de
Amigos del País", a Fuster enviant-li un butlletí per a completar amb les
seues dades personals per al fitxer de socis.

1975

Realsociedadeconomicadeamigosd
15466
elpais

Carta

Carta de José María del Rivero Zardoya, Secretari General de la "Real
Sociedad Economica de Amigos del País", a Fuster convocant-lo a la Junta de
dita institució. Inclou ordre del dia.

1977

Realsociedadeconomicadeamigosd
15467
elpais

Carta

Convocatòria de la "Real Sociedad de Amigos del País" a Fuster a una reunió.
Inclou ordre del dia.

1979

Realsociedadeconomicadeamigosd
15469
elpais

1979

Realsociedadeconomicadeamigosd
15468
elpais

1981

Realsociedadeconomicadeamigosd
15472
elpais

Carta de la "Real Sociedad Economica de Amigos del País" a Fuster per aclarir
una qüestió administrativa.
Adjunta els rebuts i la tarja de presentació de Fuster.

1981

Realsociedadeconomicadeamigosd
15470
elpais

Convocatoria per part de José María de Rivero Zardoya, secretari general de
la "Real Sociedad Economica de Amigos del País", a Fuster a la Junta de
Govern de dita entitat. Inclou ordre del dia.

1982

Realsociedadeconomicadeamigosd
15471
elpais

Invitació

Adhesió

Carta
REAL, Olga
Nota
REBORA, Giovanni
RECASENS COMAS, Daniel

Mostra de suport de la "Real Academia de la Lengua Vasca" a Fuster per l'
atemptat sofert en setembre de 1981.

Carta
Carta
Carta
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Invitació de la "Real Sociedad Economica de Amigos del País", d' Acció
Cultural i el Club Jaume I a Fuster a l' acte acadèmic en commemoració de la
Batalla d' Almansa.
Adhesió de la Junta Directiva de la "Real Sociedad de Amigos del País" al
homenatge a Fuster amb motiu de l' atemptat sofert en setembre de 1981.

Nota de Olga Real, del diar "Levante", a Fuster preguntant-li en qué llibre
està treballant.
Anotació manuscrita de Fuster, "Contestat"
Carta de Giovanni Rebora a Fuster agraint-li el seu interès per l' estudi de l'
església en València. Envia records per al professor Hinojosa.
Carta de Daniel Recasens Comas proposant-li a Fuster que faça d' editor de
latraducció al català d' una obra d' ell.
Carta de Daniel Recasens Comas proposant-li a Fuster que faça d' editor de
latraducció al català d' una obra d' ell.

15464

Realolga

15463

1987

Reboragiovanni

15473

1966

Recasenscomasdaniel

15474

1966

Recasenscomasdaniel

15475

[

RECERQUES, Equip
Carta

REDÓ I FERRERES, Josep
Adhesió
Adhesió
REDÓNI BARRAO, Carme

Adhesió

REDUCCIONS, revista
Entrevista
REGÀS, Xavier

Telegrama

REGLÀ, Joan

Comunicació de l' equip de "Recerques" a Fuster de la celebració del segon
col·loqui sota el tema general de l' estudi de les classes dominants als Països
Catalans i llurs relacions -dependència, predomini, pacte- amb les de la resta
de l' Estat espanyol durant la "Restauració".
Prega enviïn les comunicacions per a participar o contacte amb Montserrat
Roset.
Mostra de suport de Josep Redó i Ferreres a Fuster amb motiu de l' atemptat
sofert en setembre de 1981.
Adhesió al homenatge.

1975

Recerquesequip

20594

1981

Redoiferreresjosep

15477

Redoiferreresjosep

15476

Redonibarraocarme

15478

Reduccionsrevista

15479

1975

Regasxavier

20595

Adreça de Josep Redo i Ferreres.
Adhesió de Carme Redón i Barrao al homenatge a Fuster d' Octubre de 1981.
Carta de Lluís Solà, director de "Reduccions" a Fuster enviant-li unes
preguntes per a un número dedicat a Josep Vicenç Foix per al que li
demanen col·laboració.
Adjunta les respostes de Fuster.
Felicitació de Xavier Regàs a Fuster.

1981

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà del seu viatge a Roses, al
soterrament de Vicens Vives, pel que li demana faça una ressenya per al diari
"Levante"

1960

Reglajoan

15483

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joan Reglà des de Ginebra (Suïssa) on està
de viatge.
Al revers del full apareix una imatge en blan i negre de [Genevè. Le jet d'eau
(120 m.) et le Mt. Blanc].

1963

Reglajoan

15484

1964

Reglajoan

15485

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Reglà del índex general de l'obra
"Historia de Catalunya" prologada per aquest.

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Reglà per l'enviament d'un llibre seu.
També li comunica que Tarradell es a València, i li diu que s'en va a Madrid a
unes oponicions.

1965

Reglajoan

15486

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Reglà sobre uns canvis a
l'esquema d'un llibre, pel que vol reunir-se i parlar amb ell.

1965

Reglajoan

15487
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REGLÀ, Joan
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà de l'enviament de la còpia
d'una carta que li envià a Nèstor Luján, en la que lifa alguns comentaris
crítics a un article d'Enric Soler i Godes a "Destino" crítics amb el llibre "El
País Valenciano" de Fuster.

1966

Reglajoan

15488

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Reglà d'una còpia d'una carta enviada a
Nèstor Luján fent-li uns comentaris crítics a la publicació de l'obra d'Almela i
Vives "Valencia y su reino" que va en contra de l'obra de Fuster "El País
Valenciano" i a tota la polèmica apareguda en la premsa.

1966

Reglajoan

15489

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Reglà de que publicite a la premsa de
Barcelona l'obra d'Enric Sebastià "La València de la Restauració segons
Blasco Ibàñez".

1966

Reglajoan

15492

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre les correccions fetes a un
llibre. També li diu que li portarà les proves d'impremta corregides amb
Vicent Ventura, i li diu la data de la seua visita a Sueca.

1966

Reglajoan

15493

Postal

Salutacions a Fuster per part de Joan Reglà des de Nàpols (Itàlia) on està de
viatge.
Al revers del full apareixen unes imatges en color de la ciutat.

1966

Reglajoan

15490

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà de la nota que va traure a un
examen d'universitat Francesc Pérez Moragón.

1966

Reglajoan

15491

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà de la visita a València de Paco
Noy de la "Gaceta ilustrada", qui vol parlar amb Fuster. També li diu que li ha
proposat fer una revista d'història.

1967

Reglajoan

15495

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre l'enviament d'uns llibres a
Teresa Creus i al Sr. Ubieto, i d'altres comentaris sobre uns articles apareguts
a "La Vanguardia" i "Destino".

1967

Reglajoan

15496

Postal

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre com li van les vacances a
Riells de Dalt (L'Escala).
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de l'Urbanització Riells
de Dalt.

1967

Reglajoan

15499

1967

Reglajoan

15497

1967

Reglajoan

15498

1968

Reglajoan

15500

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre la rebuda d'un llibre per
part d'Ubieto, i a l'enviament d'aquest per la Srta. Creus.
Enviament a Fuster per part de Joan Reglà d'un treball de García Martínez
per al Vol. III de la "Història del País Valencià" d'Edicions 62.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Reglà d'una reunió per a parlar de la
seua projectada publicació a Alianza Editorial d'una "Història de Catalunya".

[

REGLÀ, Joan
Postal

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre com li van les vacances a
Riells de Dalt (L'Escala), i al viatge de Fuster a Zurich (Suïssa).
Al revers del full apareixen algunes fotos en color d'unes vistes de la localitat
de L'Escala (Girona).

1968

Reglajoan

15501

1970

Reglajoan

15503

Postal

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà de la visita d'En Badosa
d'AEDOS a sa casa de Riells de Dalt (L'Escala) durant les seues vacances
d'estiu per parlar de la publicació d'una "Història de Catalunya". També li
ofereix la seua casa per si vol visitar-lo.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una platja de la localitat de
L'Escala (Girona) amb molts vaixells de peixca.

1970

Reglajoan

15502

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà d'una reunió a València amb
Badosa, d'AEDOS, per a parlar de l'edició d'un llibre, pel que li demana
confirme amb aquest una data per reunir-se.

1971

Reglajoan

15504

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Reglà d'una data per a una reunió amb
els membres d'AEDOS a València, pel que li demana conformació de la
mateixa a Enric Badosa.

1971

Reglajoan

15505

Carta

Comunciació a Fuster per part de Joan Reglà de la data d'una reunió a
València amb Enric Badosa d'AEDOS.

1971

Reglajoan

15506

Telegrama

Recordatori a Fuster per part de Jona Reglà de la data d'una reunió amb
Enric Badosa.

1971

Reglajoan

15507

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Joan Reglà qui li diu que volen ferlo director del Col·legi Universitari de Girona. També li parla de la seua vida a
Barcelona, i el convida a que'l visite pel que li envia la seua adreça. Finalment
li fa alguns comentaris sobre la publicació de la "Història de Catalunya"

1972

Reglajoan

15508

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Reglà de la seua nova adreça a
Barcelona, i d'altres comentaris sobre una visita a València però no va poder
anar a veure'l, i sobre l'operació del cor de la seua dona.
.

1972

Reglajoan

15509

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre les correccions proposades
d'un llibre, i al títol del mateix.

Reglajoan

15480

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre la seua visita a sa casa de
Sueca però no hi era. També li demana reunir-se amb ell a València per a
parlar de la publicació d'una "Història de Catalunya".

[

REGLÀ, Joan
Carta
Reglà, Joan
Reglà, Joan
REIAL ACADÈMIA DE BONES
LLETRES DE BARCELONA
REIG, Joaquim

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà de la proposta d'Alianza Editorial
d'una "Història de Catalunya", i d'altres comentaris sobre la tirada i els
honoraris editorials.

Reglajoan

15494

Reglajoan

15481

Reglajoan

15482

1984

Reialacademiaboneslletresbarcelo
na

15510

1961

Reigjoaquim

15511

1961

Reigjoaquim

15512

1966

Reigjoaquim

15513

Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre un projecte per a la
Biblioteca de València.
Comentaris a Fuster per part de Joan Reglà sobre un llibre seu, on parla de El
Cid.
Comentaris a Fuster per part de Martí de la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres sobre un llibre de José Hinojosa Montalvo, i d'altres comentaris sobre
els papers històrics de la família Cerveró.
Sol·licitud a Fuster per part de l'advocat Joaquim Reig de que es passe pel
seu despatx a València per a parlar d'uns assumptes.
Comunicació a Fuster per part de l'advocat Joaquim Reig de la data d'una
reunió al seu despatx.
Mostra de suport a a Fuster per part de l'advocat Joaquim Reig, amb motiu
de la mort del seu pare.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joaquim Reig de que no col·laborarà en un
llibre qie tenien projectat per incompatibilitats amb l'equip de redacció.

1976

Reigjoaquim

15515

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Reig sobre la seua decisió de no
participar en un llibre sobre la evolució històrica del País Valencià al segle XX,
i d'altres comentaris d'elogi al seu assaig sobre "els plantejaments històrics
del teatre valencià".

1976

Reigjoaquim

15516

1976

Reigjoaquim

15514

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Mari Creu Reig i el seu home.
Al revers del full apareix la reproducció d'un quadre del Richartz-Museum de
Colonia.
Adjunta tarja de presentació de José Manuel López Bolinches, director del
Banc Industrial de Catalunya.

1981

Reigmaricreu

15517

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Manuel Blasco de la seua visita amb
un grup de gent de la revista "La Rella", per presentar-li el projecte de la
nova publicació.

1983

Rellala

15519

Tarja de
presentació
REIG, Mari Creu

RELLA, La

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de l'advocat Joaquim Reig sobre la lectura d'un
article seu aparegut a "La Vanguardia", i enviament d'un "Assaig de mises".

[

RELLA, La

RENART, Lluís

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Manuel Blasco de la data en que
podrà rebre als membres de la revista "La Rella" per a parlar d'aquesta nova
publicació projectada.

1983

Rellala

15520

Carta

Confirmació a Fuster per part de Josep Manuel Blasco, secretari de la revista
"La Rella" de la data d'una visita a sa casa de Sueca per a parlar de la nova
revista esmentada.

1983

Rellala

15521

Nota

Comunicació a Fuster per part de La Rella de la seua visita a sa casa de
Sueca, però com no hi era, li donen una adreça per a que'ls escriga.

Rellala

15518

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Renart, delegat a València de Xarxa
Cultural, d'una entrevista personal.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Renart, delegat a València de Xarxa
Cultural, de que se fique en contacte amb ell, pel que li envia el telèfon seu.

Renartlluis

15522

Renartlluis

15523

1968

Renaujosep

15525

1968

Renaujosep

15527

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Renau i records des de Praga
on està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de la coneguda Torre del Rellotge
[Praha. Staromèstsky Orloj].

1968

Renaujosep

15526

Gir postal

Enviament a Fuster per part de Josep Renau d'un gir postal per valor de 24
Marks alemanys, i de l'adreça a Paterna del Sr. Tomàs Llorenç.

1969

Renaujosep

15524

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Renau de l'enviament d'un llibre seu
per a la seua publicació a València, i demés comentaris editorials sobre la
seua publicació.

1977

Renaujosep

15528

1980

Renaujosep

15529

1959

Renfe

15530

1992

Reniuitresserrasmiquel

15531

RENAU, Josep
Carta

Carta

Carta
RENFE
Carta
RENIUI I TRESSERRAS,
Miquel

Telegrama
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Agraïment per part de Fuster a Josep Renau per l'enviament d'un mapa que
li ha pintat, i d'altres comentaris d'elogi als seues escrits sobre pintura.
També li diu que li diga quins llibres seus li falten per enviar-lil's.
Comentaris a Fuster per part de Josep Renau sobre la lectura dels seus
llibres, fent especial atenció a l'obra "Nosaltres els valencians".

Disculpa per part de Fuster a Josep Renau per les paraules sobre ell que va
escriure a un article d'una revista, per si li han molestat.
Contestació per part del Ministerio de Obras Públicas-División Inspectora de
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, a una reclamació feta per
Estevan Molist i Pol a cert incident amb el revisor del tren TAF a l'estació de
Tarragona.
Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest, per part de
Miquel Reniu i Tressserras, Director General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

[

REPORTER, ediciones

Factura pel pagament a Fuster per part de Reporter, Ediciones y
publicaciones periódicas S.A., de 7.840 pts pels seus honoraris editorials per
la col·laboració en la revista "Demócratas"

1978

Reporterediciones

15532

RESIDÈNCIA SANITÀRIA JOSÉ
ANTONIO
Carta

Mostra de recolzament amb motiu de l'homenatge a Fuster per part del
Comité d'Empresa de la Residència Sanitària "José Antonio" de València, i
condemna de l'atemptat patit per Fuster.

1981

Residenciasanitariajoseantonio

15533

REUS, Associació
Excursionista de

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Associació Excursionista de Reus de que faça
una conferència a l'esmentat centre, i d'altres comentaris sobre els
personatges que han fet conferències al centre.

1959

Reusassociacioexcursionistade

15534

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Reventós Carner sobre la recerca de
llocs a València per a ambientar una obra sobre Ausias March. També li
comunica l'enviament d'uns llibres de Galbraith editats per Ariel, i li demana
la seua assistència a un homenatge a Unamuno. Finalment li fa alguns
comentaris per a fer una biografía de Blasco Ibáñez.

1964

Reventoscarnerjoan

15535

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Reventós Carner de que ha rebut uns
llibres que li envià, li diu que no ha acceptat participar a un homenatge a
Unamuno, i d'altres comentaris per a fer una biografía de Blasco Ibáñez.

1964

Reventoscarnerjoan

15536

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Reventós Carner de l'enviament del
llibre d'Àngel Latorre "Universidad y sociedad", pel que li demanen que faça
una crítica al "Correo Catalán" i als diaris valencians. També li diu que
properament sortirà la "Història de la Literatura catalana".

1964

Reventoscarnerjoan

15537

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Olivas i Coll, cap de redacció de la Revista
de Banyoles, de la seua col·laboració en la mateixa, així com la d'artistes
valencians, per a impludar la creació d'un Museu d'Art Contemporani a
Banyoles.

1980

Revistadebanyoles

15540

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pilar Gómez Bedate de la seua col·laboració
en un article per a la revista de Letras de la Universidad de Puerto Rico, que
li serà remunerat amb 50 dòlars.

1969

Revistadeletras

15541

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pilar Gómez Bedate de l'estil editorial i
continguts de la Revista de Letras de la Universidad de Puerto Rico, per a la
seua col·laboració en la mateixa amb un article sobre "La cultura de masas", i
d'altres comentaris sobre els participants i l'extensió de l'article.

1969

Revistadeletras

15542

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rosa López de la seua subscripció a la
Revista de Llibreria Antiquària. També li proposa València com a seu d'una
associació de llibrers antiquaris.

1981

Revistadellibreriaantiquaria

15538

Carta

Comunicació a Fuster per part de Roser López de l'enviament d'un rebut per
la seua subscripció a la Revista de Llibreria Antiquària.

1982

Revistadellibreriaantiquaria

15539

Carta

REVENTÓS CARNER, Joan

REVISTA DE BANYOLES

REVISTA DE LETRAS

REVISTA DE LLIBRERIA
ANTIQÜÀRIA
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[

REVISTA DE OCCIDENTE
Carta

1970

Revistadeoccidente

15543

1970

Revistadeoccidente

15544

1970

Revistadeoccidente

15545

1970

Revistadeoccidente

15546

1992

Revoltaconselldelpaisvalenciade

15547

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del poeta Francesc de Riart, de que parle d'ell i la
seua poesia a l'obra "Literatura catalana contemporànea" que està
preparant Fuster. Pel que li adjunta uns poemes seus títolats "Retorn a
Mallorca", "Des del vaixell", "El nou Faust", "Preludi d'amor", "L'esguard
d'amor", "Romeo i Julietta".

1979

Riartfrancescde

15548

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'emisora de ràdio alemanya Rias-Berlin d'una
entrevista per parlar sobre la situació cultural espanyola després de Franco.

1979

Rias-berlin

15549

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Riba Arderiu, fill de Carles Riba i
Clementina Arderiu, de que li signe un document per a legalitzar la propietat
inte·lectual de l'obra "Es a dir" prologada per Fuster.

1964

Ribaarderiujordi

15561

1964

Ribaortinezjosep

15562

1966

Ribaortinezjosep

15563

1954

Ribacarles

15551

Carta

Confirmació a Fuster per part de Paulino Garagorri de la Revista de
Occidente de la publicació a la mateixa de la seua introducció a la "Crònica
de Muntaner". També li demana un article sobre "Tirant lo Blanc", per a un
homenatge a Joanot Martorell al mateix número de la revista.
Agraïment a Paulino Garagorri per part de Fuster per publicar a la "Revista
de Occidente" un article sobre la seua introducció a la "Crónica de
Muntaner", i s'excusa de fer un article sobre "Tirant lo Blanch" per a la
revista.
Agraïment a Fuster per les seues col·laboracions a la Revista de Occidente i
acceptació de l'excusa de no fer l'article sobre "Tirant lo Blanc".

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per la seua mort, per part de
l'associació Revolta.

Carta

Carta

REVOLTA, Consell del País
Valencià de
RIART, Francesc de

RIAS-BERLÍN
RIBA ARDERIU, Jordi

RIBA ORTÍNEZ, Josep

Carta
Tarja de
presentació

RIBA, Carles

Comunicació a Fuster per part de Paulino Garagorri de la Revista de
Occidente de la publicació a la mateixa d'uns fragments de la seua
introducció a la "Crònica de Muntaner", per al seu coneixement. També li diu
que li conteste a un qüestioari adjunts (però no hi apareix).

Carta
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Agraïment a Fuster per part de Josep Riba Ortínez per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Diccionari per a ociosos".
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part de Josep Riba
Ortínez i d'Assumpció Valls de Riba.
Comunciació per part de Fuster a Carles Riba de l'enviament d'uns poemes,
d'una foto i nota bibliogràfica per a que lil's publique.

[

RIBA, Carles
Carta

Felicitació a Fuster per part de Carles Riba pels seus èxits literaris aconsegits
a les Festes de Santa Llúcia, i d'altres comentaris sobre la lectura de la seua
"Poesia catalana". També li diu que ha estat a Anglaterra fent conferències
sobre la poesia catalana a diferents universitats, i li comunica la seua
propera visita a València.

1956

Ribacarles

15552

Carta

Comentaris a Fuster per part de Carles Riba sobre les gestions fetes per al
seu viatge a València on tractarà diferents temes culturals amb amics.

1957

Ribacarles

15553

Carta

Comentaris a Fuster per part de Carles Riba sobre la seua arribada a
València, i a la rebuda que volen fer-li segons ha llegit a la premsa.

1957

Ribacarles

15554

Discurs

Discurs de Carles Riba enviat a Fuster i Blai Bonet durant el seu viatge a
València a l'entrega d'uns premsi literaris.

1958

Ribacarles

15555

Carta

Comentaris a Fuster per part de Carles Riba sobre la publicació d'un pròleg
d'aquest per a un llibre de poesia. També accepta la seua invitació per a
visitar Gandia.

1959

Ribacarles

15556

1959

Ribacarles

15557

1959

Ribacarles

15558

1959

Ribacarles

15559

Carta

Esquela
Telegrama

Telegrama anunciant-li a Fuster la data del soterrament de Carles Riba.

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Clementina Arderiu i de Carles Riba.

Ribacarles

15550

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Clementina Arderiu, viuda de Carles Riba.

Ribacarles

15560

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Ribal i Sena, de si pot visitar-lo i tindre
una mica de conversa cultural, ja que està fent el servei militar a València i es
troba molt sol.

1966

Ribaliserrajosep

15564

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Ribal i Sena de que vaja a la llibreria
Concret de València on podrà entrar en contacte amb l'ambient cultural
valencià, mentre fa el servei militar.

1966

Ribaliserrajosep

15565

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de l'estudiant de dret Joan Miquel Ribas i
Pitarch, amb motiu de l'atemptat, i mostra d'admitació per la seua figura.

1981

Ribasipitarchjoanmiquel

15566

RIBAL I SERRA, Josep

RIBAS I PITARCH, Joan
Miquel

Comunicació a Fuster per part de Carles Riba de l'invitació per part de
l'Alcalde de Gandia per a formar part del jurat dels premis literaris ciutat de
Gandia, cosa que ha acceptat.
Estampa mortuòria per la mort de Carles Riba comunicant la mort i data del
soterrament d'aquest, amb un poema imprés d'aquest.
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[

RIBBANS, Geoffrey

RIBER, Ramon

Carta

Agraïment a Fuster per part del professor Geoffrey Ribbans d'un exemplar
de la seua obra "Escrit per al silenci". També li fa alguns comentaris sobre la
lectura de les seues obres "Epistolari Unamuno i Maragall" i articles a "Pont
Blau", i d'altres comentaris sobre el seu viatge a València.

1954

Ribbansgeoffrey

15567

Carta

Agraïment a Fuster per part del professor Geoffrey Ribbans, per la seua
ressenya literària apareguda al "Levante" d'una obra seua sobre els viatgers
anglesos a la València del S. XVIII.

1955

Ribbansgeoffrey

15568

Carta

Comunicació a Fuster per part de professor Geffrey Ribbans de les adreces
on enviar llibres en català per tal de fer les ressenyes literàries al "Butlletin of
Hispanic Studies".

Ribbansgeoffrey

15569

Carta

Tarja d'enviament a Fuster per part de Ramon Riber del seu darrer llibre de
poemes.

1985

Riberramon

15570

Carta

Mostra d'admiració a Fuster per part d'Antoni Ribera després de la lectura
de la seua poesia, considerant-lo dels millors poetes valencians, i d'altres
comentaris sobre la poesia d'Agustí Bartra. També li comunica l'enviament
d'uns treballs seus, i li diu de mantindre contacte amb ell.

1951

Riberaantoni

15574

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Antoni Ribera després de la lectura de
la seua obra "Sobre Narcís", i d'altres comentaris d'elogi a la poesia de Xavier
Casp. També li fa parla de la continuitat de "La Nostra Revista" i li comunica
l'enviament de la seua obra "Terra de Somni". Finalment li fa alguns
comentaris sobre la poesia catalana i d'altres joves poetes catalans.

1951

Riberaantoni

15575

Carta

Comentaris a per part de Fuster a Antoni Ribera sobre la poesia valenciana i
a les publicacions periódiques literàries que parlen del tema. També li diu
que voldría fer-se amb un exemplar "d'Esclat", i li parla de la dificil situació
editorial a València comparant-la amb la catalana mol més pròspera.
Finalment li fa alguns comentaris sobre les relacions dels lintel·lectuals
valencians molt fracturades entre els detractors de Casp i els partidaris.

1951

Riberaantoni

15576

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'Antoni Ribera a l'obra de Joan Triadú
"Antologia de la poesia catalana" per no incloure a la mateixa a Agustí
Bartra, i d'altres comentaris d'elogi a la poesia d'aquest. També li fa alguns
comentaris sobre l'actuació de la Companyia Catalana d'Art Dramàtic a
Mèxic.
Adjunta poema d'Antoni Riera títolat "Sonet a Bartra a la manera
romántica", i crítica literària a l'obra "Antologia de la poesia catalana (19001950), per Joan Triadú" d'Antoni Riera per a publicar-la en [La Nostra
Revista].

1951

Riberaantoni

15577

RIBERA, Antoni
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[

RIBERA, Antoni
Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Antoni Ribera sobre la lectura de
l'obra de Joan Triadú "Antologia de la poesia catalana", i d'altres comentaris
d'elogi a la poesia d'Agustí Bartra. Finalment li fa alguns comentaris sobre la
reprsentació a Mèxid de l'obra teatral "El Compte Arnau".

1951

Riberaantoni

15578

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Antoni Riera sobre la lectura de la
seua obra "Ales o mans". També li diu que va patir un accident durant un
viatge a Menorca, i que prepara una antologia sobre la poesia d'Agustí
Bartra. Finalment li diu que s'està tornant a publicar a Mèxic "La Nostra
Revista", on apareixen publicats alguns "Judicis finals" de Fuster, i li
comunica l'enviament de la seua darrera obra "Agonia de l'home".

1951

Riberaantoni

15579

Carta

Comentaris d'elogia a Fuster per part d'Antoni Riera sobre la seua publicació
d'un estudi sobre l'obra d'Agustí Bartra a "Pont Blau". També li comunica la
publicació d'una "Antologia poética de Bartra" a la col·lecció Òssa Menor, i
de la seua darrera obra "Llibre dels set somnis" prologat per Carles Riba.
Finalment li diu que la revista portuguesa "Neo" vol publicar un monogràfic a
la literatura de Catalunya en el que vol que participe junt amb Casp.

1952

Riberaantoni

15580

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Riera sobre la seua col·laboració a un
número especial sobre literatura catalana de la revista "Neo" i sobre la
persona que s'encarrega de la mateixa. També li demana que li faça el pròleg
per a l'Antologia de la poesia de Bartra que publicarà a la col·lecció "Ossa
Menor", en nota al marge li diu que li envia un poema de Bartra títolat
"Octubre".

1952

Riberaantoni

15581

Carta

Comuniació a Fuster per part d'Antoni Riera de que ha rebut l'obra de Bartra
"Octubre", i d'altres comentaris sobre la publicació del nº 3 de "Pont Blau".
També li comunica l'enviament d'un exemplar del seu "Llibre dels set
somnis", i la propera aparició de l'Antologia de Bartra a col·lecció Ossa
Menor, i li demana alguna obra per publicar-la a l'Editorial Mediterránia, que
dirigeixm aquest.

1953

Riberaantoni

15582

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Ribera per la seua carta elogiant la seua
obra literària, i comunicació de l'enviament d'una sátira que ha escrit, i
demés referències a les seues darreres obres publicades.

1953

Riberaantoni

15583

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Antoni Riera per l'enviament d'un exemplar de
"Terra en la boca", i d'altres comentaris sobre la necessitat d'una unitat
lingüística catalana. També li diu que està a punt de sortir la seua antologia
de Bartra a la col·lecció Ossa Menor, sobre l'aparició de l'obra "Odissey" de
Bartra i de l'obra "Os Melhores contos catalanes", i a l'aparició del nº 10 de
la revista "Pont Blau".

1953

Riberaantoni

15584
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[

RIBERA, Antoni
Carta

Comentaris per part de Fuster a Antoni Riera sobre l'unitat lingüística de la
llengua catalana, i a l'obra de Fabra "El català literari". També li diu que ha
rebut l'obra de Bartra "Odisseu" i de que espera l'aparició de la Antologia de
Bartra, i demés comentaris sobre l'aparició de la nova col·lecció "Lletres".
Adjunta la còpia mecanografiada d'un article de Pompeu Fabra títolat "Els
dialectes catalans i la llengua literària".

1953

Riberaantoni

15585

1953

Riberaantoni

15586

1953

Riberaantoni

15587

1954

Riberaantoni

15588

Carta

Comunicació per part d'Atoni Ribera a Fuster de l'enviament d'unes cartes a
Joan Triadú i a Joan Ruiz Calonja criticant les seues publicacions sobre
literatura que considera sectàries e incompletes. També li agraeix que li
enviara Fuster el seu darrer poemari.
Adjunta carta d'Antoni Ribera a Joan Triadú fent-li alguns comentaris crítics a
la seua col·laboració en una "Història de la literatura catalana". I carta de
Joan Ruiz Calonja a Antoni Ribera contestant les seues crítiques a la seua
"Història de la literatura catalana".

1954

Riberaantoni

15589

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ribera de l'enviament d'un exemplar
de l'obra "Os melhores contos catalanes" per a que faça una crítica literària a
"Pont Blau". Al revers de full apareix l'invitació a una conferència de Manuel
de Seabra títolada "La literatura portuguesa moderna", aprofitant l'acte de
presentació del llibre "Os melhores contos catalanes".

1954

Riberaantoni

15590

Carta

Comentaris d'elogi per part d'Antoni Ribera a Fuster per la seua crítica
literària apareguda a la revista "Pont Blau" sobre l'obra "Os melhores contos
catalanes".

1955

Riberaantoni

15592

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'Antoni Ribera sobre la lectura de la
seua obra "El descrèdit de la realitat", i comunicació de l'enviament del text
d'una sàtira que ha escrit.

1956

Riberaantoni

15591

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Antoni Riera sobre la seua opinió envers de
l'unitat lingüística del català en l'àmbit literari, i d'altres comentaris d'elogi a
la lectura de la seua obra "Terra en la boca".
Comunicació per part de Fuster a Antoni Ribera de l'enviament d'un text seu
sobre Pla, i d'altres comentaris sobre l'unitat lingüística del català en l'àmbit
literari. També li agraeix les seues paraules d'elogi a l'obra "Terra en la
boca", i li dona la seua opinió sobre la lectura de l'obra "Odisseu" de Bartra.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ribera sobre el seu viatge a Barcelona
per fer contactes literaris, i combre com va la publicació en portugués d'una
"Antologia de contes catalans". També li diu que ha publicat un nou llibre a
la Biblioteca Selecta títolat "Els homes peixos".

[

RIBERA, Antoni

Carta

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
RIBERA, Tomàs

Comentaris crítics a Fuster per part d'Antoni Ribera a un article seu aparegut
al diari "El Correo Catalán" sobre ufologia.

1966

Riberaantoni

15593

Tarja d' Antoni Rbera a Fuster enviant-li un article.
Adjuta article sota el títol, "Catalans? Valencians? Germans!".

1977

Riberaantoni

20596

Riberaantoni

15573

Riberaantoni

15571

Riberaantoni

15572

Enviament a Fuster per part d'Antoni Ribera d'un article seu aparegut a la
revista "Ciencia".
Tarja fent-li algunes recriminacions a Fuster per part d'Antoni Ribera,
director de "Horizonte".
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ribera d'una cita amb uns amics
catalans.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera d'uns diners a la Fundació
Huguet per a finançar una pel·lícula sobre Manolo Safont.
Adjunta còpia d'una carta al president de la Fundació Huguet demanant-li
ffinançament per a l'esmentat film.

1970

Riberatomas

15595

Carta

Comunicació per part de Fuster a Rafael Menezo i a Tomàs Ribera de la data
de la seua visita a Barcelona i de l'adreça on poden localitzar-lo per reunir-se
un dia i parlar. També li fa alguns comentaris crítics sobre alguns
personatges de la cultura valenciana.

1970

Riberatomas

15596

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Ribera de la Llibreria Club Trilce
d'un llistat de llibres per a la seua valoració.
Adjunta llistat de "llibres a examen", amb els títols de les obres i preus.

1970

Riberatomas

15597

Carta

Comentaris de suport a Fuster per part de Tomàs Ribera arran d'un article
aparegut a "Tele Exprés" on agricultors valencians de la taronja es mostren
en la seua contra.

1972

Riberatomas

15598

Carta

Comentaris a Fuster per part de Tomàs Ribera de que prepara un llibre sobre
l'estructura de clases i l'economia social al País Valencià, junt amb un tal
Maxim. També li fa alguns comentaris al partit de futbol Barça-Castelló que
ha anat a veure.

1972

Riberatomas

15600

Postal

Salutacions a Fuster per part de Tomàs Ribera des de Venècia (Itàlia) on està
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de la façana de la [Basilica S. Marco.
Venezia].

1972

Riberatomas

15599
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RIBERA, Tomàs
Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'una notícia
un tant còpica apareguda al diari.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa amb l'esmentada notícia "Vic: una
Mona subversiva", apareguda a [El Correo Catalán, 1 de abril de 1975], pàg.
8.
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera d'una data per parlar amb ell i
que li propose un tema per a la seua tesina de llicenciatura de Periodisme.
També li diu que estarà uns dies de viatge a París.

1975

Riberatomas

15601

1975

Riberatomas

15602

Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Rinera de que ha rebut un exemplar
d'una revista que li envià, i li comunica la seua visita a Barcelona i el lloc on
podrà reunir-se amb ell.

1977

Riberatomas

15604

Carta

Carta de Tomàs Ribera proposant a Fuster col·laborar amb la revista "Jano".
A més comunica el seu interès per fer-li una entrevista.

1977

Riberatomas

20599

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Ribera de que no podrà acudir a
una cita amb ell per tenir una avaria al cotxe, pel que li demana altra data
per quedar.

1977

Riberatomas

15603

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Tomàs Ribera sobre la contabilitat
d'Edicions Doyma i del pagament dels seus d'honoraris editorials. També li
fa alguns comentaris sobre la fugida de Boadella del país durant la dictadura.

1978

Riberatomas

15607

Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Ribera de que ha rebut per part
d'Edicions Doyma el pagament dels seus honoraris editorials, i demés
comentaris sobre la situració convulsa del país envers al catalanisme.

1978

Riberatomas

15608

Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles
seus. També li diu les dates en que estarà de viatge a Barcelona per tal de
reunir-se.

1978

Riberatomas

15610

Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles
seus a la revista "Jano". També li fa alguns comentaris sobre possibles temes
per a fer articles a la revista "L'Espill".

1978

Riberatomas

15613

1978

Riberatomas

15605

1978

Riberatomas

15606

1978

Riberatomas

15609

1978

Riberatomas

15611

1978

Riberatomas

15614

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Comunicació a Fuster per part de Tomàs Rinera de que ha rebut uns articles
que li envià
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'un article.
Comunicació a Fuster per part de Tomàs Ribera de que ha rebut un article
que li envià.
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles.

[

RIBERA, Tomàs

Telegrama
Telegrama
Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles.
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament d'uns articles.

1978

Riberatomas

15615

1978

Riberatomas

15616

1979

Riberatomas

15612

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament del pròleg d'un
llibre.

1980

Riberatomas

15617

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Ribera de l'enviament de la còpia
d'una carta que li envià a Juan Pérez Benlloch demanant-li feina com a
periodista. Adjunta còpia de l'esmentada carta demanant-li fer de
corresponsal del "Diario de Valencia" a Barcelona.

1981

Riberatomas

15618

Carta

Comentaris per part de Fuster a Tomàs Ribera de que intentarà parlar-li d'ell
a Juan Pérez Benlloch, director de "Diario de Valencia" com a col·laborador
del mateix, i demés comentaris al seu proper viatge a Barcelona per parlar
amb ell.

1981

Riberatomas

15619

Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomàs Ribera per les seues gestions per fer
de corresponsal a Barcelona del "Diario de Valencia", i d'altres comentaris al
nomenament de Xavier Foz com a director de Ràdio Nacional a Barcelona,
pel que vol que intercedeixca amb Max Cahner, Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per a l'esmentat nomenament.

1981

Riberatomas

15620

Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Ribera de que escrit a Cahner sobre
la direcció de Xavier Foz de Ràdio Nacional a Barcelona, i de que Pérez
Benlloch vol mantenir una entrevista amb ell pel tema de la corresponsalia al
"Diari de València", i d'altres comentaris sobre la data de la seua propera
visita a Barcelona.

1981

Riberatomas

15621

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Ribera de certa documentació del papa
Borja i una anècdota amb un bou per a un crític taurí de Radio Nacional
d'Espanya.

1981

Riberatomas

15623

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Ribera de la data d'una visita a sa
casa de Sueca, amb uns amics, per a dinar amb ell.

1981

Riberatomas

15622

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Tomàs Ribera pel seu darrer article
aparegut a "La Vanguardia" després de la seua lectura.
Anotació manuscrita de Fuster a peu de pàgina [Contestat].

1983

Riberatomas

15625

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Ribera de la seua impossibilitat de
participar en un programa de ràdio.

1983

Riberatomas

15624
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RIBERA, Tomàs
RIBERA, Xavier

Carta
Telegrama
Carta
Telegrama

Telegrama de Xavier Ribera anunciant a Fuster la seua visita.

15594

1971

Riberaxavier

15626

1976

Riberaxavier

20597

1977

Riberaxavier

20598

Mostra de recolzament a Fuster per part de Vicent Ribes, i d'altres amics,
amb motiu de l'atemptat.

1981

Ribesvicent

15628

Postal

Salutacions a Fuster per part de Vicent Ribes des de San Antonio (Texas) on
està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color de [[San Jose Mission]] fundada per
un frare valencià

1986

Ribesvicent

15627

1974

Riborafael

15629

1974

Riborafael

15630

1974

Riborafael

15631

1992

Riborafael

15632

1964

Ribotpere

15633

Ribotpere

15634

Richonjanine

15635

Carta

Carta

Carta

Carta
RIBOT, Pere

Confirmació per part de Fuster a Xavier Ribera de la data d'una visita a sa
casa de Sueca.
Carta de Xavier Ribera demanant a Fuster que enviï la veu "Salazon".

Riberatomas

Telegrama
RIBES, Vicent

RIBÓ, Rafael

Salutacions a Fuster per part de Tomàs Ribera. Al revers del full apareix altra
carta de Mª Carme felicitant-lo i comunicant-li que volen visitar-lo a viat.

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Ribó de l'enviament d'un text que li va
encarregar. També li demana informacions per a la seua tesi doctoral.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Ribó de l'enviament d'un text que li va
encarregar.També li demana algunes informacions sobre el concepte dels
Païssos catalans per substituir-lo a una conferència de l'Universitat Catalana
d'Estiu.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Ribó d'una data per visitar-lo a sa casa
de Sueca i parlar d'uns projectes d'estudi sobre el nacionalisme català per a
una conferència a l'Universitat Catalana d'Esptiu i sobre el nacionalisme
espanyol tracta a un article de "Tele-Expres".
Disculpa a Fuster per part de Rafael Ribó, President d'Iniciativa per
Catalunya, per no poder anar a un acte d'EUPV al que anirà Fuster.

Carta

Felicitació a Fuster per part de mossèn Pere Ribot, des de l'Abadia de Sant
Martí de Riells de Montseny, i comentari sobre una anècdota.

Carta

Salutació a Fuster per part de Pere Ribot des de l'Abadia de Sant Martí de
Riells de Montseny.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Janine Richon sobre les seues lectures
literaries en espanyol i el seu interés per aprendre dita llengua. També li
envia la seua adreça a Ginebra per cartejar-se, i li diu que li enviarà els llibres
en francès que li demanà i d'altres comentaris sobre el seu viatge d'estudis a
Espanya on visitarà Madrid i València.

RICHON, Janine
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1950

[

Carta

1950

Richonjanine

15637

1950

Richonjanine

15638

Postal

Salutacions a Fuster per part de Janine Richon qui està descansant a les
montanyes de Suïssa després del seu viatge per Espanya, i li dona recotds
per als amics de Sueca.
Al revers de full apareix una foto en blanc i negre d'un paisatge de mutanya
de [Morgins-Suïssa].

1951

Richonjanine

15639

Postal

Agraïment a Fuster per part de Janine Richon per l'enviament d'un llibre i li
dona records des de Suïssa on anyora molt Espanya. També li fa alguns
comentaris sobre els seus propers viatges de treball, i li demana si te un
llibre de Maraux per enviar-li'l.

1954

Richonjanine

15640

1955

Richonjanine

15641

Carta

RICHON, Janine

Tarja de
presentació

RICO, Francisco

Comentaris a Fuster per part de Janine Richos sobre l'enviament d'uns llibres
en francés i sobre les peculiaritats de la literatura suïssa en aquesta llengua
respecte a la francesa. També li demana opinió sobre alguns escriptors
espanyols com Marañón, Ortega i Gasset, Unamuno i li parla dels millors
escriptors francesos per a ella. Finalment li fa algunes correccions a la
darrera carta en francés que li envià.
Comentaris critics literaris a Fuster per part de Janine Richon sobre la lectura
de les obres d'alguns escriptors espanyols clàssics. També el felicita per la
publicació de "Verbo" del que va rebre un exemplar. Finalment li comunica
el seu proper viatge a Barcelona i la vista a València, també li diu que li
enviarà uns llibres dels escriptors francesos: Gide i Malraux.

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Janine Richon, i comentaris sobre
els seus propers viatges.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Janine Richon sobre el seu viatge a Espanya
a una conferència a Sevilla on aprofità per visitar-lo a sa casa de Sueca, i
demés comentaris sobre l'enviament d'uns llibres.

1961

Richonjanine

15642

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Janine Richon, i d'altres comentaris
sobre l'enviament d'un llibre de Huxley. També li parla de l'enviament d'uns
llibres i sobre la visita de Matola.

1962

Richonjanine

15643

Postal

Agraïment a Fuster per part de Janine Richon per l'enviament d'uns llibres.
També li diu que li enviarà un llibre de Gide i un exemplar de la revista "Art
Vie" amb un article de d'Annunzio. Finalment li fa alguns comentaris sobre el
viatge de Matola per Europa i als seus estudis d'espanyol.

Richonjanine

15636

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Fancisco Rico de la traducció d'un llibre titolat
"Disputa del asno".

1984

Ricofrancisco

15644

Carta

Acceptació per part de Fuster de la traducció d'un llibre titolat "Disputa del
asno" de Francisco Rico, i agraïment per l'enviament d'unes separates.

1984

Ricofrancisco

15645
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[

RICO, Francisco
Carta

Agraïment a Fuster per part de Francisco Rico per acceptar fer la traducció a
l'obra "Disputa del asno", i d'altres comentaris literaris a la prosa forense
castellana, proposant-li la lectura de l'obra de R.L. Kagan, "Universidad y
sociedad en la España moderna".

1984

Ricofrancisco

15646

Carta

Comentaris per part de Dinonisio Ridruejo a Vicent Ventura sobre la mala
situació de la seua agencia de publicitat èl que li diu que li envie a algún amic
seu a Madrid per tal de donar-li certes informacions al respecte.

1959

Ridruejodionisio

15648

Carta

Agraïment a Dionisio Ridruejo per part de Fuster per l'enviament d'uns
llibres seus títolats "En algunas ocasiones" i "Dentro del tiempo" i demés
comentaris sobre la seua lectura. També li diu que està fent una assaig sobre
Eugeni d'Ors i a la seua acollida en Catalunya. Finalment li demana que el
reconame per a que li donen una beca d'estudis a la Fundació March.

1960

Ridruejodionisio

15649

Carta

Comunicació a Fuster per part de Dionisio Ridruejo de que la seua
recomanació no ha tingut efecte per a que li donen una beca d'estudis a la
Fundació March, pel que li proposa demana una beca d'estudis per a
l'extranger a la mateixa institució.

1960

Ridruejodionisio

15650

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Dionisio Ridruejo de la seua participació
editorial en una obra col·lectiva editada per [Cuadernos por la libertad de la
cultura] títolada "España ante su porvenir".
Adjunta guío de treball amb els temes a tractar a l'obra esmentada i els
col·laboradors en la mateixa.

1962

Ridruejodionisio

15651

Ridruejodionisio

15647

1969

Riegofranciscodel

15652

1959

Rieraclavillemanuel

15660

RIDRUEJO, Dionisio

Tarja de
presentació
RIEGO, Francisco del
RIERA CLAVILLÉ, Manuel

Telegrama
Carta

Agraïment a Fuster per part de Dionisio Ridruejo per fer-li una crítica
literaria.
Disculpa a Fuster per part de Francisco del Riego per un dasafortunat
comentari.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé de la data d'una
reunió del Club Europeo, per a la seua assistència.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé de l'Editorial Barna
S.A. de l'enviament del volum IV de la "Historia General de las Literaturas
Hispánicas" per a que faça una crítica literària de la mateixa.

1959

Rieraclavillemanuel

15663

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé, gerent de la revista
"Seminario de Información Artes y Letras" de la seua col·laboració en la
mateixa, amb un article sobre la "Poesia popular levantina".
Anotacions manuscrites de Fuster al revers del full, fent l'esquema tematic
per a l'esmentat article.

1959

Rieraclavillemanuel

15664
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RIERA CLAVILLÉ, Manuel
Carta

Agraïment a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé, gerent de la revista
"Seminario de Información Artes y Letras", per la seua crítica literària
apareguda al diari [[Levante]] a l'obra "Hisotira General de las Literaturas
Hispánicas" i li demana l'enviament d'un article sobre la "Poesia popular
levantina" per a la revista.

1959

Rieraclavillemanuel

15665

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Riera Clevillé, gerent de la revista
"Seminario de Información, artes y lestras" de la publicació al proper número
de l'esmentada revista del seu article sobre "Poesia popular valenciana"

1959

Rieraclavillemanuel

15666

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé de l'enviament del
darrer número de la "Revista Garan Via" on apareix una crítica a l'obra "El
silenci i la por" i als premis literaris d'Arenys de Mar.

1962

Rieraclavillemanuel

15667

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé pel seu darrer article
publicat a "La Vanguardia". També li comunica l'enviament d'un llibre de
Paris i li diu els dies que estarà per Benidorm per si vol visitar-lo.

1983

Rieraclavillemanuel

15662

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Manuel Riera Clavillé d'un informe polític,
que s'adjunta sobre "Planteamientos políticos actuales aprobados en el
Congreso Extraordinario de Acción Republicana Democratica Española
(A.R.D.E). Madrid, 1988".

1988

Rieraclavillemanuel

15668

Carta

Carta de presentació en català i castellà de Manuel Riera Clavillé presentant
la seua candidatura per a ser elegit representat del districte IV de Barcelona
l'Ajuntament de la ciutat.
Adjunta tarja de presentació com a president de Club Europeo, i amb la seua
adreça.

Rieraclavillemanuel

15661

1968

Rieraigassiotignasi

15670

1968

Rieraigassiotignasi

15671

1968

Rieraigassiotignasi

15672

RIERA I GASSIOT, Ignasi
Carta

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot de la seua participació en
l'obra col·lectiva "Anselm Turmeda i la crisi del seu temps", que s'editarà a la
col·lecció "Edtudis i Documents" d'Edicions 62. També li dona records d'uns
amics comuns i li diu que va visitar-lo a sa casa però no hi era.
Comentaris a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot intentant convèncer-lo
per a que participe en un llibre col·lectiu sobre Anselm Turmeda per a
Edicions 62.
Comentaris a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot sobre la seua visita a sa
casa de Sueca i a l'enviament d'un article d'Alós sobre l'obra d'Anselm
Turmeda, pel que li torna a insistir demanant-li la seua col·laboració a una
obra col·lectiva sobre Turmeda que es farà a Edicions 62. Finalment li
demana l'adreça de Vicent Andrés Estellés.

[

RIERA I GASSIOT, Ignasi

RIERA LLORCA, Vicenç

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot d'elogi a l'epíleg de
Vicent Andrés Estellés publicat a una obra sobre "Renau". També li demana
si vol col·laborar en la revista "Treball".

1978

Rieraigassiotignasi

15673

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot sobre l'enviament d'un
retall de la revista "Treball" on es parla de Josep Renau. També li demana la
seua col·laboració amb algún article per a l'esmentada revista, i li envia la
seua adreça de treball a l'Editorial Laia.

1978

Rieraigassiotignasi

15674

Carnet

Comentaris a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot de la publicació d'uns
textos filosòfics de Voltaire i Rousseau per l'Editorial Laia.

1982

Rieraigassiotignasi

15675

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gassiot de la seua visita a
València. També li demana una introducció per a un llibre de Rousseau que
publicarà l'Editorial Laia, i li envia un exemplar de l'obra "El príncep" editat
per Laia.

1982

Rieraigassiotignasi

15676

Nota

Comunicació a Fuster per part d'Ignasi Riera i Gasiet de la seua visita a sa
casa de Sueca. També li dona records d'uns amics comuns, i li proposa
quedar una altra estona ja que serà a València. Finalment li diu que li adjunta
una fotocòpia de l'obra de Turmeda, que no està al document.

Rieraigassiotignasi

15669

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comentant-li algunes qüestions de
"Pont Blau" sobre l' obra "Cambó" de Jesus Pabón.

1195

Rierallorcavicenc

15754

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca, de "La Nostra Revista" a Fuster explicant-li la
situació de la presència d' autors valencians a la revista i la necesitat d'
augmentar-les.
Proposa l' enviament per part de Fuster de cinc exemplars dels seus llibres.

1950

Rierallorcavicenc

15677

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li un cartell del Concurs de
Nonovel·la Premi Catalònia.

1950

Rierallorcavicenc

15678

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca, secretari de redacció de "La Nostra Revista" d'
Edicions Catalònia, a Fuster agraint-li a Fuster que participe en la revista.
Li envia uns exemplas de "La Nostra Revista" i anuncia l' enviament mensual
de cada exemplar. Envia també un exemplar de la revista "Lletres".
Comentaris sobre la literatura catalana en l' emigració.

1950

Rierallorcavicenc

15679

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca, secretari de redacció de "La Nostra Revista" d'
Edicions Catalònia, a Fuster agraint-li el treball enviat per a la revista i també
el de Josep Sanç i Moia. Indica modificacions fetes al treball enviat.
Comunica que envia uns exemplars de la revista per a tots els col·laboradors.

1950

Rierallorcavicenc

15680
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RIERA LLORCA, Vicenç

Carta

Carta

Carta

Carta
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1650 ]

Carta de Vicenç Riera Llorca, de "La Nostra Revista", a Fuster agraint-li el
treball enviat per a la revista així com els de Xavier Casp i Jaume Brú i Vidal.
Dóna les indicacions per a fer l' intercanvi de llibres amb CIDE.
Comunica que li enviarà un paquet amb els llibres, "Suite poètica" i "Mon
coeur mis à nu".
Comentaris sobre l' ambient cultural a València.
Espera l' enviament d' uns exemplars de "Esclat" i uns llibres.
Qüestiona la publicació d' un treball per a no generar polèmica.
Proposa possibles temes per a la col·laboració.
Carta de de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre la necesitat d' aproximar la
Catalunya exiliada i la Catalunya geogràfica.
Comentaris a la literatura valenciana actual.
Comunica l' enviament de dels llibres "Els primers romàntics dels Països de
Llengua Catalana", "Els supervivents" i "La vida provisional".
Carta de de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre les relacions del grup de
valencians de la "Casa Regional de València" a Mèxic i la revista "La Nostra
Revista" i la necesitat de tenir mes contactes valencians emigrats.
Pregunta si coneix un grup de valencianistes exiliats a l' Àfrica.
Proposa fer un treball per a la revista sobre Xavier Casp amb motiu dels Jocs
Florals de Perpinyà que ha guanyat.
Carta de Vicenç Riera Llorca, secretari de redacció de "La Nostra Revista" d'
Edicions Catalònia, a Fuster enviant-li un exemplar de "L' arbre del foc".
Pregunta pel projecte de "L' Esclat" i s' ofereix a col·laborar.
Aclareix les preferències de la revista i insisteix en l' article sobre Xavier Casp.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanant-li la direcció d' en Sanchis
Guarner als Estats Units.
Comunica que encara no ha rebut els exemplars d' Enric Valor que li va
enviar.
Envia més exemplars de LNR.
Parla d' una discrepància entre Fuster i Carles Salvador sorgida a la revista.
Demana que li envie els llibres: "La marina catalana del vuitcents", "L´antiga
marina de Barcelona", "L' antic comerç de Barcelona", "Els antics oficis de
Barcelona".
Comentaris a les revistes "Taula de les Lletres", "El Camí", "La República de
les Lletres".
Insisteix en col·laborar en la publicació d' "Esclat" i proposa varies opcions.
Planteja la possibilitat de distribuir "La Nostra Revista" en València.
Comenta que la revista "Tramontane" prepara un estudi sobre la poesia
catalana moderna i caldría que els enviés dos exemplars de les seues obres.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que ja ha rebut els llibres
que li enviava
Comentaris a les "Rondalles" d' Enric Valor.
Comentaris a "Esclat" i a la seua possible difusió i distribució.
Confirma que ja està preparat l' encàrrec de: "Història de Catalunya" i "El
darrer dels Tubaus".
Comentaris als Jocs Florals de Perpinyà.
Comentaris politics.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que ha rebut les seves
noticies per al proper número de "La Nostra Revista".
Adjunta la direcció de Joan Llorens al que proposa que li demane
col·laboració per a la producció literaria a València, a més adjunta la de
Ramon Peipoc i la de Pere Mas i Perera.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre les possibilitats de la distribució
de la literatura valenciana en Catalunya.
Comentaris sobre els enviaments que estàn pendents i sobre els propers. Li
envia un quadern de la "Col·lecció Lletres", "Via de l' Est".
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster fent-li alguns comentaris sobre la
revista "Esclat".
omenta els materials dels que disposa sobre la "Renaixença" i l' objectiu del
seu treball
Comentaris lingüistics.
Comentaris sobre els Jocs Florals de New York.
Pregunta per algun autor balear que puga estar interesat en rebre i
col·laborar amb "La Nostra Revista".
omunica la convocatòria a Mèxic del "Premi Guimerà".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que Miquel Ferrer s' ha
ficat en contacte amb Joan Llorens demanat-li ajuda amb la qüestió cultural.
Adjunta la direcció de Manuel Sanchis Guarner a Nova York al que li ha
demanat col·laboració per a "La Nostra Revista".
Comentaris lingüistics.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li l' enviament d'uns paquets, un
d' ells amb periodics d' abans de la guerra.
Comentaris lingüistics.
omunica la possibilitat segons Miquel Ferrer de rebre d' Amèrica els recursos
per a la seua revista pel que li demana que enviï una maqueta i un
pressupost per a presentar el projecte.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li l' enviament d' obres
valencianes.
Carta de Vicenç Riea Llorca a Fuster comunicant-li que "La Nostra Revista" ha
tancat.
Comunica que Domènec Guansé li enviarà regularment la revista
"Germanor".
Comentaris al llibre de Josep Iborra, "Petit Teatre del Món"
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que possiblement "La
Nostra Revista" ha vist solucionats els seus problemes i tornarà a publicar-se
i necesitarà de col·laboradors valencians.
Felicita a Fuster per el poema "Cinc Invocacions"
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster explicant-li la situació de "La Nostra
revista" i demanat-li la continuïtat de la seua col·laboració i la de Josep
Iborra.
Explica la polèmica sorgida per la informació publicada sobre Bernat Artola.
Comentaris al "Petit Teatre del Món" amb influència de l' obra de Kafka.
Comentaris a la crítica de Josep Mª Miquel i Vergés i al treball de Fuster
sobre Xavier Casp.
Comentaris a la prohibició d' importar llibres espanyols.
Comentaris lingüistics.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster animant-lo a enviar els cinc sonets a
Gaziel, Rafael Tasis i Maria Riera.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant que ja s' ha reprès la
publicació de "La Nova Revista" i al número de juliol van els "Judicis Finals".
Informa de que la revista "Germanor" ha deixat de publicar-se.
Demana més exemplars dels sonets.
Comentaris literaris.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li els llibres que li ha enviat.
Enumeració
de
les
obres
enviades
i
breus
comentaris.
Comentaris sobre "Verbo" i "Esclat"
Explica
els
propers
continguts
de
"La
Nostra
Revista".
Mostra el seu suport a futurs projectes de Fuster.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li els premiats als Jocs
Florals de Nova York.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre els Jocs Florals de Nova York.
Explica el retard en la publicació de l' últim número de "La Nostra revista" i li
demana més col·laboracions.
Comunica que no té informació sobre la Conferència Catalana.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comentan-li els problemes que estan
sorgint en la publicació de "La Nostra Revista".
Demana més exemplars de Judicis Finals.
Confirma que els preparatius per a la Conferència Catalana segueixen
endavant i fa alguns comentaris sobre el tema.
Comentaris lingüistics i personals.
Demana a Fuster informació sobre els Borja i la "Societat d' Amics dels
Borja" que s' ha constituit a València.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster complient amb el seu encàrrec de
llibres.
Comentaris literaris sobre novel·les catalanes publicades a l' exili.
Anuncia la col·laboració en "La Nostra Revista" d' Artur Perucho.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li el tancament de "La
Nostra Revista" i anunciant-li la possible creació d' un altra de
característiques semblants junt a un grup d' escriptors per a la que espera la
seua col·laboració.
Anuncia la confecció per part de Felip Melià d' un article dedicat a València
en la "Enciclopèdia hispano-americana" que prepara una editorial a Mèxic.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster anunciant-li la creació d' una nova
revista, "Enllaç" per a la que compten amb la seua col·laboració.
Comentaris polítics.
Justifica el seu interés en l' estudi de la familia Borja.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que la nova revista,
"Enllaç", ha canviat de nom i passa a ser "Pont Blau".
Avança algunes col·laboracions i continguts de la revista.
Comentaris politics.
Informa de les publicacions de contingut català que estàn sortint en
diferents països.
Demana la seua col·laboració en "Pont Blau".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster informant-lo de que "Pont Blau" ja està
a la impremta.
Demana algún treball més per al proper número de "Pont Blau" per a "La
Nostra Revista".
Demana l' adreça de possibles interesats en rebre "Pont Blau".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster anunciant-li la publicació del primer
número de la revista "Pont Blau". Explica les col·laboracions i el contingut del
recent publicat i del proper.
Comunica que ha rebut els seus treballs.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster anunciant-li la publicació del primer
número de la revista "Pont Blau".
Demana més col·laboració valenciana per a la revista.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li les adreces dels interesats en
rebre "Pont Blau".
Demana algun treball per al tercer número de la revista.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster amb comentaris al diàleg Riduejo-Riba.
Comentaris als continguts de "Pont Blau".
Comentaris a "El Poble Català" i a la "Conferència Nacional Catalana".
Pregunta per l' assumpte de la "Setmana de l' idioma valencià".
Informa del tancament de la revista "Presència Catalana" que s' editaba a
França.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre l' estat de la Conferència Nacional
Catalana.
Agraeix a Fuster la col·laboració de Josep Mascarell i Gosp.
Demana a Fuster que li envie els "Judicis Finals" per a Pont Blau.
Comentaris a les col·laboracions a Pont Blau i als seus continguts.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre la situació de Pont Blau.
Explica la rivalitat entre Antoni Ribera i Joan Triadú i demana la seua opinió
sobre el tema.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster proposant-li col·laborar a una sèrie de
monografies amb dos possibles treballs, "Poesia Medieval Catalana" i "La
Renaixença Literaria Catalana".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que ha rebut els "Judicis
Finals" i el conte de Mascarell per a Pont Blau.
Concreta algunes qüestions del projecte d' unes monografies sobre temes
catalans.
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Article de
premsa

Retall de premsa amb la presentació de "Judicis Finals" enviat per Vicenç
Riera Llorca a Fuster.
Al revers de l' article hi ha una nota amb indicacions per al treball de les
monografies de temàtica catalana.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster aclarint algunes qüestions del projecte
d' unes monografies sobre temes catalans.
Comenta la idea de Triadú de fer un número especial de Pont Blau dedicat a
les activitats catalanes de 1952, nomena quins serien els col·laboradors.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li la col·laboració de Josep
Iborra a Pont Blau.
Comentaris lingüistics arran del diàleg Ribas-Ridruejo.
Convida a Fuster a enviar noves crítiques per a Pont Blau.
Felicita a Fuster per la publicació de "Terra en la boca" i un altre títol.
Demana una fotografia de Fuster.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster avançant-li els continguts del sisè
numero de "Pont Blau".
Li demana un treball inèdit per al següent numero o la versió valenciana del
assaig sobre Maragall i Unamuno publicada a "Verbo".
Pregunta per la possibilitat de rebre un nou conte de Xavier Casp o d' altre
autor valencià.
Comentaris sobre "Pont Blau" i al tema de les suscripcions.
Planteja la possibilitat de fer la revista a Velència.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre el temor de Fuster a una excesiva
tolerància amb els col·laboradors valencians.
Comentaris al "Verdaguer" de Juan Sebastià Arbó.
Li envia la novel·la de Puig i Ferrater.
Pregunta per el treball sobre la poesia catalana.
El Institut d' Estudis Catalans enviarà a Fuster, a Josep Iborra i a Jaume Brú i
Vidal el cartell de premis per si estan interesats en participar.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li uns retalls de Pont Blau amb
comentaris sobre els llibres de Jaume Bru i Vidal i Maria Beneito. Envia
també una foto d' una reunió de la redacció.
Demana més col·laboracions valencianes per a Pont Blau.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster avançant els continguts del sisè i setè
número de Pont Blau i amb comentaris al cinquè.
Comentaris a l' article de Fuster sobre el "Congrés de Segovia".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comentant uns retalls de Pont Blau que
li envia.
Comenta l' interès de Pont Blau en la col·laboració de Josep Mª Miquel i
Vergés.
Comentaris al llibre d' Agustí Esclasans i Folch.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li uns retalls del numero de
març amb el seu article de crítica i el conte per a Iborra.
Anuncia que en el numero d' abril anirà un conte de Josep Mascarell i Gosp.
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Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster anunciant-li la publicació de la primera
part del seu article sobre Maragall i Unamuno a Pont Blau.
Comentaris als contes dels col·laboradors de la revista.
Comentaris a la qüestió de la unitat dels països de llengua catalana arran una
discusió amb Bartra i Calders.
Anuncia que "Pont Blau" convoca un concurs d' obres de teatre en català.
Dona indicacions per al treball sobre la poesia catalana.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li el retall de les seues crítiques
al vuitè "Pont Blau".
Reprodueix unes ratlles d' una carta de Joan Triadú que els anima a
continuar amb la tasca i en les que elogia "Criatura Dolcíssima".
Comunica la preparació d' una nova revista política.
Comentaris a la polèmica amb Bartra i Calders sobre la unitat dels paisos de
llengua catalana i les seues diferències lingüistiques.
Demana alguna postal d' algun poble alacantí del Segura per a il·lustrar el
treball de Beüt
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster amb comentaris sobre la discusió amb
Bartra i Calders per la participació valenciana a "Pont Blau".
Demana a Fuster la crítica de "El pelegrí apassionat" de Joan Puig i Ferrater
per a la revista.
Comunica que al novè numero de Pont Blau apareix la segona part de l'
article sobre Maragall i Unamuno.
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Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster felicitant-lo per la publicació de "Terra
en la boca".
Comentaris a "El pelegrí apassionat" de Joan Puig i Ferrater.
Comunica la col·laboració de Jaume Vidal a "Pont Blau".
Comentaris a la distribució de la revista.
Comunica que ha rebut els treballs enviats per Fuster per a "Pont Blau".
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Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca per la polèmica amb Bartra i Calders
sobre la unitat dels paisos de llengua catalana i les diferències lingüistiques
entre ells.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li l' èxit del seu article
sobre Maragall i Unamuno a "Pont Blau".
Comentaris lingüistics i literaris.
Explica la creació i la convocatòria del "Premi Maragall" per "Pont Blau".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comentant les seues crítiques sobre els
llibres de Pla i Capmany.
Comentaris lingüistics.
Pregunta per el treball sobre la poesia catalana.
Explica el premi organitzat per Pont Blau.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster per un error d' impremta que afecta el
seu article a "Pont Blau".
Anuncia que el seu article sobre el Tirant anirà en el numero de setembre.
Anuncia l' èxit de la convocatòria dels premis de "Pont Blau"
Comentaris sobre la "Conferència Nacional Catalana"
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Carta de Vicenç Riera Llorca comunicant a Fuster la rebuda dels treballs
sobre la poesia catalana, la crítica de "Després", "El nostre Sant Vicent
Ferrer" i el vocabulari arrosser.Comentaris al treball sobre la poesia catalana.
Comentaris a la polèmica sorgida per els col·laboradors de "Pont Blau".
Proposa fer la presentació del monogràfic sobre la poesia catalana a
Barcelona.
Envia una fotode la "Conferència Nacional Catalana"

1953

Rierallorcavicenc

15735

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster plantejant la possibilitat de presentar el
treball sobre la poesia catalana a Barcelona.
Anuncia els propers continguts de "Pont Blau" i els seus possibles
col·laboradors.
Proposa fer una crítica de "El pelegrí apassionat" de Puig i Ferrater junt amb
Rafael Tasis baix el títol "Dues opinions sobre "El pelegrí apassionat" "
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster explicant-li les condicions en les que
podria fer-se la lectura del treball sobre la poesia catalana a Barcelona.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster adjuntant-li les seues crítiques
aparegudes al desè numero de "Pont Blau".
Demana algun treball per numero següent.
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Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster disculpant-se per haver suprimit el mot
"Sant" davant del nom de Vicent Ferrer.
Comentaris a la polèmica que mantenen amb Agustí Bartra i Antoni Ribera.
Comentaris al dotzè numero de "Pont Blau".
Comunica l' organització per part de Rafael Tasis de la presentació del
treball de Fuster a Barcelona.
Recomanacions per a la crítica del "Pelegrí apassionat".
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Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca enviant-li la crítica dels llibres de
Joan Puig i Ferrater.
Comentaris a la qüestió de signar les notes de València.
Comentaris al numero onzè de "Pont Blau".
Comunica que farà la crítica dels llibres de Vicent Andrés Estellés i de Xavier
Casp.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li la recepció de la crítica de
" El pelegrí apassionat" i fent-li alguns comentaris al respecte.
Mostra grans expectatives a la presentació del llibre de Fuster a Barcelona.
Comunica l' èxit que està tenint "Pont Blau".
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Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li un retall de "Pont Blau" amb
la seua nota sobre la novel·la de Capmany.
Comunica que s' ha ficat en contacte amb Xavier Casp per demanar-li la
seua col·laboració.

1954

Rierallorcavicenc

15734

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca comunicant-li a Fuster que ha estat entre els
premiats als Jocs Florals de Caracas junt a Manuel Sanchís Guarner, Agustí
Bartra i Maria Beneyto.
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li el llibre "Terra en la boca" i
felicitant-lo per el treball.
Demana per a "Pont Blau" un assaig a Fuster sobre la seua obra en general.
Comenta la possibilitat d' unir les publicacions de "Monografies Bages",
"Pont Blau" i "Edicions Catalanes de Mèxic" baix la direcció de Nicolau d'
Olwer.
Comentaris a la polèmica sobre el "valencianisme" de "Pont Blau" amb
Agustí Bartra.
Nota de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanant-li opinió sobre el número que
li envia.
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RIERA LLORCA, Vicenç

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca agraint-li la noticia del premi als "Jocs
Florals de Caracas".
Comunica que enviarà exemplars de "Escrit per al silenci" a més d' un
exemplar de "Narracions" d' Enric Valor i un calendari.
Comentaris al tema de la col·laboració valenciana a "Pont Blau" i a la
polèmica amb Bartra soble el "valencianisme" de la revista.
Comentaris al dotzè "Pont Blau".
Comunica que ha començat a escriure una novel·la.
Pregunta com va "La poesia catalana etc."

1954

Rierallorcavicenc

15743

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca animant a Fuster a continuar amb el projecte de
la novel·la.
Comunica que la monografia "La poesia catalana" ja està a la impremta i
anuncia una possible data per a la conferència de Barcelona.

1954

Rierallorcavicenc

15744

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster preguntant-li per la pertinència d'
escriure a "Pont Blau" sobre les conferències de Barcelona.
Proposa fer la crítica per a "Pont Blau" d' una antología de contes catalans,
d' Antoni Ribera traduïts al portuguès per Manuel de Seabra.
Comentaris sobre les polèmiques entre els col·laboradors de la revista.
Anuncia la propera convocatòria dels Jocs Florals de Sâo Paulo.
Comentaris a "Pont Blau".
Envia les adreces postals de Nicolau Olwer, Giménez Botey i Josep Carner
per a que puga enviar-los uns exemplars seus.

1954

Rierallorcavicenc

15745

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca agraint-li l' enviament dels exemplars
de "Pont Blau" i dels suplements literaris de periòdics mexicans.
Comentaris sobre la propera presentació de la seua monografia a Barcelona.
Respon als comentaris de Riera sobre sobre les polèmiques entre els
col·laboradors de la revista.
Accepta fer la crítica de l' Antologia de Seabra

1954

Rierallorcavicenc

15746

1954

Rierallorcavicenc

15747

1954

Rierallorcavicenc

15748

Carta

Carta
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que la seua monografia
no estarà a punt per a la presentació de Barcelona.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que la seua monografia
no estarà a punt per a la presentació de Barcelona.
Comentaris sobre tractar les conferències de Fuster a Barcelona en "Pont
Blau" i a altres possibles continguts i col·laboradors.
Proposa fer una crítica a "les antologies de Triadú" per a publicar-la junt a la
feta per Antoni Ribera i Rafael Tasis.

[

RIERA LLORCA, Vicenç
Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca detallant-li la seua estada a Barcelona
amb motiu de les conferències per a la presentació del monografic "Poesia
Catalana Antiga"

1954

Rierallorcavicenc

15749

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster felicitant-lo per l' èxit del seu viatge a
Barcelona amb motiu de la presentació del monogràfic "Poesia Catalana
Antiga" i comentant alguns aspectes sorgits d' aquest.
Comentaris a la convocatòria dels "Jocs Florals de Sâo Paulo".
Demaa a Fuster que li enviï targes amb fotos del País Valencià per a publicarles en "Pont Blau".
Consulta sobre la llengua en la que va ser publicada "La terreta. Marina" de
Rafael Altamira.

1954

Rierallorcavicenc

15750

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que la nota de Rafael
Tasis i Antoni Ribera sobre les antologies de Joan Triadú anirrà al número d'
abril de "Pont Blau".
Comentaris a la col·laboració de Joan Oliver a la revista.

1954

Rierallorcavicenc

15751

Carta

Carta de Fuster a Vienç Riera Llorca en resposta a la seua consulta sobre "La
terreta. Marina" de Rafael Altamira.
Comentaris sobre la crítica de Ribera a Triadú.
Envia noves noticies per a que les publique en "Pont Blau".
Comentaris sobre possibles col·laboradors per a la revista.

1954

Rierallorcavicenc

15752

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca amb comentaris literaris sobre diverses
obres i autors.
Comenta com veu Carles Riba el problema de la cultura catalana i dona la
seua opinió.

1954

Rierallorcavicenc

15753

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca enviant-li la "nota" sobre el "Camó" de
Jesus Pabón per a "Pont Blau".
Comunica que farà la "nota" sobre "Arbres" de Josep Carner.
Anuncia que ha enviat les targes postals amb fotos de València.
Comentaris sobre interessos literaris.

1954

Rierallorcavicenc

15755

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca interesant-se per la marxa del seu
treball.
Comentaris al "Pont Blau" de febrer.
Comentaris a la biografia de Pere III de Rafael Tasis.
Envia uns llibres.

1954

Rierallorcavicenc

15757
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[

RIERA LLORCA, Vicenç
Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca agraint-li l' enviament del seu fascicle
sobre la poesia catalana. Comentaris crítics a aquest.
Agraeix l' enviament de "Pont Blau" i dels suplements literaris de periòdics
mexicans.

1954

Rierallorcavicenc

15758

Carta

Carta de Fuster enviant-li a Vicenç Riera Llorca una revisió de la seua nota
sobre el llibre de Jesus Pabón.

1954

Rierallorcavicenc

15759

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster sobre els errors d' impremta en el
treball de Fuster sobre la poesia catalana.
Comentaris a diversos premis literaris.
Comentaris literaris.

1954

Rierallorcavicenc

15760

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca explicant-li com es distribueixen el
exemplars de "Pont Blau" en València.
Comentaris al "Pont Blau" d' abril.
Comunica que ha enviat treballs als "Jocs Florals de Sâo Paulo" i als "Jocs
Florals de Mallorca".
Explica la seua visita a una festa literaria a Riells de Montseny i als "Jocs
Florals de Mallorca".
Comentaris a la campanya "de diàleg" entre intel·lectuals castellans i
catalans que han emprés Carles Riba i Albert Manent.
Comentaris sobre els continguts de "Pont Blau".

1954

Rierallorcavicenc

15761

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster explicant-li la raó pel que no publiquen
de manera extensa a "Pont Blau" la presentació de Barcelona.
Demana a Fuster el comentari del llibre de Rafael Tasis "Pere III" per al
proper número de la revista

1954

Rierallorcavicenc

15762

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca explicant-li la seua assistència al "III
Congrès de Poesia" celebrat a Santiago de Compostela. Dóna la seua opinió
sobre el Congrès.
Comentaris sobre "Pont Blau".

1954

Rierallorcavicenc

15763

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca preguntant-li per els llibres que li havia
demanat a Ramon Fabregat i encarregant-li uns fascicles de la col·lecció
"Jornadas" del "Fondo de Cultura Económica".

1954

Rierallorcavicenc

15764

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca comunicant-li que ja ha escrit la nota
sobre el llibre de Rafael Tasis.

1954

Rierallorcavicenc

15765
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[

RIERA LLORCA, Vicenç

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que al número d' octubre
de "Pont Blau" anirà l' article de Josep Iborra i el seua crítica sobre el "Pere
III".
Coemntaris al "III Congrès de poesia".
COmentaris a l' antologia portuguesa de contes catalans.
Comunica els guanyadors de diversos premis literaris.
Anuncia que ha rebut un article de Joan Oliver per a la revista.
Comentaris lingüistics.

1954

Rierallorcavicenc

15766

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca preguntant-li si ha rebut els "Judicis
Finals" i una nota sobre "D'Ors".
Comentaris sobre el "Pont Blau" d' agost.
Comenta la possibilitat de de que es publiqueun doble vocabulari manual
català-castellà i castellà-català.
Comentaris al "III Congrès de Poesia".

1954

Rierallorcavicenc

15767

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que ha rebut els seus
treballs.
Comunica que buscarà la revista que li demana "Books Abroad".
Envia unes notes sobre la seua monografia.
Espera més treballs per a "Pont Blau".

1954

Rierallorcavicenc

15768

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster felicitant-lo per haver guanyat el premi
Joaquim Folguera.

1954

Rierallorcavicenc

15769

Nota

Nota de Vicenç Riera Llorca a Fuster felicitant-lo per l' èxit del llibre.
Es disculpa per un error en la numeració de les notes.

1954

Rierallorcavicenc

15756

Carta

Carat de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que li enviarà la revista
que li demanà.
Comentaris a un text aparegut a "Pont Blau" que ha molestat a Carles Riba.
Espera els seus treballs sobre les obres d' Antoni Ribera i Joan Puig i Ferrater.

1955

Rierallorcavicenc

15770

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca anunciant-li que anirà rebent les seues
col·laboracions per a "Pont Blau".
Comentaris als ultims numeros de la revista i a la possible col·laboració d'
Alber Manent.
Planteja la possiblitat de publicar la monografia sobre poesia catalana
publicada a ""Monografies Bages" a la "Biblioteca Raixa".
Comunica que li envia el calendari d' enguany.
Anuncia que es reprén la "Revista de Catalunya".
Adjunta la "noticia" d' unes publicacions.

1955

Rierallorcavicenc

15771
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[

RIERA LLORCA, Vicenç
Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca anunciant que li envia el "Descrèdit de
la realitat".
Comunica que va a preparar una "Antologia de la Poesia Valenciana".
Cometaris sobre "Pont Blau" i els seus col·laboradors.

1955

Rierallorcavicenc

15772

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li els seus enviaments i
col·laboracions a "Pont Blau".
Demana a Fuster que faça el comentari del llibre de Geoffrey Ribbans.

1955

Rierallorcavicenc

15773

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster amb comentaris sobre "El descrèdit de
la realitat". Anuncia que li donarà un exmplar a Giménez Botey.
Comunica l' enviament de la colecció de contes d' Odò Hurtado.
Comentaris a les col·laboracions de"Pont Blau" i als propers numeros.

1955

Rierallorcavicenc

15774

1955

Rierallorcavicenc

15775

1955

Rierallorcavicenc

15776

1955

Rierallorcavicenc

15777

1955

Rierallorcavicenc

15778

1955

Rierallorcavicenc

15779

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca amb comentaris personals i
professionals.
Comentaris als possibles propers treballs per a "Pont Blau".
Comentaris a la representació del Misteri d' Elx sobre la que possiblement
prepararà el treball "Viatge a Elx".
Comunica la mort de Carles Salvador.
Adjunta "noticiari" amb informació literaria del moment.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster elogiant "El descrèdit de la realitat" i del
que anuncia farà la crítica per a "Pont Blau" Maurici Serrahima.
Comentaris a l' ultim treball de Joan Puig i Ferrater.
Comentaris sobre Agustí Bartra.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li un retall de "Pont Blau" amb
la intervenció de Galésen l' assumpte d' Ors. Coemtaris sobre aquest
fragment.
Comunica que Fabregat li ha facilitat a Joan Coromines la direcció de Fuster.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster per anunciant-li els guardonats al
"Premis Guimerà" i el resultat del "Premi Maragall".
Anuncia la mort de Josep Roure i Torrent.
Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca agraint-li l' article de Serrahima a "Pont
Blau" sobre "El descrèdit de la realitat".
ComEntaris a la polèmica D' Ors.
Comentaris al numero de setembre de "Pont Blau" i a la dificultat d' obtenir
col·laboradors valencians per a la revista.
Comunica que ha enviat els seus treballs per a "Pont Blau" i el suplement
"València" del diari "Levante".
Comentaris sobre "Pont Blau".

[

RIERA LLORCA, Vicenç

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca demanant que li envie els retalls dels
seus treballs en "Pont Blau".
Anuncia que li ha enviat l' ultim llibre de Josep Iborra i el suplement
"València" del diari "Levante".
Adjunta un noticiari.
Coemtaris als ultims números de "Pont Blau".
Comentaris professionals. Anuncia que ha acceptat fer un volum sobre la
poesia catalana per a l' editorial Raixa per al qual necessitarà demanar a
Tasisel seu estudi.

1955

Rierallorcavicenc

15780

1955

Rierallorcavicenc

15781

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster felicitant-li l' any nou i agraint-li la seua
col·laboració a "Pont Blau".
Demana que li envie a Josep Trueta algunes de les seues obres signades.
Comunica que ja està en marxa l' "Institut Català de Cultura". Cometaris a les
primeres reunions.

1956

Rierallorcavicenc

15782

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster enviant-li els retalls de les seues
crítiques publicades a "Pont Blau".
Comunica que li enviarà els peus de pàgina de les memòries d' Amadeu
Hurtado per si vol escriure algun comentari.
Comentaris sobre diferents publicacions.

1956

Rierallorcavicenc

15783

1956

Rierallorcavicenc

15784

1956

Rierallorcavicenc

15785

1956

Rierallorcavicenc

15786

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster anunciant-li el contingut desl propers
números de "Pont Blau". Comentaris a les col·laboracions de la revista.

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li que haja acceptat fer la crítica
de les memòries d' Amadeu Hurtado. Demana a més la crónica sobre l' aplec
a Castelló de la Plana i alguna noticia sobre Valècia.
Comentaris als elogis que va fer Josep Trueta sobre l' obra de Fuster.
Comentaris a les diverses opinions sobre "el respecte a les formes literàries
dialectals" i transcriu algunes frases de Josep Carner al respecte.
Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca enviant-li la nota sobre l' acte de
Castelló.
Envia "Les Originalitats".
Comentaris sobre "el respecte a les formes literàries dialectals".
Anuncia la possibilitat de fer un "Recull de contes valencians" per a la "Nova
Col·lecció Lletres" i la propera publicació de la seua "Antologia de la Poesia
Valenciana".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster dissuadint-lo de l' idea de publicar un
al·legat sobre les diferències en l' ús de certes formes literàries dialectals.

[

RIERA LLORCA, Vicenç
Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca contant-li la seua estada a Barcelona.
Comentaris a la polèmica sobre les formes literàries dialectals.
Anuncia un enviament a part de l "Antologia".
Comunica el projecte d' una "Exposició del Llibre Valencià de la Posguerra".
Adjunta noticiari amb informació sobre diverses publicacions.

1956

Rierallorcavicenc

15787

Carta

Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca comunicant-li que li envia "La poesia
Catalana" a pareguda a "Raixa".
Comentaris a la qüestió del dialectisme i a una enquesta q proposa Agustí
Bartra sobre el tema.
Comunica que hi ha pendents algunes recensions per a la revista.
Comentaris sobre "Pont Blau".

1956

Rierallorcavicenc

15788

1956

Rierallorcavicenc

15789

1957

Rierallorcavicenc

15790

Carta

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster felicitant-lo per el "Premi Josep Yxart"
al "Descrèdit de la realitat".
Cometaris al "Descrèdit de la realitat", a "Les Originalitats" i a "L' Antologia".
Demana algun treball per a "Pont Blau".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanant-li per a "Pont Blau" els
articles que publica al "Suplemento Valencia" del diari Levante.
Agaeix els seus enviaments.

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster a l' assabentar-se de les inundacions
sofertes en la zona de València.

1957

Rierallorcavicenc

15791

Carta

Carta de Fuster a Viceç Riera Llorca explicant-li lo ocorregut en la inundació
de València.
Comenta que l' únic mal que ha patit ha estat un estudi sobre l' oratòria de
Sant Vicent Ferrer que es trobava a la impremta.
Comunica que no envien més exemplars de "Pont Blau" a Vañó.
Comentaris als últims "Pont Blau".

1957

Rierallorcavicenc

15792

carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanant-li per a "Pont Blau" els
articles que publica al "Suplemento Valencia" del diari Levante.
Comentaris al últims números de "Pont Blau" i a l' actualitat literaria.
Demana la seua opinió del "Premi Joaot Martorell" a les obres d' Odó
Hurtado i Josep Mª Miquel i Vergés.

1960

Rierallorcavicenc

15793

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanant-li col·laboració per al "Pont
Blau" numero cent. Porposa el tema de la literatura catalana actual en la
literatura universal.

1960

Rierallorcavicenc

15794
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[

RIERA LLORCA, Vicenç
Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li la seua col·laboració al "Pont
Blau" del desè aniversari i a l' enviament de "Nosaltres els valencians";
comentaris al llibre.
Comentaris a la publicació de les cròniques de Vicent Ventura.
Comentaris als premis dels Jocs Florals.

1962

Rierallorcavicenc

15798

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster disculpant-se per les errades
aparegudes a la seua participació a "Pont Blau".
Demana col·laboració per al "Pont Blau" de setembre que serà el desè
aniversari.
Demana a Fuster una gravació en cinta la seua veu llegint i si pot ser un altra
amb la de Xavier Casp i altres escriptors valencians.

1962

Rierallorcavicenc

15795

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster convidant-lo a participar en "Pont Blau"
sempre que vulga i no sols als números especials.
Recorda la qüestió de la gravació de les cintes que li va demanar.
Comentaris al "Llibre de tothom".

1962

Rierallorcavicenc

15796

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li la seua col·laboració al
número del desè aniversari de "Pont Blau".
Ja ha rebut els originals de Rafael Tasis, Serrahima i Pedrolo.
Espera amb impaciència un exemplar de "Nosaltres els valencians".
Comentaris al "Serrallonga, vida i mite del famós bandoler".
Comunica la seua nova adreça.

1962

Rierallorcavicenc

15797

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster anunciant-li l' interés de Manuel
Andújar en la seua trajectòria per tal de tenir-lo en compte al possible
projecte d' una història de la literatura catalana.

1965

Rierallorcavicenc

15799

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca agraint-li a Fuster la tercera posició que ha
obtingut la seua novel·la al "Premi Sant Jordi" del qual era membre del jurat.
Demana la seua opinió sobre la novel·la i les possibilitats que té de publicarse a Barcelona.

1966

Rierallorcavicenc

15800

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanant-li la opinió sobre la seua
novel·la "Què vols, Xavier?" i sobre les possibilitats que té de ser publicada a
Barcelona.

1966

Rierallorcavicenc

15801

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster informant-lo de la situació de la
impressió de "La Revista de Catalunya" a Mèxic.
Comentaris al contingut de la revista.
Coemntaris a la figura de Raimon
Anuncia que ja ha enviat a "Spes" la novel·la que presenta al "Premi Sant
Jordi", "Roda de Malcontents"

1967

Rierallorcavicenc

15802
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[

RIERA LLORCA, Vicenç
Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster informant-lo de l' èxit de l' estada de
Raimon a Mèxic, convida a Fuster a fer el mateix i explica quines seríen
lescondicions.
Pregunta si ha rebut "La Revista de Catalunya".

1967

Rierallorcavicenc

15803

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster insistint-li en la seua proposta de fer
una viatge a Mèxic per donar unes conferències.
Comentaris a la visita de Robert Pring-Mill.

1967

Rierallorcavicenc

15804

Carta

Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li el suport a la seua novel·la
"Roda de malcontents".
Consulta algunes qüestions sobre la següent edició del premi al que
presenta la novel·la.
Demana una resposta a la invitació a Mèxic.

1967

Rierallorcavicenc

15805

1968

Rierallorcavicenc

15806

1969

Rierallorcavicenc

15807

1969

Rierallorcavicenc

15808

1971

Rierallorcavicenc

15809

1972

Rierallorcavicenc

15810

1972

Rierallorcavicenc

15811

1972

Rierallorcavicenc

15812

1952

Rieramaria

15659

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
RIERA MARIA
Carta
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Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster explicant-li els fets ocorreguts amb la
seua novel·la "Roda de malcontents" i la presentació al "Premi de Sant
Jordi".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster comunicant-li que s' ha instal·lat a
Pineda de Mar on espera poder rebre'l.
Adjunta la nova adreça i demana a Fuster una on poder localitzar-lo a
Barcelona.
Carta de vicenç Riera Llorca a Fuster explicant-li el treball que prepara sobre
Cèsar Borja. Demana informació sobre la campanya d' aquest i sobre la seua
valencianitat.
Adjunta un llistat d' obres sobre el tema.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li el "Premi Sant Jordi".
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster demanat-li que escriga uns fragments
que el definisquen com assagista per a una "Antologia de la literatura
catalana actual" que prepara junt a Victor Alba i Manuel Pedrolo.
Explica les característiques de l' obra i de la col·laboració.
Carta de Vicenç Riera Llorca a Fuster agraint-li la nota que ha escrit sobre ell
a la "Literatura Contemporània Catalana".
Carta de Vicenç Riera Llorca donant-li la seua opinió a Fuster sobre la seua
"Literatura Contemporània Catalana".
Agraïment a Fuster per part de Maria Riera per l'enviament d'uns poemes
seus, que li han agradat molt. També li demana si te les bases dels premis
literaris de l'Institut d'Estudis Catalans, i li dona l'adreça on les pot demanar.

[

RIERA MARTÍNEZ, Manuel

RIERA, Amèlia

Carta

Carta original de Fuster a Manuel Riera Martínez presentant-li el nou
setmanari valencià "El Temps", retornada per correus al desconeixer l'adreça
del destinarari.

Carta

Carta d' Amèlia Riera convidant a Fuster a participar a l' àlbum
conmemoratiu del "MAN 73", "Mostra d' Art Nou", dedicat a Joan Mró.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Riera, estudiant de filologia, d'una
entrevista amb ell i li demana que l'ajude a recopilar els seus articles per a
fer la seua tesi doctoral sobre la seua "literatura d'idees".

Carta

Carta

RIERA, Antoni

RIERA, Francesc
RIERA, Jaume

Carta
Carta

Carta
RIERA, Joan

Rieramartinezmanuel

15813

Rieraamelia

20600

1986

Rieraantoni

15653

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Riera de la bona qualificació de la
seua tesi doctoral sobre la seua obra, pel que voldría passar a saludar-lo i
deixar-li una còpia del seu treball.

1990

Rieraantoni

15654

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Riera de que ha sigut guardonat amb
el premi d'assig Ciutat de Girona amb un treball sobre la seua obra títolat "La
raó moral de Joan Fuster, notes per a una lectura del seu assaig".

1991

Rieraantoni

15655

1978

Rierafrancesc

15656

1991

Rierajaume

15657

1992

Rierajaume

15658

1962

Rierajoan

20601

Rierajoan

20602

1963

Rigalsl

20603

1972

Rigalsl

15814

Comentaris a Fuster per part de Francesc Riera sobre allò tractat duarnat la
seua xarrada a un cercle litetari on parlà de "La Tercera Edad".
Enviament a Fuster per part de Jaume Riera, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
d'un treball seua abans de la seua publicació.
Comentaris per part de Fuster a Jaume Riera, de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, a un treball seu que li envià en el que posa d'entredit l'autoria de
l'obra "Curial e Güelfa", i demés comentaris sobre història de la literatura
catalana.

Postal

Postal de Joan Riera a Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge de l' obra "Bick auf Arles" de Vicent Van Gogh.

Postal

Postal de Joan Riera a Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge d' un obra de Marc Chagall.

RIGAL S.L
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Rigal cosultant a Fuster l' autor del llibre "Carta abierta a dos
curas".
Comentaris a "El Diccionario Critico de Torres Amat i Joan Corominas".
Sol·licitud a Fuster per part de la Llibreria Rigal S.L. d'on poden trobar
exemplars de les obres "La Donsaina" i "El Tabalet".

1984

[

RIGAL S.L
Carta
RINCÓN DE ARELLANO
Adolfo
RIPOLL I BISBE, Joan

Carta
Retall de
premsa
Tarja de
presentació
Nota
Tarja de
presentació

RIPOLL I MORAGÓN, Joan

Carta

RIPOLL, Francesc A

Enviament a Fuster per part de Joan Ripoll i Bisbe d'un retall de premsa seu
aparegut al [Diario de Sabadell] títolat "Cultura, divergent" on es fa
referència a Fuster.
Tarja de presentació de Joan Ripoll i Bisbe, director de l'Obra Cultural de la
Caixa d'Estalvis de Sabadell, enviant-li a un article de premsa seu aparegut al
[Diario de Sabadell] amb el títol "Com un estoic somrient", en el que es fa
referència a Fuster.
Adreça de Joan Ripoll retallada d'un sobre postal per Fuster.

Rigalsl

15815

1966

Rincondearellanoadolfo

15816

1981

Ripollibisbejoan

15821

1991

Ripollibisbejoan

15823

Ripollibisbejoan

15822

Ripollibisbejoan

15820

1981

Ripollimoragonjoan

15824

Enviament a Fuster per part de Joan Ripoll i Bisbe, director de l'Obra Cultural
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, de la seua adreça.
Mostra de suport a Fuster per part del estudiants Joan Tipoll i Moragon, i de
Ignasi Angel Carbonell, amb motiu de l'atemptat.
Felicitació per part de Fuster a Francesc A. Ripoll pel Premi Josep Yxart, i
l'enviament per mitjà de Cruxet d'un original seu que vol presentar a
l'esmentat premi.

1956

Ripollfrancesca

15817

Carta

Agraïment a Fuster per part de Francesc A. Ripoll per felicitar-lo al obtenir el
Premi Yxart d'assaig, i d'altres comentaris a la lectura d'un treball de Fuster a
presentar a l'esmentat premi.

1957

Ripollfrancesca

15818

1981

Ripollricard

15819

Ripollesricardo

15825

Riquelmemaria

15826

Carta

RIQUELME, María

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, per part de l'Alcalde de
València, Adolfo Rincón de Arellano.

1978

Carta

RIPOLL, Ricard

RIPOLLÈS, Ricardo

Mostra de suport a Fuster per part de la llibreria Rigal S.L. amb motiu de
l'atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

Telegrama
Carta
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Mostra d'admiració a Fuster per part del seu paisà Ricard Ripoll, resident per
motius d'estudis a frança, qui li envia uns poemes seus per a que li done la
seua opinió.
Telegrama d'adhesió per part de Ricardo Ripolles a l'homenatge a Fuster que
li varen fer a València.
Mostra de condol per la mort de Fuster, enviada per María Riquelme.

1992

[

RIQUER, Martí de
Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per la seua crítica literària
d'un obra seua sobre Història de la literatura catalana apareguda a
"Destino", i d'altres comentaris sobre la publicació del segon volum de
l'esmentada obra. També li demana l'adreça de la casa on va morir Ausiàs
March.
Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per l'enviament d'un llibre
seu sobre els Bandos de València. També li desitja bon any i li diu que li
enviarà un llibre seu sobre Bernat Metge.

1947

Riquermartide

15830

1960

Riquermartide

15827

Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per l'enviament d'un
exemplar del seu llibre sobre Sor Isabel de Villena, li demana informacions
sobre el seu llibre "Poetes, moriscos i capellans". També li comunica
l'enviament d'un paquet en llibres seus i l'aparició del primer volum de la
seua obra "Lletres de batalla".

1963

Riquermartide

15828

Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per l'enviament d'un
exemplar del seu llibre "Poetes, moriscos i capellans" i un article seu sobre
Ausiàs March. També li fa informacions sobre l'origen del cognom Ausias o
Ausies.

1964

Riquermartide

15829

Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per la seua crítica literària
d'un obra seua sobre Història de la literatura catalana apareguda a "El
Correo Catalán", i a la publicació del segon volum de l'esmentada obra.
També li diu que està fent un estudi sobre els sermons de Sant Vicent.

1965

Riquermartide

15831

Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per la seua crítica literaria
apareguda a la premsa al seua llibre "L'arnès del cavaller". També li diu que li
ha enviat una nova edició del "Tirant lo Blanch" que ha fet per a l'Editorial
Selecta.

1969

Riquermartide

15832

Carta

Agraïment a Fuster per part de Martí de Riquer per la seua crítica literària
apareguda a "Tele/Exprés" sobre la seua darrera edició del "Tirant lo
Blanch", i d'altres comentaris als llibres de cavalleria. També li diu que està
fent una edició a l'obra de Guillem de Berguedà.

1969

Riquermartide

15833

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí de Riquer sobre l'edició a València
d'un text clàssic de Roís de Corella, del que li dona certes informacions per a
facilitar-li l'edició.

1969

Riquermartide

15834

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí de Riquer sobre qui pot fer les
correccions a l'edició de l'obra d'Antoni Seva sobre Joan de Timoneda, i
d'altres comentaris sobre l'enviament a Fuster de dos volums d'una obra que
ha fet sobre Guillem de Berguedà.

1972

Riquermartide

15835

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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[

RIVAS GARCIA, Frederic M
Carta

Comentaris a Fuster per part de Frederic M. Rivas Garcia i de'Albert SánchezPantoja, als premis literaris rebuts a Catalunya per aquests, i presentació del
Grup Castellonenc d'Estudis per a la seua projecció. També li demanen la
seua col·laboració amb un article per al Butlletí "Al Vent".

1964

Rivasgarciafredericm

15836

Carta

Comentaris a Fuster per part de Frederic M. Rivas Garcia i de'Albert SánchezPantoja sobre les activitats a realitzar amb la joventut castellonenca per part
de Grup Castellonenc d'Estudis, i d'altres comentaris sobre la subvenció
econòmica de la mateixa institució.

1964

Rivasgarciafredericm

15837

Carta

Comunicació a Fusyer per part de Frederic M. Rivas Garcia de la publicació
del Butlletí "Al Vent" editat pel Grup Castellonenc de Cultura, i d'altres
comentaris sobre les activitats dutes a terme per la institució per al foment
del valencià i sobre l'ús del valencià a l'esglèsia

1964

Rivasgarciafredericm

15838

Carta

Comunicació a Fuster per part de Frederic M. Rivas Garcia sobre la subvenció
demanada a la Fundació Huguet per al funcionament del Grup Castellonenc
d'Estudis, i d'altres comentaris sobre la publicació i vendes del Butlletí "Al
Vent"

1964

Rivasgarciafredericm

15839

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ricardo Riverola, subdirector de l'empresa
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, al seu article aparegut a [[La Vanguardia]]
amb el títol "Mal necesario: el gran miedo Nuclear". També convida a Fuster
a visitar la Central Nuclear d'Ascó (Tarragona).

1977

Riverolaricardo

15840

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Miquel Rizos i Esteban per la seua
tasca de reciperació de la cultura catalana.

1981

Rizosiestebanmiquel

15841

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la mestra G Ruano de la consulta a sa casa de
Sueca d'uns Quaderns sobre l'ensenyança a l'época de la República comprats
per Fuster a una llibreria de València segons li ha dit el llibrer.

1982

Roanog

15842

Carta

Comunicació per part de Fuster a la mestra G. Ruano de que no poseeix a la
seua biblioteca els cuaderns pedagògics que li demana consultar.

1982

Roanog

15843

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Roca i Pons amb motiu de
l'atemptat.

1981

Rocaponsjosep

15846

1955

Rocasalvadoremili

15847

1955

Rocasalvadoremili

15848

RIVEROLA, Ricardo

RIZOS ESTEBAN, Miquel
ROANO, G

ROCA PONS, Josep
ROCA SALVADOR, Emili

Carta

Carta
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Sol·licitud per part de Fuster a Emili Roca Salvador de si vol apareixer a l'obra
"Antologia de Poetes Valencians" que està fent, pel que li demana alguns
poemes seus.
Acceptació per part d'Emili Roca Salvador de la seua aparició a la "Antologia
de poetes valencians" que prepara Fuster, pel que li enviarà uns poemes
seus.

[

ROCA SALVADOR, Emili
Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Roca Salvador de l'enviament d'uns
poemes seus per a la seua "Antologia de la poesia valenciana", i demés
comentaris sobre la seua poesia. També li adjunta uns apunts biográfics
seus, i uns poemes mecanografiats títolats "Retrat", "Tu, absent", "Triptic",
"La Rosa dels meus anys", "Quatre sonets d'amor i enyor", i "En la cala".

1955

Rocasalvadoremili

15849

Postal

Felicitació a Fuster per part d'Emili Roca Salvador per la publicació de la seua
"Antologia de la poesia valenciana".
Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre [En Avion, sur Paris. La
Place et l'arc de Triomphe].

1956

Rocasalvadoremili

15850

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Algons Roca Vilaragut sobre la publicació d'un
calendari tipus "El Mensajero del Corazón de Jesús", i d'altres comentaris
sobre la publicació d'un llibre d'aforismes.

1974

Rocavilaregutalfons

15851

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Miquel Roca i Junent amb motiu de
l'intent d'atemptat patit per aquest.

1981

Rocamiquel

15844

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca per part de Pepe Roca a Joan Fuster, al revers del full
apareix la reproducció d'un quadre àntic que representa un guerrer romà o
grec.

1966

Rocapepe

15845

1959

Rocaseditorial

15852

1963

Rodafrederic

15853

1990

Rodalluis

15854

1990

Rodalluis

15856

1990

Rodalluis

15855

ROCA VILAREGUT, Alfons

ROCA, Miquel
ROCA, Pepe

ROCASs, Editorial
Carta
RODA, Frederic
Carta
RODA, Lluís
Carta

Carta
Invitació

Correspondència de Joan Fuster
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Enviament a Fuster per part de Juan Planas Cerdá de l'Editorial Rocas d'un
exemplar del llibre de Julián Gallegos "Muertos y Vivos" guardonat amb el
Premi Leopoldo Alas.
Comentaris a Fuster per part de Frederic Roda de la Fundació Cultural
Agrupació Dramàtica de Barcelona del seu viatge per terres valencianes, i el
convia a participar en la festa de Bocaivent.
Comentaris a Fuster per part de Lluís Roda sobre una xarrada que tingueren,
i li diu que li adjunta una invitació a la presentació del seu poemari "Sobre
l'hamada" editat per 3 i 4, i una fotocòpia d'un retall de premsa títolat "I no
hi ha deus. Sols frases fetes".
Sol·licitud a Fuster per part de Lluís Roda de la seua visita a sa casa de Sueca
per a parlar del seu poemari "Sobre l'hamada".
Invitació a Fuster per part de Lluís Roda a l'acte de presentació del seu
poemari "Sobre l'hamada" editat per l'Editorial 3 i 4.

[

RODAMÓN
Carta
RÒDENAS, Antoni

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Dolors Asse de la revista juvenil
"Rodamón" demanant-li la seua col·laboració en un article per a la revista, i
presentant-li la publicació.
Adjunuta qüestionari per a una possible entrevista.
Enviament a Fuster per part d'Antoni Ròdenas d'una fotocòpia del seu
poemari títolat "El Titirimundi i la Catalineta".

1981

Rodamon

15857

1971

Rodenasantoni

15870

1972

Rodenasantoni

15859

1972

Rodenasantoni

15860

1972

Rodenasantoni

15861

1972

Rodenasantoni

15862

1972

Rodenasantoni

15863

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ròdenas sobre l'estrucat interior de
les cases a Monòver, i d'altres comentaris a l'obra d'Azorín sobre la que vol
parlar-li, pel que li demana poder reunir-se amb ell.
Adjunta fotocòpia d'un treball seu títolat "Mostra estètica".

1972

Rodenasantoni

15864

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ròdenas de que ja ha acabat el llibre
que treballaba sobre l'obra d'Azorín, pel que li adjunta una fotocòpia del
capítol titolat "Mostra estètica".

1972

Rodenasantoni

15865

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ròdenas sobre l'obra "Cañís y
cañisaes" i a les seues investigacions sobre els impresors i redactors del diari
"Pueblo".
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ròdenas sobre l'obra "Cañís y
cañisaes" i a les seues investigacions sobre el director i redactors del diari
"Pueblo".
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ròdenas sobre el llenguatge típic de
Monòvar per a la lectura de l'obra "Cañís i Cañisaes". També li fa alguns
comentaris sobre les seues darreres lectures, sobre tot de l'obra d'Azorín.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Rodenas sobre com porta l'escriptura
d'una obra sobre la igura de Azorín, i d'altres comentaris sobre els seus
escrits i el Monòver de la seua època. Finalment li fa alguns comentaris
sobre la lectura de les seues obres "Diccionari per a ociosos" i "Historia de la
literatura catalana".
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Seva de l'enviament del seu article
"Un gall de garbera" per tal de que mire de publicar-lo a "Serra d'Or", i
d'altres comentaris al seu treball sobre l'obra d'Azorín que està fent.
Adjunta fotocòpia de l'esmentat article, datat [1-5-72].

[

RÒDENAS, Antoni
Carta

Carta
Adhesió

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ròdenas sobre la publicació "Cañís i
Cañisaes", i a la lectura del diari "Pueblo". També li fa alguns comentaris
crítics a l'obra "L'oncle Canyís" de Sanchis Guarner, i a la lectura de les obres
"Les memòries d'un pavo de Nadal" i "Lo conillet".
Carta d' Antoni Ròdenas fent unes consultes a Fuster sobre Azorín per al
treball que prepara.
Comentaris lingüístics.
Adhesió d' Antoni Ròdenas a l' homenatge a Fuster.
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ròdenas de l'enviament d'uns
treballs sobre teatre popular valencià dels que parla al seu article "Els jocs de
Palissa", es tracta d'un article de Rafael Altamira a Vicente Ramos y d'un
capitol del llibre "Historia de Elche", els quals s'adjunten.
Carta d' Antoni Ròdenas enviant a Fuster un article de "Información".
Comentaris a "La llei de l' embut" i a "El Saurí".
Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ròdenas de l'enviament d'uns
articles seus, i d'altres comentaris sobre la publicació d'un anunci de "Cavall
Fort" a la premsa. També li fa alguns comentaris sobre un article seu que no
varen voler publicar-li a la revista "Canigó", i d'altres comentaris i aclaracions
sobre teatre valencià.
Adjunta fotocòpia de l'article "El tirant lo Blanc, i el meu poble" aparegut a
[El Correu, 10 juny 1976], fotocòpia de l'anunci aparegut en premsa "Un
concurs de Cavall Fort patrocinat per La Caixa", i de l'article "Una lliçò amb
premi?".
Enviament a Fuster per part d'Antoni Ròdenas de la reproducció d'un retall
de premsa del diari [La Vanguardia, 11-12-76], on apareix una anunci amb
moltes faltes ortogràfiques.
Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ròdenas a la lectura de l'obra "Viatge
perl País Valencià", sobre la seua visita a Barcelona, i a l'enviament de l'obra
"Cañís y cañisaes" de la que li fa alguns comentaris crítics. Finalment li fa
alguns comentaris a la publicació d'un article sobre Azorín a "Gorg", d'altres
comentaris sobre els seues treballs a la premsa literaria, i enviament del seu
poemari "Nanos i gegants" per a que li done la seua opinió

1973

Rodenasantoni

15866

1973

Rodenasantoni

20604

1975

Rodenasantoni

20605

1975

Rodenasantoni

15867

1975

Rodenasantoni

20606

1976

Rodenasantoni

15868

1976

Rodenasantoni

15869

Rodenasantoni

15858

[

RODRIGO, José

RODRIGO, Mateu

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Rodrigo del grup de cultura popular d'un
article sobre "Raimon y la canción valenciana" per al programa de mà del
mateix grup.

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Mateu Rodrigo, professor de l'Unviersitat de
València, d'un article del professor Alain Milhou de l'Universitat de Rouen
que li donà per a ell.

Carta
Carta

RODRIGO, Rosa

Invitació
Telegrama
Carta
RODRÍGUEZ BERNABEU,
Emili

Carta
Carta

Carta

Rodrigojose

15871

1983

Rodrigomateu

15872

Felicitació a Fuster per part de Mateu Rodrigo per la seua promoció a la
càtedra a l'Universitat de València.

1986

Rodrigomateu

15873

Sol·licitud a Fuster per part de Rosa Rodrigo de si pot ficar-lo en contacte
amb Jesús Ernest Martínez Ferrando, ja que vol fer la seua tesi doctoral de
Filosofia i Lletres sobre la seua obra, enviant-li la seua adreça a Barcelona.

1967

Rodrigorosa

15875

1968

Rodrigorosa

15877

1981

Rodrigorosa

15876

Rodrigorosa

15874

1978

Rodriguezbernabeuemili

15881

1981

Rodriguezbernabeuemili

15882

1988

Rodriguezbernabeuemili

15883

Invitació a Fuster al casament entre Rosa Rodrigo Sanz i Carlos Solá
Ferrando, qe serà a l'esglèsia del Remei de València.
Mostra de suport a Fuster per part de Rosa Rodrigo amb motiu de
l'atemptat.
Felicitació a Fuster per part de Rosa Rodrigo per la consesió d'un premi.
Mostra de suport a Fuster per part d'Emili Rodríguez Bernabeu, amb motiu
del primer atemptat patit per aquest.
Mostra de suport a Fuster per part d'Emili Rodríguez Bernabeu, amb motiu
del darrer intent d'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part d'Emili Rodríguez Bernabeu de que li faça el
pròleg al seu poemari "Domini del sol" que publicarà Edicions 62, i d'altres
comentaris al contingut del llibre. També li comunica l'enviament dels llibres
"Teoria del somni" i de l'article "Reduccions" d'Enric Balaguer.

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Rodríguez Balaguer de que està fent
una antologia a l'obra de Joan Valls.

1988

Rodriguezbernabeuemili

15884

Carta

Contestació per part de Fuster a Emili Rodríguez Bernabeu de que no li farà
el pròleg al seu llibre "Domini del sol". Però li demana l'enviament de
l'antologia de Joan Valls quant la tinga enllestida.

1988

Rodriguezbernabeuemili

15885

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Emili Rodríguez Bernabeu de l'enviament
d'una "Antologia de Joan Valls" per a que la revise abans de la seua
publicació, i d'altres comentaris sobre la mort de l'esmentat escriptor.

1989

Rodriguezbernabeuemili

15886
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RODRÍGUEZ BERNABEU,
Emili

Carta

Carta
RODRÍGUEZ DE MULLOR,
Montserrat

Carta

RODRÍGUEZ DE TORMO,
Rosa

Carta

RODRÍGUEZ ESPARZA,
Vicente

Tarja de
presentació

Comunicació per part de Fuster a Emili Rodríguez Bernabeu de que ha rebut
la seua "Antologia de Joan Valls", que ha enviat a la Institució Alfons El
Magnànim per a que l'edite.
Enviament a Fuster per part d'Emili Rodríguez Bernabeu de l'original d'un
llibre seu per a la seua revissió i publicació per l'Institució Alfons El
Magnànim.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Montserrat Rodríguez Mullor a un
article seu publicat a "Serra d'Or", i d'altres comentaris sobre l'ensenyament
del català a l'escola.
Agraïment a Fuster per part de Rosa Rodríguez de Tena, directora de l'Arxiu
del Regne de València" pel seu article aparegut a [Jornada] on parla de la
construcció d'un nou arxiu.
Agraïment a Fuster per part de Vicente Rodríguez Esparza, director adjunt
del Banco Coca, per l'edició d'una obra seua.

1989

Rodriguezbernabeuemili

15887

Rodriguezbernabeuemili

15880

1969

Rodriguezdemullormontserrat

15888

1958

Rodriguezdetormorosa

15889

Rodriguezesparzavicente

15890

15891

RODRÍGUEZ MORENO,
Antonio

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Antonio Rodríguez Moreno, director de la
revista "Ritmo" de la seua col·laboració en un article per a un número
especial conmenoratiu de 60 Aniversari de la revista.

1988

Rodriguezmorenoantonio

RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Llibreria de Sebastian

Postal

Comunicació a Fuster per part de la Llibreria de Sebastián Rodríguez Muñoz
de que els llibres que demanà s'han esgotat, i de l'enviament del seu nou
catàleg editorial.

1971

Rodriguezmunozllibreriadesebastia
15892
n

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Llibreria de Sebastián Rodríguez Muñoz
que alguns dels llibres que li demanà s'han venut, i de l'enviament contra
reembossament de la "Revista contemporánea", pel que li adjunta rebut de
compra.

1972

Rodriguezmunozllibreriadesebastia
15893
n

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Llibreria de Sebastián Rodríguez Muñoz
que alguns dels llibres que li demanà s'han venut, i de l'enviament contra
reembossament de l'obra "Olimpiadas culturales", i li adjunta rebut de
compra.

1974

Rodriguezmunozllibreriadesebastia
15894
n

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Llibreria de Sebastián Rodríguez Muñoz
que alguns dels llibres que li demanà s'han venut, i de l'enviament contra
reembossament de l'obra de Viñaza"Adiciones al diccionario", pel que li
adjunta rebut de compra.

1974

Rodriguezmunozllibreriadesebastia
15895
n

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Llibreria de Sebastián Rodríguez Muñoz
que alguns dels llibres que li demanà s'han venut, i de l'enviament contra
reembossament de l'obra de Pascal"Pensées", pel que li adjunta rebut de
compra.

1986

Rodriguezmunozllibreriadesebastia
15896
n
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RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS,
Julio

Carta

Carta

Carta

Agraïment a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas per les seues
gestions per a la publicació d'un llibre seu, i d'altres comentaris sobre l'edició
per part de Castellet.
Sol·licitud a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas de certes
informacion d'En Castellet sobre la publicació d'un llibre seu.

1970

Rodriguezpuertolasjulio

15897

1970

Rodriguezpuertolasjulio

15898

1970

Rodriguezpuertolasjulio

15899

Carta

Comentaris a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas sobre la dificultat
de publicar a Barcelona un llibre seu junt amb Lluís Alpera perl que li demana
faça algunes gestions per a tractar de publicarlo a Mallorca.

1971

Rodriguezpuertolasjulio

15900

Carta

Comentaris a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas sobre les
dificultats en la publicació d'un llibre seu i d'Alpera. També li comunica el seu
proper viatge a Alacant, i a Sueca.

1971

Rodriguezpuertolasjulio

15901

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas d'una aclaració a
certa afirmació feta per aquest a la seua obra "Poetes, moriscos i capellans",
per a una "Antologia catalana medieval" que prepara junt amb Alpera.

1972

Rodriguezpuertolasjulio

15903

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas de la seua
participació en un Seminari a l'Universitat Autònoma de Madrid, i de que li
propose alguns possibles participants de Catalunya en càs de no anar ell.

1982

Rodriguezpuertolasjulio

15902

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas de la seua
participació en una conferència al Seminari de l'Universitat Internacional
Menéndez Pelayo "Marginación, literatura y sociedad", i d'altres comentaris
sobre els participants al seminari. També felicita a Fuster pel seu article a [[El
País]] títolat "Siguen inventando ellos".

1982

Rodriguezpuertolasjulio

15904

1982

Rodriguezpuertolasjulio

15905

Carta
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ,
Manuel

Agraïment a Fuster per part de Julio Rodríguez Puértolas per les seues
atencions a Sueca i per les seues gestions a Barcelona per a la publicació
d'un llibre seu. També li envia el llibre i li demana una aclaració al nom de
Sanchis Guarner.

Comunicació per part de Fuster a Julio Rodríguez Puértolas de que no podrà
participar al Seminari universitari.

Carnet

Sol·licitud per part de Fuster al llibrer Manuel Rodríguez Vázquez de
l'enviament d'uns llibres del seu catàleg, títolats "Moeurs des chrétiens", "La
tercera Celestina", "El sacerdote instruido", "Oficio de la Semana Santa".

1987

Rodriguezvazquezmanuel

15906

Carta

Comentaris a Fuster per part de Conxa Rodríguez Vives sobre lo mal que la
tractà al visitar-lo a Sueca sense avisar, i li envia un qüestionari per a una
entrevista a una revista comarcal.

1980

Rodriguezvivesconxa

15907

RODRÍGUEZ VIVES, Conxa
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RODRÍGUEZ, Evangelina
RODRÍGUEZ, Llibreria Vda.
De Estanislao
RODRÍGUEZ-AGUILERA,
Cesàreo

Carta

Mostra d'admiració a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez, professora de
l'Universitat de València.

1981

Rodriguezevangelina

15878

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a la Llibreria Viuda de Estanislao Rodríguez
d'uns llibres del seu catàleg editorial, i que apareixen referenciats.

1969

Rodriguezllibreriavdadeestanislao

15879

1963

Rodriguez-aguileracesareo

15908

1963

Rodriguez-aguileracesareo

15909

1964

Rodriguez-aguileracesareo

15910

1964

Rodriguez-aguileracesareo

15911

1990

Rodriguez-castellomanel

15912

1961

Rodulfoboetamariaantonia

15913

1981

Roecursiujoan

15914

1968

Rogerantonia

15915

1978

Roigbarberavicent

15952

1975

Roigilloptomas

15953

Carta

Carta

Carta

Carta
RODRÍGUEZ-CASTELLÓ,
Manel
RODULFO BOETA, Maria
Antonia
ROÉ CURSIU, Joan
ROGER, Antònia

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Cesáreo Rodríguez-Aguilera de la seua
participació en un article de presentació d'un número especial dedicat a l'art
català de la revista "Suma y sigue", i d'altres comentaris editorials al
respecte.
Agraïment a Fuster per part de Cesáreo Rodríguez-Aguilera per la seua
acceptació de col·laborar en la presentació d'un número especial dedicat a
Catalunya de la revista "Suma y Sigue", i d'altres comentaris editorials al
respecte.
Comentaris a Fuster per part de Cesáreo Rodríguez-Aguilera sobre la seua
participació en un número especial de la revista "Suma y Sigue" dedicat a
Catalunya i de la data d'enviament del seu article.
Adjunta llistat dels participants i títols dels seus articles.
Agraïment a Fuster per part de Cesáreo Rodríguez-Aguilera per l'enviament
del seu article de presentació de la revista "Suma y sigue", i comunicació de
l'enviament d'un exemplar de la mateixa.
Presentació a Fuster per part de Manuel Rodríguez-Castelló de la creació de
l'Associació Cultural Amics de Joan Valls, pel que li demana la seua inscripció
i col·laboració a la mateixa, adjunta butlleta d'inscripció.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Maria Antònia Rodulfo Boeta.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Roé Curriu i Pilar Ribas Vilas, amb
motiu de l'atemptat.

ROIG BARBERÀ, Vicent

Tarja de
presentació

Adhesió a un homenatge a Fuster que li varen fer a València per part
d'Antònia Roger i de Consepció Roger, qui es disculpen per no poder estar a
l'homenatge.
Mostra de suport a Fuster per part del mestre d'escola Vicent Roig Barberà,
per la seua tasca de recuperació cultural.

ROIG I LLOP, Tomàs

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Tomàs Roig i Llop pel Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes.

Carta
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ROIG I LLOP, Tomàs

Telegrama

ROIG IZQUIERDO, Alfons

Telgrama d'adhesió per part de Tomàs Roig i Llop a un homenatge a Fuster
celebrat a València.

Carta

Exemplar de l'obra "Diálogo de la iglesia con el mundo moderno de la
arquitectura". Discurs llegit pel professor Alfons Roig Izquierdo a l'apertura
del any acadèmic... Del Seminari Metropolità de València, 2 septiembre
1964.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Roig Izquierdo de la data i hora en
que passarà a recollir-lo per sa casa.

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Roig a la lectura del seu llibre "El País
Valencià", i d'altres mostres d'elogi a l'obra.

Llibre

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Postal

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part d'Alfons Roig Izquierdo de la mort de
Fernando Cubells, amic comú. També li envia el seu telèfon per intentar
quedar una estona i parlar.
Comentaris críticsa Fuster per part d'Alfons Roig Izquierdo a la lectura de la
seua obra "Literatura catalana contemporània" editada per 3 i 4. També li
agraeix l'enviament de la seua obra "Rebeldes y heterodoxos".
Felicitació a Fuster per part d'Alfons Roig pel seu 50 aniversari, del que s'ha
enterat pel diari "Tele/Expres".
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Roig d'unes fotocòpies de
documents: cartes i retalls de premsa sobre la seua activitat de crític d'art.
Comentaris a Fuster per part d'Alfons Roig sobre una exposició a BadenBaden (Alemanya) on conegué a Juan Gris. També li diu que ja és a València
pel que vol quedar amb ell per parlar, com ja ha fet amb Ventura.
Carta d' Alfons Roig Izquierdo agraint a Fuster les seues correccions al
catàleg d' Artur Heras.
Comentaris personals.
Salutacions a Fuster per part d'Alfons Roig de d'Alemanya on està de viatge, i
d'altres comentaris sobre com es la vida allà.
Al revers de full apareix una foto a color d'una obra pictòrica de l'època blava
de[[Pablo Picasso (1881-1973)].

Roigilloptomas

15954

1964

Roigizquierdoalfons

15961

1972

Roigizquierdoalfons

15955

1972

Roigizquierdoalfons

15956

1972

Roigizquierdoalfons

15957

1972

Roigizquierdoalfons

15958

1972

Roigizquierdoalfons

15959

1974

Roigizquierdoalfons

15960

1974

Roigizquierdoalfons

15964

1974

Roigizquierdoalfons

20607

1974

Roigizquierdoalfons

15963

[

ROIG IZQUIERDO, Alfons
Postal

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

Salutacions a Fuster per part d'Alfons Roig Izquierdo des de Madrid, on està
de passada cap a Londres.
Al revers del full apareixes unes fotos a color de bous i flamenc [España
Típica].
Felicitació a Fuster per part d'Alfons Roig pel premi literari que li han
concesit.
Comentaris a Fuster per part d'Alfons Roig sobre la seua estada a Paris i a
Anglaterra, a unes exposicions d'art.
Carta d' Alfons Roig Izquierdo a Fuster amb comentaris personals.
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Roig de l'enviament d'una ressenya
per si vol emprar-la per a un llibre seu.
Felicitació a Fuster per part d'Alfons Roig per aconseguir que li fiquen a
l'Institut de Sueca el seu nom.
Carta d' Alfons Roig Izquierdo a Fuster.

1974

Roigizquierdoalfons

15965

1975

Roigizquierdoalfons

15966

1975

Roigizquierdoalfons

15967

1975

Roigizquierdoalfons

20608

1976

Roigizquierdoalfons

15969

1976

Roigizquierdoalfons

15970

1976

Roigizquierdoalfons

20609

Carta

Mostra de suport i adhesió a Fuster a la seua persona i a la seua obra per
part d'Alfons Roig.

1978

Roigizquierdoalfons

15971

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Alfons Roig pel seu text llegit a un homenatge
que li varen fer, i d'altres comentaris sobre la seua tasca de mestre d'escola i
divulgador de l'art

1980

Roigizquierdoalfons

15972

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Alfons Roig per la seua crítica a un llibre seu
editat per la Diputació de València, i d'altres comentaris sobre l'enviament
d'un exemplar i sobre la seua visita a sa casa de Sueca, per parlar amb ell.

1982

Roigizquierdoalfons

15974

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Allfons Roig per la Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya. També li demana si ha rebut l'exemplar del seu
llibre "Art viu del nostre temps", i que'l visite a l'Ermita de Llutxent.

1983

Roigizquierdoalfons

15975

1984

Roigizquierdoalfons

15976

Roigizquierdoalfons

15962

Roigizquierdoalfons

15973

Carta
Fullet
Nota
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Comunicació a Fuster per part d'Alfons Roig de la donació de la seua
biblioteca a la Diputació de València, i d'altres comentaris d'amistat.
Fullet en francès de presentació de l'exposició de l'obra d'Alferd Manessier,
amb textos de Jacques Lassaigne i d'Alfons Roig.
Enviament a Fuster per part d'Alfons Roig del seu nou domicili a València.

[

ROIG IZQUIERDO, Alfons
Ressenya
ROIG SANTACANA, J. E

Carta

Carta

15968

1971

Roigsantacanaje

15979

1971

Roigsantacanaje

15980

Sol·licitud a Fuster per part de l'advocat J. E. Roig Santacana de que li
dedique uns llibres que li deixa a casa, i d'altres comentaris al seu interés de
conéixer-lo personalment.

1971

Roigsantacanaje

15977

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de J. E. Roig Santacana de la seua visita a sa
casa de Sueca per conéixer-lo i que li signara uns llibres, que li deixa a
l'esglèsia de Sant Pere.

1971

Roigsantacanaje

15978

1972

Roigsantacanaje

15981

1972

Roigsantacanaje

15982

1977

Roigsantacanaje

20612

1981

Roigjoan

15916

1974

Roigjosep

15917

1970

Roigmontserrat

15918

1971

Roigmontserrat

15940

1972

Roigmontserrat

15919

Carta

Felicitació
Carta

ROIG, Josep
Carta
ROIG, Montserrat

Agraïment a Fuster per part de J. E. Roig Santacana per la dedicatòria d'uns
llibres que li ha enviat signats el Sr. Viel, llibrer de Sueca. També li comunica
la propera visita a Sueca per que li signe d'altres llibres seus i conéixer-lo.

Roigizquierdoalfons

Tarja de
presentació

Carta

ROIG, Joan

Enviament a Fuster d'una ressenya d'un document àntic dirigit l'any 1606
desde Roma pel canonge Bernardo Aldrete al Rei Felip III, sobre l'ús de la
llengua castellana.
Comunicació a Fuster per part de J. E. Roig Santacana de la seua visita a
Sueca per a que li signara uns llibres seus que li deixà al llibrer local Sr. Viel.

Carta
Carta
Carta
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Comunicació a Fuster per part de J. E. Roig Santacana de l'enviament d'uns
llibres seus al Sr. Viel per a que lil's signe. També l'insta a que publique el vol.
IV de les seues Obres completes.
Agraïment a Fuster per part de J.E. Roig Santacana per dedicar-li uns llibres, i
enviar-lil's i d'altres comentaris a la seua obra literària.
Felicitació de J.E. Roig Santacana a Fuster pel premi concedit per l' article a
"La Vanguardia".
Comentaris personals.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Roig, amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Roig de la seua participació en un acte
cultural a Albalat de la Ribera conmemoratiu dels 500 anys del primer llibre
en català, i d'altres comentaris sobre l'acte i els participants.
Felicitació a Fuster per part de Montserrat Roig pel seu darrer article
aparegut a "Serra d'Or" que li ha agradat molt.
Sol·licitud a Fuster per part de Montserrat Roig de l'enviament d'uns articles
d'unes veus del "Diccionari de la Literatura Catalana".
Comunicació a Fuster per part de Motserrat Roig de la seua visita a València,
pel que li demana anar a visitar-lo a Sueca i fer-li una entrevista per a
"Destino".

[

ROIG, Montserrat
Carta

Comentaris a Fuster per part de Montserrat Roig sobre uns reportatges que
va fer per a "Destino", i sobre la carta al director d'Iborra publicada a la
mateixa revista fent referència crítica als artícles. També li diu que al seu
pare no li ha agradat la publicació del seu "Panorama de la literatura
catalana".

1972

Roigmontserrat

15920

Carta

Contestació per part de Fuster a Montserrat Roig sobre uns articles
d'aquesta que considera molt bons tot i la carta al director d'Iborra,
apareguda a "Destino", anima a que siga fent articles i a que torne a visitarlo a sa casa de Sueca. També li fa alguns comentaris crítics la publicació del
seu "Panorama de la literatura catalana".

1972

Roigmontserrat

15921

Carta

Comentaris a Fuster per part de Montserrat Roig a la crítica literària que va
fer a una obra seua, i per la que li demana disculpes si es va ofendre. També
li fa alguns comentaris sobre la visita a Barcelona de Vicent Andrés Estellés a
un programa de ràdio, per a donar-lo a coneixer a Barcelona.

1972

Roigmontserrat

15922

Carta

Comentaris a Fuster per part de Motserrat Roig sobre la seua crítica literària,
a certa polèmica per un comentari de Joaquim Molas a un article seu, i
demés comentaris sobre els seus gustos literaris.

1972

Roigmontserrat

15923

Carta

Enviament a Fuster per part de Montserrat Roig del projecte de nous
estatuts per al Centre Català del P.E.N. Club, pel que li demana quel's revise,
i d'altres comentaris als membres de l'esmentada associació. Adjunta
fotocòpies del "Projecte d'actualització dels Estatuts del Centre Català del
PEN Club", i "Declaració de principis del P.E.N. Club Internacional".

1973

Roigmontserrat

15924

1973

Roigmontserrat

15925

1975

Roigmontserrat

15926

Carta

Comunicació a Fuster per part de Montserrat Roig de que ha entrat a formar
part de la junta de govern de l'Ateneu Barcelonès, i d'altres comentaris sobre
als projectes culturals que vol dur a terme, entre ells que Fuster faça una
conferència i un homenatge a Estellés. També felicita a Fuster pels seus
darrers articles, pels que mostra interés.

1975

Roigmontserrat

15927

Carta

Agraïment per part de Fuster a Montserrat Roig per l'enviament d'uns llibres,
i d'altres comentaris desestimant la seua participació a una conferència a
l'Ateneu Barcelonès, però li diu que li ajudarà assesorant-la. També li fa
alguns comentaris sobre els seu darrer article sobre "Les necessitats sexuals
dels vells"

1975

Roigmontserrat

15928

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1683 ]

Comentaris a Fuster per part de Montserrat Roig sobre el seu viatge a Paris, i
d'altres comentaris sobre l'associació P.E.N. Cub, i cobre com va anar el dinar
de germanor dels membres de la mateixa institució.
Felicitació a Fuster per part de Montserrat Roig pel seu darrer premi
obtingut, i d'altres comentatis sobre la seua aparició a la televisió junt a Jordi
Carbonell.

[

ROIG, Montserrat
Carta

Comentaris a Fuster per part de Montserrat Roig sobre la seua visita a
Barcelona, per a parlar de les activitats de personatges valencians a l'Ateneu
Barcelonès, i demés comentaris sobre la participació de Vicent Ventura fent
una lectura d'Estellés, i a la negativa de Fuster de participar.

1975

Roigmontserrat

15929

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Montserrat Roig d'una fotocòpia del guió
d'un reportatge de televisió, que adjunta. També li fa alguns comentaris
sobre un article aparegut al diari "Avui".

1976

Roigmontserrat

15930

Carta

Comentaris a Fuster per part de Montserrat Roig sobre la gravació d'un
programa de televisió sobre la seua vida i obra, pel que li demana confirme
data i hora per a gravar.

1977

Roigmontserrat

15931

1977

Roigmontserrat

15932

1977

Roigmontserrat

15933

1977

Roigmontserrat

20610

Carta

Comentaris a Fuster per part de Montserrat Roig sobre la gravació d'un
programa de televisió a Barcelona, i d'altres comentaris críticas sobre la
política. També li diu que li enviarà les galerades del seu llibre "Molta roba i
poc sabó" per a que li faça una ullada.

1978

Roigmontserrat

15934

Carta

Comunicació per part de Fuster a Montserrat Roig de l'enviament a Edicions
62 del pròleg a un llibre seu.

1978

Roigmontserrat

15936

Carta

Agraïment a Fuster per part de Montserrat Roig per fer-li el pròleg a un llibre
seu.

1978

Roigmontserrat

15937

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Montserrat Roig de l'enviament del pròleg a
un llibre seu.

1978

Roigmontserrat

15935

Telegrama

Mostra de recolzament a Fuster per part de Montserrat Roig, amb motiu de
l'atemptat.

1981

Roigmontserrat

15939

Postal

Salutacions a Fuster per part de Montserrat Roig des de Glasgow (Escòcia)
on està de viatge.
Al revers del full apareix una foto a colo d'un llac entre muntanyes, [Loch
Lomond and Ben Lomond].

1983

Roigmontserrat

15938

Article de
premsa

Article de premsa de Rosendo Roig enviat a Fuster per aquest, i aparegut a
[Jornada] amb el títol "Nuevo libros de Kazantzakis".

1958

Roigrosendo

15945

Carta
Carta
Felicitació

ROIG, Rosendo
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Sol·licitud a Fuster per part de Montserrat Roig de que li faça un pròleg per al
seu llibre "Molta roba i poc sabó".
Comentaris per part de Fuster a Montserrat Roig al seu viatge a Barcelona
per participar en un programa de televisió.
Felicitació de Montserrat Roig a Fuster.

[

ROIG, Rosendo

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rosendo Roig pel seu interés pels seues
treballs, i d'altres comentaris sobre l'intercanvi de publicacions.

1958

Roigrosendo

15941

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rosendo Roig de l'enviament d'un article
sobre el llibre de Blajot "La hora sin tiempo", i d'altres comentaris sobre el
seu viatge a Madrid.

1958

Roigrosendo

15942

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Rosendo Roig d'un article per a la seua
publicació a [Jornada] sobre una crítica a l'obra de Jesús Fernández Santos,
títolada "Cabeza rapada", adjunta original manuscrit de l'esmentat article.

1958

Roigrosendo

15944

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rosendo Roig des de la Facultat de
Teología de Oña (Burgos) on està estudiant, i d'altres comentaris sobre la
seua tesi doctoral en lletres sobre "História de la literatura funisecular
valenciana", i enviament d'uns treballs seus.

1959

Roigrosendo

15943

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rosendo Roig, qui li comunica que
vol reprendre la seua amistat.
Al revers del full apareix un dibuix a color imprés amb els Reis Mags.

1963

Roigrosendo

15946

1964

Roigrosendo

15947

1966

Roigrosendo

15948

1967

Roigrosendo

15949

1967

Roigrosendo

15950

1976

Roigrosendo

20611

Roigrosendo

15951

Romaamadeo

15983

Postal

Postal

Carta
Carta

Comunicació a Fuster per part de Rosendo Roig de que te per a d'ell el darrer
llibre publicat pel Pare Bertrán, títolat "Viento y estrellas".
Sol·licitud a Fuster per part de Rosendo Roig d'una cita per veure's.
Al revers del full apareix una foto a color d'unes barraques valencianes
[Valencia.- Serie 19, Nº 233. Huerta valenciana. Barracas].
Sol·licitud a Fuster per part de Rosendo Roig d'una cita per a parlar amb ell,
ja que va ana a visitar-lo i no hi era.
Salutacions a Fuster per part de Rosendo Roig, i l'anotació [Fuerza nueva].

Carta

Carta de Rosendo Roig, d' "Ediciones Urbión", proposant a Fuster participar
amb la seua opinió a l' edició monumental de "Los Episodios Nacionales" de
"Benito Pérez Galdós" pel centenari de la seua publicació.
Adjunta qüestionari.

Retall de
premsa

Retall de premsa enviat a Fuster per part de Rosendo Roig, títolat
"Puntualización historica: los carlistas y la bandera nacional" publicat per
Raimundo de Miguel.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Amadeo Romà, cronista oficial de Vilanova
de Castelló, de l'enviament d'uns documents del seu interés, i d'altres
comentaris sobre amics comuns.

ROMÀ, Amadeo
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1960

[

ROMÀ, Joan Miquel
Postal

Carta
Poema
RIOMAGUERA I CUBEDO,
Jordi

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta

ROMANÍ, Llorenç

ROMERAL, José Luis

Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació

ROMERO, Carlos
Carta
ROMEU ALFARO, Fernanda

Salutacions a Fuster per part de Joan Miquel Romà des de Tarragona on ha
anat a visitar el Monestir de Santes Creus.
Al revers del full apareix una foto a color del monestir [Plaza de San
Bernardo y Fachada].
Mostra de condol a Fuster per part de Joan Miquel Romà per la mort del seu
pare.
Poemes de Joan Miquel Romà enviats a Fuster amb els títols "El tort" i
"Volem la pau".
Felicitació a Fuster per part de Jordi Romaguera i Cubedo pel seu
nomenament de Doctor Honoris Causa, i el felicita per la seua tasca al
setmanari "El Temps".
Felicitació nadalenca de Jordi Romaguera i Cubedo als seus amics, amb un
text seu, i dedicatòria a l'obra de Manuel de Pedrolo.
Felicitació a Fuster per part de Jordi Romaguera i Cubedo per l'obtenció del
premi d'Honor Jaume I.
Felicitació de Nadal de Llorenç Romaní a Fuster.
Fotografia de la processó de les festes en honor de la Verge de la Salut d'
Algemesí.
Enviament a Fuster per part de José Luis Romeral, president de la Penya
Barcelonista de València, de la seua adreça.
Comunicació a Fuster per part de Carlos Romero de l'enviament d'una
separata seua títolada "Breve historia de las historias de la literatura
catalana", i comentaris a un article seu sobre Ausiàs March.

1964

Romajoanmiquel

15984

1966

Romajoanmiquel

15986

Romajoanmiquel

15985

1984

Romagueraicubedojordi

15987

1990

Romagueraicubedojordi

15988

1991

Romagueraicubedojordi

15989

1964

Romanillorenc

20613

Romeraljoseluis

15990

Romerocarlos

15991

1984

Carta

Enviament a Fuster per part de Fernanda Romeu Alfaro d'un llibre seu que
acaba de publicar, i li demana l'adreça de Raimon.

Romeualfarofernanda

15992

Carta

Comunicació a Fuster per part de Fernanda Romeu Alfaro del seu viatge a
València, amb el pintor Ricardo Zamorano, que profitaràn per visitar-lo a
Sueca.

Romeualfarofernanda

15993

Carta

Comunicació a Fuster per part de Fernanda Romeu Alfaro de l'enviament
d'un treball seu que acaba de publicar-se, i d'altres comentaris sobre una
publicació seua sobre Andreu Alfaro, i li comunica el seu proper viatge a
València

Romeualfarofernanda

15994
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[

ROMEU ALFARO, Fernanda
Carta
ROMEU ALFARO, Sylvia
ROMEU FIGUERAS, Josep

Sol·licitud a Fuster per part de Fernanda Romeu Alfaro de l'enviament d'un
text per a la seua publicació. Pel que li facilita l'adreça de la Llibreria Ambito
de Madrid.

Romeualfarofernanda

15995

Romeualfarosylvia

15996

1953

Romeufiguerasjosep

15998

1953

Romeufiguerasjosep

15999

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras per la seua crítica
literària a l'obra "Llibre del mar" que li agradà molt, i d'altres comentaris a la
crítica de l'obra en general. Finalment li fa alguns comentaris sobre la
situació de la poesia valenciana, molt admirada a Catalunya.

1953

Romeufiguerasjosep

16000

Carta

Disculpa a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras per no anar a una
reunió a Barcelona, i d'altres comentaris sobre l'agermanament entre
escriptors catalans i valencians.

1954

Romeufiguerasjosep

16001

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras pel seu llibre de
poemes "Escrit per al silenci" després de la seua lectura, i d'altres comentatis
d'elogi a l'obra.

1954

Romeufiguerasjosep

16002

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Figueras i Romeu sobre les seues
investigacions sobre Joan de Timoneda i la seua obra, per mitjà d'uns textos
del Pare Fullana, per a un treball que està fent. També li fa alguns
comentaris sobre un treball seu títolat "Armario Musical" on intenta esbrinar
l'origen valencià del Cançoner Musical d'Upsala

1969

Romeufiguerasjosep

16003

Carta

Carta de Josep Romeu i Figueras a Fuster amb comentaris professionalsi
literaris.

1972

Romeufiguerasjosep

20614

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras per l'enviament d'uns
llibres d'En Carbonell i d'En Ros, i d'altres comentaris sobre la seua lectura.
També li diu que els altres llibres enviats "La creu del matrimoni" i "Pardals i
peixos", ja els tenia. També li diu que va a demanar a la llibreria 3 i 4 uns
llibres.

1974

Romeufiguerasjosep

16004

Carta
Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster per part de Sylvia Romeu Alfaro, professora
d'Història del Dret a l'Universitat de València.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Romeu Figueras d'un text seu per a
publicar-lo a un llibre col·lectiu títolat "Llibre del mar".
Agraïment a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras per l'enviament
d'uns poemes i del text "Quasi oda al Mediterrani" per a l'obra col·lectiva
"Llibre del mar", i d'altres comentaris sobre als continguts de la mateixa.

[

ROMEU FIGUERAS, Josep
Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras per l'enviament d'un
exemplar de la seua edició de l'obra "Flor d'enamorats" de Joan de
Rimoneda, i d'altres comentaris crítics a la mateixa, després de la seua
lectura. També li demana l'enviament d'un llibre d'En Carbonell sobre Roís
de Corella, d'uns catàlegs editorials.

1974

Romeufiguerasjosep

16005

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras sobre la
necessitat de publicar a "Classics Albatros" les obres d'autors clàssics
catalans com l'obra de Joan Ferrandis d'Herèdia, i d'altres comentaris sobre
les publicacions recents dels cl'assics. També li demana l'enviament d'unes
obres del seu interés que relaciona.

1974

Romeufiguerasjosep

16007

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras de la seua participació
en un cicle de conferències a l'Ateneu Barcelonès sobre "La crítica i
l'encasillament dels Grups...", i d'altres comentaris sobre els participants al
cicle, i a la data de la seua conferència.

1979

Romeufiguerasjosep

16008

1979

Romeufiguerasjosep

16009

Romeufiguerasjosep

16006

Romeufiguerasjosep

15997

1961

Romeusabateralfons

16012

Carta
Tarja de
presentació
Telegrama
ROMEU SABATER, Alfons

Carta

Declinació per part de Fuster a Josep Romeu i Figueras de la seua
participació en un cicle de conferències a l'Ateneu Barcelonès sobre "La
crítica i l'encasillament dels Grups...".
Enviament a Fuster per part de Josep Romeu i Figueras, i de Núria Font, de la
seua nova adreça a Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part de l'Atenu Barcelonès de la confirmació d'una
conferència seua.
Anotació manuscrita [Contestat amb carta a Romeu].
Comunicació a Fuster per part d'Alfons Romeu Sabater de l'enviament d'un
llibre seu títolat "Sociologia del buen humor".

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Romeu Sabater sobre l'edició del seu
llibre "Memòries d'un futbolista", i d'altres comentaris sobre la manca de
lectors pel futbol i els nous mitjans de comunicació: televisió i ràdio.

1961

Romeusabateralfons

16013

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Romeu Sabater sobre la lectura d'un
article seu a "Destino" sobre Martínez Ferrando, i d'altres comentaris sobre
com va coneixer a aquest personatge a casa del medievalista Domínguez
Bordona.

1965

Romeusabateralfons

16014
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[

ROMEU SABATER, Alfons
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alfons Romeu i Sabater sobre la seua darrera
obra presentada al Premi Josep Mª de Sagarra, títolada "Peixos i no homes",
fent referència al contingut temàric d'aquesta. També li fa alguns comentaris
sobre la societat actual i el consumisme, i li demana el pròleg a l'obra
"Memòries d'un solter".

1966

Romeusabateralfons

16015

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'Alfons Romeu Sabater per la publicació
de les seues "Obres completes", i d'altres comentaris a la lectura de la seua
obra "Diccionari per a ociosos". També li fa alguns comentaris sobre la figura
de Raimon.

1968

Romeusabateralfons

16016

Carta

Adhesió per part d'Alfons Romeu Sabater a l'homenatge a Fuster que li varen
fer uns amics a València, i d'altres comentaris recordant el seu servei militart
a Paterna.

1968

Romeusabateralfons

16018

Romeusabateralfons

16011

Romeusabateralfons

16017

Romeusabateralfons

16010

Carta

Carta
Tarja de
presentació
ROMEY, Fernanda
ROS ARTIGAS
ROS I PÉREZ, Vicent

Comentaris a Fuster per part de'Alfons Romeu Sabater sobre la publicació
dels seus articles a "Destino", i sobre les darreres publicacions seues, i
d'altres comentaris personals i literaris.
Comentaris a Fuster per part d'Alfons Romeu Sabater sobre el dia del llibre a
Catalunya, sobre la cantant Massiel i sobre la gastronomia valenciana.
També li diu que li adjunta un poema sobre "La nit de Sant Joan".
Comentaris a Fuster per part d'Alfons Romeu Sabater sobre l'oblit de
l'enviament d'una carta.

Telegrama

Mostra de recolzament a Fuster amb motiu de l'atemtpat per part de
Fernanda Romey i d'Alexandre Perales.

1981

Romeyfernanda

16019

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Ros i Artigas sobre les correccions a
les proves d'impremta d'un llibre.

1962

Rosartigas

16022

Invitació

Invitació a Fuster per part de Vicent Ros i Pérez i de Berta Gil Alonso, al seu
matrimoni que es farà a l'esglèsia de St. Valero de València.

1975

Rosiperezvicent

16023

Rosiperezvicent

16024

Tarja de
presentació
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Tarja de presentació amb l'adreça de Vicent Ros i Pérez, i de la seua dona
Berta Gil, a València.

[

ROS, Vicenç
Carta

Carta
ROSALES FERNANDEZ, José
Carta
ROSAS ARTOLA, Manuel

Enviament a Fuster per part de Vicenç Ros d'un llistat de les publicacions
fetes pel pare Muñoz Palacios.
Mostra de suport a Fuster per part del notari José Rosales Fernández, amb
motiu de l'atemptat, i en mostra d'agraïment per un article seu a
"Informaciones" sobre cert incident que va tenir amb la Guardia civil.

1966

Rosvicenc

16020

1966

Rosvicenc

16021

1981

Rosalesfernandezjose

16025

Carta

Felicitació a Fuster per part de Manuel Rosas Artola pel Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, i d'altres comentaris sobre l'acte d'entrega del Premi al
Palau de la Generalitat Catalana.

1975

Rosasartolamanuel

16026

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Manuel Rosas Artola, amb motiu del
primer atemptat patit per Fuster.

1978

Rosasartolamanuel

16027

1981

Rosasartolamanuel

16028

Rosellmarina

16029

1963

Rosellopamiesandreu

16034

1963

Rosellopamiesandreu

16035

1965

Rosellopamiesandreu

16036

1966

Rosellopamiesandreu

16037

Rosellopamiesandreu

16033

Carta
ROSELL, Marina

Comentaris a Fuster per part de Vicenç Ros sobre les publicacions fetes pel
Pare Muñoz Palacios, i d'altres comentaris a la publicació d'un article
d'Albert Manent a "Le Monde". També li demana que faça una xarrada als
jesuïtes de St. Cugat quant vaja per Barcelona, i d'altres comentaris editorials
sobre la publicació de "L'Infantil".

Tarja de
presentació

ROSSELLÓ PÀMIES, Andreu
Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
Tarja de
presentació
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Mostra de suport a Fuster per part de Manuel Rosas Artola amb motiu de
l'acte d'homenatge que li voren fer a València per l'atemptat.
Adjunta manifest en defensa de la figura de Joan Fuster
Salutació a Fuster per part de Jaume Fuster , secretari de l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana, enviada per mitjà de Marina Rosell.
Comentaris per part de Fuster a Andreu Roselló Pàmies sobre certa polèmica
amb la premsa valenciana per uns artícles crítics amb Diego Sevilla per la
publicació de l'obra "El Pais Valenciano", pel que li demana intercedeixca
amb els seus contactes polítics per a que acabe dita polèmica.
Comunicació a Fuster per part d'Andreu Roselló Pàmies de que no es
preocupe per la polèmica amb la premsa valenciana per la publicació de
l'obra "El Pais Valenciano", ja que no tindrà cap represalia del Ministeri ni de
la Direcció General de Premsa.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare.
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare.
Agraïment a Fuster per part d'Andreu Roselló Pàmies per la seua mostra de
condol per la mort d'un familiar d'aquest.

[

ROSELLÓ Roberto
Carta

Carta
Carta
ROSENDO
ROSQUELLAS I ALESSAN,
Jaume

Poema

Carta

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Roberto Roselló de l'enviament d'un
exemplar de la revista "Buris-Ana" dedicat a la pilota valenciana amb motiu
del tancament del trinquet de Borriana, i d'altres comentaris al respecte.
Sol·licitud a Fuster per part de Roberto Roselló de la seua col·laboració amb
un article per a la revista "Buris-Ana".
Enviament a Fuster per part de Roberto Roselló d'uns acudits.

1968

Roselloroberto

16030

1973

Roselloroberto

16031

1973

Roselloroberto

16032

Rosendo

20615

1972

Rosquellasialessanjaume

16039

1972

Rosquellasialessanjaume

16038

Vers de Rosendo dedicat a Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Jaume Rosquellas i Alessan, a un article seu
aparegut al diari [La Vanguardia] i a d'altre article sobre el mateix assumpte
publicat a "Destino" per Nèstor Luján. També li envia una còpia d'un poema
seu dedicat a Xavier Benguerel títolat "Oració fúnebre", que adjunta.
Agraïment a Fuster per part de Jaume Rosquellas i Alessan per incloure-lo a
la seua darrera "Antologia poètica", i d'altres comentaris de mostra
d'amistat.

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jaume Rosquellas i Alessan, pel Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes.

1975

Rosquellasialessanjaume

16040

Carta

Comentaris a Vicenç M. Rosselló per part de Fuster sobre un projecte de
divisió comarcal al País Valencià en el que volen que col·labore com a
assessor. També li demana que a l'enciclopèdia amb la que col·labora amb
temes geogràfics no difereixca massa de l'esmentat projecte.

1965

Rossellovicencm

16043

Carta

Comunicació a Fuster per part Vicenç M. Rosselló del seu treball a la
Enciclopèdia Larousse sobre geografia del Pais Valencià, i a l'acceptació de
col·laborar al projecte de divisió comarcal del País Valencià, on veu la
principal problemàtica a la provincia d'Alacant, pel que li envia un informe
sobre les "Comarques corresponents a la Província d'Alacant", que s'adjunta.

1965

Rossellovicencm

16044

Telegrama

Felicitació a Fuster per part de Vicenç M. Rosselló per l'homenatge que li han
fet a València.

1968

Rossellovicencm

16045

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Rosselló, vice-rector d'ordenació
acadèmica a l'Universitat de València, de la seua participació amb un article
per a un número d'homenatge a Sanchis Guarner a la revista "Cuadernos de
Filologia" de la mateixa Universitat.

1981

Rossellovicencm

16042

ROSSELLÓ, Vicenç M
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[

ROSSELLÓ, Vicenç M

Tarja de
presentació

ROSSINYOL, Jaume
Carta
Tarja de
presentació
ROURE TORENT, J

Enviament a Fuster per part de Jaume Rossinyol del text de la seua tesi sobre
"El Problema Nacional Català", i li demana la seua opinió sobre la mateixa
per tal de publicar-la.
Felicitació i salutacions a Fuster per part de Jaume Rossinyol.

1981

Rossellovicencm

16041

1969

Rossinyoljaume

16046

Rossinyoljaume

16047

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Roure Torrent per la seua obra "Va
morir tan bella", i d'atres comentaris d'elogi a la seua obra literària. També li
diu que li enviarà un exemplar de l'obra "Contes d'Eïvissa".
Carta escrita al revers d'una felicitació nadalenca, amb dibuix de Xavier
Nogués.

1953

Rouretorrentj

16049

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Paul Roure, secretari general del GREC, del
premi País Valencià als Jocs Florals de la Llengua Catalana a Perpinyà. També
el felicita per l'esementat premi i per la seua tasca de recuperació lingüística
i cultural.

1964

Rourepaul

16048

1985

Roviraimarinjosep

16053

1985

Roviraimarinjosep

16054

1985

Roviraimarinjosep

16056

Roviraimarinjosep

16055

ROURE, Paul

ROVIRA I MARÍN, Josep

Mostra d'adhesió a Fuster per part del professor Vicenç M. Rosselló, i
d'altres amics comuns.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

Carta

Carta

Carta

Fullet
ROVIRA I MONJO, Antoni

Agraïment a Josep Rovira i Marín per part de Carme Alcoriza les seues
paraules de suport al President de la Generalitat de Catalunya.
Comentaris personals a Fuster per part de Josep Rovira i Marín, un
admirador seu, qui també li parla de nacionalisme català, d'història i d'uns
treballs sobre el tema que ha fet.
Felicitació a Fuster per part de Josep Rovira i Marín pel seu nomenament de
Doctor Honoris Causa, i enviament d'uns poemes crítics i dibuixos sobre
Alzira, que li adjunta.
Fullet enviat a Fuster per part de Josep Rovira i Marín d'un "Homenaje a Juan
Chabás" fet per l'Ajuntament de Dénia.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Rovira i Monjo de la seua participació
en una conferència a la Primera Escola d'Estiu organitzada per Joventut
Nacionalista de Catalunya, que es farà a La Molina.
Adjunta programa amb les activitats de l'Escola d'Estiu.

1983

Roviraimonjoantoni

16057

Carta

Declinació per part de Fuster a Antoni Rovira i Monjo de participar en una
conferència a la Primera Escola d'Estiu organitzada per Joventut Nacionalista
de Catalunya.

1983

Roviraimonjoantoni

16058
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ROVIRA ROSSELLÓ

Carta

ROVIRA, Teresa
Carta

Carta

Carta

Adhesió per part de Jacint Rovira Rosselló a l'homenatge que li feren a Fuster
a València.
Comentaris crítics a Fuster per part de Teresa Rovira a un article seu
aparegut a [Destino] títolat "Restriccions mentals". També li demana algunes
referències bibliogràfiques a llibres en català de literatura infantil.
Sol·licitud a Fuster per part de Teresa Rovira d'unes referències
bibliogràfiques a llibres de Cebrian Navarro per a la seua "Bibliografia
històrica del llibre infantil català".
Agraïment a Fuster per part de Teresa Rovira per deixar-li uns llibres per a la
seua "Bibliografia del llibre infantil català", i d'altres comentaris biogràfics
d'escriptors valencians.
Postal de Teresa Rovira amb comentaris a l' article de Futer "Cambios y
recambios".
Pregunta com obtenir a Barcelona l' antologia "Veles i vents".
Envia "Els darrers dies de la Catalunya Republicana".
A l' anvers de la tarja imatge de l' obra d' Antoni Tàpies, "Matèria-Bandera".

ROZALÉN, C
Carta
RUANO SÁNCHEZ, Manuel

Carta de C. Rozalén enviant a Fuster el projecte de "Rafael Menezo Dolz"
presentat a la "Fundació Huguet" per a la filmació d'un migmetratge sobre el
País Valencià.
Adjunta el projecte presentat a la fundació.

1968

Rovirarossello

16059

1968

Rovirateresa

16050

1969

Rovirateresa

16051

1970

Rovirateresa

16052

1977

Rovirateresa

20616

1977

Rozalenc

20617

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Ruano Sánchez del seu autògraf per a
la seua col·lecció.

1964

Ruanosanchezmanuel

16060

Carta

Comentaris per part de Fuster a Bernardí Rubert sobre certa polèmica amb
el jurat dels Jocs Florals, i d'altres comentaris donant per acabada la seua
amistat per les ofenses rebudes.

1944

Rubertcandaubernardi

16061

Carta

Comentaris a Fuster per part de Bernardí Rubert sobre certa polèmica amb
el jurat dels premis dels Jocs Florals de Sueca per no donar-li ni un accèsit, i
demés comentaris sobre la qualitat de les obres guardonades.

1944

Rubertcandaubernardi

16062

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Bernardí Rubert de l'enviament del seu treball
sobre "La Montanyeta" presentat als Jocs Florals de Sueca, pel que li adjunta
la seua adreça.

1944

Rubertcandaubernardi

16063

Carta

Disculpa a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau per les seues paraules
ofensives al no concesir-li el premi a la seua poesia sobre "La Muntanyeta"
als Jocs Florals de Sueca.

1944

Rubertcandaubernardi

16064

RUBERT CANDAU, Bernardí
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RUBERT CANDAU, Bernardí
Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau de que el poeta
Carlos Labrador ha dit d'ell que és el millor poeta jove valencià, i d'altres
comentaris a les seues poesies al "Almanaque".
Comentaris a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau sobre la publicació
de la seua darrera obra poètica. També li diu que li envia un exemplar del
seu darrer llibre "De mis vageles", i li dona records per als seues pares.
Felicitació a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau per la publicació del
seu darrer llibre de poemes, i li demana on pot adquirirlo.

1947

Rubertcandaubernardi

16065

1948

Rubertcandaubernardi

16066

1948

Rubertcandaubernardi

16067

Carta

Agraïment per part de Fuster a Bernardí Rubert Candau per enviar-li un
exemplar del seu darrer llibre, i enviament de la seua darrera publicació
"Sobre Narcís"

1948

Rubertcandaubernardi

16068

Carta

Felicitació a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau per la publicació del
seu darrer poemari "Ales o mans", del que li demana envie un exemplar.
També li envia un exemplar de la seua obra "Poemes de la Plana".
Adjunta poema de Bernardi Rubert Candau títolat "Salmeig espitirual",
[València, 1953].

1950

Rubertcandaubernardi

16069

1956

Rubertcandaubernardi

16070

Carta

Comunicació a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau de que ha rebut
per mitjà d'un amic de Barcelona la seua obra "Antologia de la llengua
valenciana", on s'ha amoinat molt per no incloure'l, pel que li diu que és
Mestre en Gai Saber i li fa referència a tota la seua trajectòria poètica.

Carta

Comentaris per part de Fuster a Bernardí Rubert Candau sobre la carta tan
impertinent que li envià per no incloure'l a la seua "Antologia de la llengua
valenciana", cosa que va fer conscientment.

1956

Rubertcandaubernardi

16071

Carta

Comentaris a Fuster per part de Bernardí Rubert Candau per les seues
ofensives paraules per la carta que li envià demanant-li perquè no va
incloure'l a la seua "Antologia de la poesia valenciana".

1956

Rubertcandaubernardi

16072

Carta

Comentaris a Fuster per part de Juan Martínez Sanchez sobre les seus
paraules injurioses a Bernardí Rubert per recriminar-li no incloure'l a la seua
"Antologia de la llengua valenciana", i d'altres comentaris sobre certa
polèmica per eliminar-lo a uns Jocs Florals de poesia a Sueca.

1956

Rubertcandaubernardi

16073

Carta

Comentaris a Fuster per part de Bernardi Rubert Candau pels seus
comentaris injuriosos a una carta seua.

1956

Rubertcandaubernardi

16074
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RUBERT CANDAU, Bernardí
Carta

Reenviament a Fuster per part de Bernardi Rubert Candau de la seua carta
injuriosa per demanar-li perquè no va incloure'l a la seua "Antologia de la
llengua valenciana".
Adjunta retalls de premsa títolat "La magnífica labor de J. Fuster", on es fa
una crítica a la seua obra poètica.

1956

Rubertcandaubernardi

16075

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicente Esteve Tortajada recriminant-li que
no incloguera a la seua "Antologia de la llengua valenciana" al poeta
Bernardí Rubert Candau, i d'altres comentaris sobre certa polèmica a uns
Jocs Florals a Sueca.

1965

Rubertcandaubernardi

16076

Carta

Comentaris a Fuster per part de Xavier Rubert sobre la seua obra "Diccionari
per a ociosos", i d'altres comentaris sobre literatura i sobre aforismes.
També li diu com va la seua vida a Barcelona on estudia Metodologia de l'art
i parla molt amb Raimon. Finalment li diu que se'n va de viatge a Paris i li
demana quant anirà per Barcelona.

1963

Rubertxavier

16078

1982

Rubertxavier

16077

1959

Rubibasilide

16079

1959

Rubibasilide

16080

1961

Rubibasilide

16081

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pare Basili de Rubí sobre la crítica literària a
l'obra "Un segle de vida catalana". Pel que li proposa fer una obra "La
Cultura Catalana a València" publicada a la col·lecció Criterion.
Amb anotacions manuscrites marginals de Fuster.

1961

Rubibasilide

16082

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del Pare Basili de Rubí dels col·laboradors per a la
publicació d'una possible obra sobre "La Cultura Catalana a València". També
li demana la seua col·laboració a l'obra preparada per Joan Triadú "La
Llengua Catalana", pel que li envia l'esquema de treball de l'obra.

1961

Rubibasilide

16083

Carta

Agraïment a Fuster per part del Pare Basili de Rubí per l'enviament de
l'esquema de treball per a l'obra "La cultura catalana al País Valencià", pel
que li demana el nom dels possibles col·laboradors a la mateixa.

1961

Rubibasilide

16084

RUBERT, Xavier

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Rubert de que el telefone a d'ell o a
Pilar Atienza per a parlar de la seua participació al programa "Pensadors
Catalans".
Sol·licitud a Fuster per part del Pare Basili de Rubi de la seua col·laboració
amb un text d'homenatge a Maragall per a la revista [Criterion].

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pare Basili de Rubí d'un text sobre Eugeni
d'Ors per a un número especial dedicat a aquest a al revista [Criterion].

Telegrama
RUBÍ, Basili de

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part del Pare Basili de Rubí d'un text seu per a un
volum sobre Maragall que prepara, i d'altre per a un número dedicat a Gaudí
a la revista [Criterion].

[

RUBÍ, Basili de
Carta

Saluda

Carta
RUBIÓ BALAGUER, Jordi
Fullet

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part del Pare Basili de Rubí sobre la seua salutació a
Cantonigrós. També li demana l'enviament del seu treball "Llengua, societat i
circumstàncies" per a l'obra de Joan Triadú "La Llengua Catalana".
Felicitació nadalenca a Fuster per part del Pare Basili de Rubí. També li
demana el seu treball per a l'obra "La cultura catalana al País Valencià", i
d'altres comentaris sobre el treball enviat per Sanchis Guarner a la mateixa
obra.
Comunicació a Fuster per part del Pare Basili de Rubí de l'enviament de
l'obra "La Llengua Catalana". També li demana el seu treball per a publicar-lo
a l'obra "La cultura catalana al País Valencià".
Fullet publicitari enviat a Fuster del curset sobre "La vida literaria en la
catalunya medieval" donat per Jordi Rubió i Balaguer a l'Universitat de
Barcelona, amb els seus continguts.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre la lectura del
seu llibre de poemes "Escrit per al silenci", i d'altres comentaris sobre la seua
amistat i estima.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer arran d'una
conferència seua sobre Ausiàs March pronunciada a Barcelona, i sobre la
seua obra literària.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer a la lectura de
la seua "Antologia d'Ausiàs March", i d'altres comentaris a la seua obra
crítica.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre els seues
estudis de literatura valenciana antiga, i d'altres comentaris d'elogi a la seua
obra sobre "L'oratòria de St. Vicent Ferrer". També li proposa formar part del
jurat d'un premi literari a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubiño i Balaguer sobre la seua
participació com a jurats d'uns premis literaris a Barcelona, sobre els plaços
de presentació de les obres, les bases i la difusió del premi.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre els seus treballs
com a membres del jurat d'un premi literari a Bacelona, i d'altres comentaris
personals i de feina.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre la conveniència
de fer una reunió dels membres del jurat d'un premi literari a Barcelona per
veure com va la lectura d'obres presentades, i d'altres comentaris al
respecte.

1961

Rubibasilide

16085

1961

Rubibasilide

16086

1963

Rubibasilide

16087

1955

Rubiobalaguerjordi

16100

1956

Rubiobalaguerjordi

16101

1959

Rubiobalaguerjordi

16102

1960

Rubiobalaguerjordi

16103

1960

Rubiobalaguerjordi

16104

1960

Rubiobalaguerjordi

16105

1960

Rubiobalaguerjordi

16106

1960

Rubiobalaguerjordi

16107

[

RUBIÓ BALAGUER, Jordi
Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre les obres millor
situades per a obtenir un premi literari segons alguns membres del jurat
reunits a Barcelona, i proposta d'altra reunió de tots els membres del jurat.
També li fa alguns comentaris sobre la lectura de les obres presentades al
premi.

1960

Rubiobalaguerjordi

16108

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre com porta la
lectura de les obres presentades a un premi literari a Barcelona del que és
jurat, i sobre les opinions que tenen d'algunes obres els altres membres del
jurat. Finalment li proposa una data per reunir-se a Barcelona els membres
del jurat.

1960

Rubiobalaguerjordi

16109

1961

Rubiobalaguerjordi

16110

1962

Rubiobalaguerjordi

16111

1963

Rubiobalaguerjordi

16112

1964

Rubiobalaguerjordi

16113

1965

Rubiobalaguerjordi

16114

1966

Rubiobalaguerjordi

16115

1977

Rubiobalaguerjordi

16116

1977

Rubiobalaguerjordi

16117

1974

Rubioiloisjordi

16118

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Carta

Carta
Carta
Carta
Telegrama
RUBIÓ I LOIS, Jordi

Tarja de
presentació
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Comentaris d'elogi a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer pel seu estudi
sobre "Jaume Roig i Sor Isabel de Villena" i d'altres comentaris al "Vita
christi" i a l'història de la literatura catalana.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre la lectura de les
seues darreres obres "Nosaltres, els valencians", "Qüestió de noms" i
"Poetes, moriscos i capellans". També li fa alguns comentaris sobre els seues
darrers treballs d'investigació i d'història de la literatura.
Salutacions i felicitació nadalenca a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer,
i a Martínez Ferrando.
Comunicació a Fuster per part de Jordi Rubió i Balalguer de que ha rebut el
seu estudi sobre "Ausiàs March", i d'altres comentaris sobre els seus treballs
a la història de las "Literaturas hispànicas". També li fa alguns comentaris
personals sobre les seus properes vacances i sobre els treballs que porta
entre mans.
Comentaris a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer sobre la mort a
València de Martínez Ferrando, de la que s'ha enterat per la premsa.
Mostra de condol a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer, per la mort del
seu pare.
Felicitació a Fuster per part de Jordi Rubió i Balaguer per l'obra "La
decadència al País Valencià", i d'altres comentaris d'elogi a la mateixa
després de la seua lectura. També li felicita els nadals.
Felicitació nadalenca per part de Fuster a Jordi Rubió i Balaguer.
Enviament a Fuster per part de Jordi Rubió i Lois, director tècnic de l'Editorial
Teide, d'un exemplar d'un llibre.

[

RUBIÓ I SUÁREZ, Ferran

Adhesió
Adhesió

RUBIÓ I TUDURÍ, S
Carta
RUBIÓ, M
Carta

Carta

RUBIÓ, Nicolau M

Adhesió per part de Ferran Rubió i Suárez a l'homenatge a Fuster, amb motiu
de l'atemptat.
Adhesió per part de Ferran Rubió i Suárez a l'homenatge a Fuster, amb motiu
de l'atemptat que li feren a la plaça de bous de València.
Felicitació a Fuster per part de S. Rubió i Tudurí pel seu article aparegut a
[[La Vanguardia]] sobre l'energia atòmica que li ha agradat molt, pel que li
demana que consulte la seua obra "Rotaciones cospusculares" publicada per
l'Editorial Gili.
Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Rubió, investigador del C.S.I.C. ,si
coneix a alguns estudiants valencians, que vulguen fer enquestes per la costa
i rius valencians sobre els noms dels peixos per a un llibre que s'editarà a
Barcino.
Comunicació per part de Fuster a Manuel Rubió de qui pot ajudar-lo en les
enquestes per rius i costes valencianes sobre noms dels peixos, i d'altres
comentaris sobre les possibles diferencies entre els noms tècnics i els
populars.

1981

Rubioisuarezferran

16119

1981

Rubioisuarezferran

16120

1977

Rubioituduris

16121

1976

Rubiom

16088

1976

Rubiom

16089

Carta

Comunicació per part de Fuster a Manuel Rubió de qui pot ajudar-lo en les
enquestes per rius i costes valencianes sobre noms dels peixos.

1976

Rubiom

16090

Carta

Agraïment a Fuster per part de Nicolau Mª Rubió per llegir la seua primera
novel·la i parlar-hi bè de la mateixa. També li felicita els nadals i l'any nou.

1960

Rubionicolaum

16091

Carta

Agraïment a Fuster per part de Nicolau Mª Rubió per la seua critica literària a
la seua obra "No ho sap ningú" apareguda a [Destino], i felicitació nadalenca.

1961

Rubionicolaum

16092

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Nicolau Mª Rubió dels detalls editorials de la
seua participació a un llibre d'assaig que s'editarà a "Cara i Creu", com a
assessor literari de la mateixa, i del que s'ha assabentat per Jaume
Miravitlles.

1964

Rubionicolaum

16093

Carta

Comunicació a Fuster per part de Nicolau Mª Rubió de que li proposà a
Jaume Miravitlles publicar a Cara i Creu el seu assaig "La Patrie Latine", però
que s'hauria de refer, pel que li demana algunes dades sobre plaços
editorials per veure si fa d'altre assaig.

1964

Rubionicolaum

16094

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Nicolau Mª Rubió sobre la
publicació a Cara i Creu de la seua obra "La Patrie Latine", i d'altres
comentaris sobre l'esmentada col·lecció i sobre les possibles obres a
publicar.

1964

Rubionicolaum

16095
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RUBIÓ, Nicolau M
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Nicolau Mª Rubió sobre la
publicació de la seua obra "La Patrie Latine" sota d'altre títol, i dels possibles
treballs a editar-li a la col·lecció Cara i Creu.

1964

Rubionicolaum

16096

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Nicolau Mª Rubió sobre l'edició
del primer llibre de la col·lecció Cara i Creu, i d'altres comentaris sobre com
porta l'obra "La Patrie Latine". També li demana l'enviament del seu darrer
treball sobre Montaigne, i li felicita els nadals.

1964

Rubionicolaum

16097

1965

Rubionicolaum

16098

1972

Rubionicolaum

16099

1977

Rubiopade

20618

Carta

Agraïment a Fuster per part de Manuel Rucabado Verdaguer per parlar de
l'obra del seu pare "Elogi del comerç" a un article publicat a [[Tele Expres]]
títolat "Fruta del tiempo". I d'altres comentaris a l'obra poètica de Ramon
Rucabado.
Carta enviada per mitjà de Manuel Ibàñez Escofet a Fuster, com s'expresa en
tarja adjunta.

1974

Rucabadoverdaguermanuel

16122

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel Rucabado Verdaguer pel seu article
"Lauda para Jordi Rubió", i d'altres comentaris sobre els seus coneixements
de la literatura catalana contemporània i dels seus autors. També li diu que li
enviarà una obra del seu pare sobre el Dr. Torras, i li parla de la
correspondència de son pare amb Eugeni d'Ors.

1982

Rucabadoverdaguermanuel

16123

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Ruíz Calonja per la seua crítica literària a
l'obra "Història de la Literatura Catalana". I d'altres comentaris al contingut
de l'esmentada obra. També li demana que li envie un exemplar de la revista
"Pont Blau" sobre la seua obra.

1955

Ruizicalonjajoan

16126

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Ruíz Calonja per l'enviament d'un
exemplar de la revista "Pont Blau" on fa una crítica a la seua obra "Història
de la literatura catalana", i d'altres comentaris al contingut de l'esmentada
obra. També el felicita per la crítica literària que li ha fet.

1956

Ruizicalonjajoan

16127

Carta

Carta
RUBIÓ, P. A. De

Carta

RUCABADO VERDAGUER,
Manuel

RUIZ I CALONJA, Joan
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Comentaris a Fuster per part de Nicolau Mª Rubió a la lectura de la seua
obra "Diccionari per a ociosos", el felicita per l'edició de Cara i Creu, i li
demana que li retorne la seua obra sobre Montaigne.
Agraïment a Fuster per part de Ricolau Mª Rubió per les seues paraules
d'elogi a la seua obra a "Literatura Catalana Contemporània". També el
felicita per la publicació de l'esmentat llibre.
Carta de P. A. De Rubió a Fuster felicitant-lo per un article publicat a "La
Vanguardia".

[

RUIZ I CALONJA, Joan
Carta

Carta
RUIZ I MARTÍNEZ, Antoni
RUIZ MORABAL, Vicent
RUIZ, Antònia
RUIZ, Joan
RUIZ-GIMÉNEZ, Joaquín

Adhesió
Telegrama
Carta
Carta
Telegrama

RULL I JOVÉ, Jaume
Carta
RUSCH, Juci
RUSELL-GELBERT, Raul i 22
professors universitaris

Felicitació
nadalenc
Llistat

Comentaris crítics per part de Fuster a Joan Ruíz Calonja sobre les
transcripcions dels textos publicades a la seua obra "Història de la Literatura
Catalana", i d'altres comentaris sobre l'esmentada obra.
Agraïment a Fuster per part de Joan Ruiz Calonga per la seua crítica literària
a l'obra "Introducción a la Historia de España" publicat al diari "El Correo
Catalàn".
Adhesió per part d'Antoni Ruiz i Martínez a l'homenatge a Fuster que li faràn
a València amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster per part de Vicent Ruíz Monrabal amb motiu de
l'atemptat.
Comentaris crítics a Fuster per part d'Antònia Ruiz arran de la lectura d'un
article seu aparegut a [La Vanguardia] sobre "Els judicis de valor".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Ruiz de l'aclaració d'uns aspectes dels
que li parla en una carta seua, i d'altres comentaris sobre el valencià i
Raimon.
Adhesió per part de Joaquín Ruiz-Giménez a l'homenatge a Fuster que li
faràn a València amb motiu de l'atemptat, i disculpa per no poder anar a
l'acte.
Comentaris biogràfics per part de Jaume Rull i Jové a Francesc Pérez
Moragón de l'escriptor Lluis Bernat i Ferrer, reenviats a Fuster per mitjà de la
fotocòpia d'una carta.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Juci Rusch.

1956

Ruizicalonjajoan

16128

1964

Ruizicalonjajoan

16129

1981

Ruizimartinezantoni

16130

1981

Ruizmonrabalvicent

16131

1975

Ruizantonia

16124

1984

Ruizjoan

16125

1981

Ruiz-gimenezjoaquin

16132

1975

Rullijovejaume

16133

1975

Ruschjuci

16134

Rusellgelbertrauli22professorsuniversita
ris

16135

Enviament a Fuster d'un llistat amb els noms de professors universitaris
anglo-catalans.

S ↑
SABADELL FRANCÉS, Maria

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Maria Sabadell Francés i Anna Mª
Aguiló Sabadell, amb motiu de l'atemptat.

1981

Sabadellfrancesmaria

16139

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster per part de Maria Sabadell Francés i Anna
Mª Aguiló Sabadell, amb motiu de l'atemptat.

1981

Sabadellfrancesmaria

16140
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SABADELL, Ajuntament
Carta

1986

Sabadellajuntament

16137

1992

Sabadellajuntament

16138

1961

Sabatee

16141

1962

Sabatejoan

16142

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xavier Rubert de Raventós de la seua
col·laboració amb un article per a la nova revista [Saber] sobre els "Essais de
Montaigne".
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1980

Saber

16143

Carta

Carta d' Horaci Sáenz Guerrero anunciant a Fuster l' enviament dels retalls
de les cartes publicades a "La Vanguardia".
Anuncia que farà les gestions pertinents per a que li augmenten els
honoraris pels seus articles.

1976

Saenzguerrerohoracio

20619

Carta

Carta d' Horaci Sáenz Guerrero, Director de "La Vanguardia", interesant-se
per l' estat de salut de Fuster.
Proposa a Fuster que participe al "Premio Godó".

1977

Saenzguerrerohoracio

20620

Carta

Carta d' Horaci Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", demanant a
Fuster que envie uns articles per a participar al "Premio Godó".
Comentaris a les cartes dels lectors pels seus articles.

1977

Saenzguerrerohoracio

20621

1977

Saenzguerrerohoracio

20622

Saenzguerrerohoracio

20623

Saenzguerrerohoracio

20624

Telegrama
SABATÉ, E
Carta
SABATÉ, Joan

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Farrés i Sabater, alcalde de Sabadell de
la seua participació en una conferència sobre "La llengua i literatura
mediterrànies" a les II Jornades Mediterrànies organitzades per l'Ajuntament
de Sabadell.
Mostra de condol a la familia de Fuster per part de l'Ajuntament de Sabadell.

Carta

SABER

SÁENZ GUERRERO, Horacio

Comentaris d'elogi a Fuster per part de E. Sabaté sobre el seu article
aparegut a [Destino] títolat "El Premi Sant Jordi". També li demana si pot fer
que publiquen la seua obra "Vers l'inconegut" presentada al mateix premi.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Joan Sabaté lector dels seus articles
periodístics, i d'altres comentaris sobre l'unitat lingüística catalana.

Telegrama

Carta d' Horaci Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", comunicant a
Fuster que el nou propietari de "Tele/Exprés" es "Sebastià Auger".
Anuncia que treballarà pel manteniment de la seua suscripció.
Telegrama d' Horaci Sáenz Guerrero demanant a Fuster que envie una
fotografia i una bona biografia per al "Premio Godó".

Telegrama

Telegrama d' Horaci Sáenz Guerrero comunicant a Fuster l' impossibilitat de
publicar l' article per haver arribat amb retard.

Carta
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SÁENZ GUERRERO, Horacio

Telegrama

SÁEZ BORREGUERO, Luis
Carta

Carta
SÁEZ LLUCH, Araceli
Adhesió
SÁEZ, Emilio

Telegrama d' Horaci Sáenz Guerrero demanant a Fuster que li telefone.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Luis Sáez Borrego pels seus articles
periodístics, i d'altres comentaris rectificant unes afirmacions fetes a un
article per al diari [Informaciones].
Carta de Fuster a Luis Sáez Borrego reconeguent-li el seu error a unes
afirmacions fetes a un article seu al diari [Informaciones].
Ahesió a l'homenatge a Fuster per part d'Araceli Sáez Lluch, amb motiu de
l'atemptat.
Escrita al revers d'una tarja d'embarcament de l'areolinea AVIACO.
Carta d' Emilio Sáez, director del "Instituto de Historia Medieval de España",
enviant a Fuster un qüestionari per a que envie la seua fitxa bibliogràfica per
al "Repertorio de medievalismo hispànico (1955-1970)" que preparen.
Adjunta qüestionari i exemple de fitxa bibliogràfica.

SAFONT I CASTELLÓ, Manuel
Carta

Carta

Telegrama

Agraïment a Fuster per part de Manolo Safont per la seua visita a sa casa
d'Onda (Castelló), i d'altres comentaris sobre la seua propera conferència a
l'esmentada ciutat.
Comentaris a Fuster per part de Manolo Safont sobre el seu viatge a Bèlgica i
Holanda, i a la visita a sa casa d'Onda d'Antoni Seva i la seua dona. Finalment
li fa alguns comentaris d'elogi per la seua visita a Castelló amb motiu d'una
conferència,
Adhesió per part de Manolo Safont i la seua dona Anna a un homenatge a
Fuster que li feren uns amics a València.

Saenzguerrerohoracio

20625

1976

Saezborregueroluis

16144

1976

Saezborregueroluis

16145

1981

Saezllucharaceli

16146

1971

Saezemilio

20626

1967

Safontcastellomanuel

16150

1967

Safontcastellomanuel

16151

1968

Safontcastellomanuel

16165

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manolo Safont sobre la seua visita a
València on va parlar amb Ventura i amb Alfaro, i d'altres comentaris sobre
una exposició a l'esmentada ciutat per la que li agraix la seua gestió.

1969

Safontcastellomanuel

16152

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manolo Safont de que li faça un text de
presentació per al catàleg d'una exposició seua a l'Ateneu Mercantil de
Castelló durant les festes de la Magdalena.També li proposa fer-li una visita
a sa casa de Sueca.

1970

Safontcastellomanuel

16154

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Anna paella de Manolo Safont per la seua
presentació al catàleg d'una exposició seua.

1970

Safontcastellomanuel

16155

Carta

Carta de Manuel Safont a Fuster amb comentaris al seu treball i a les
properes exposicions en les que treballa.

1974

Safontcastellomanuel

20628
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SAFONT I CASTELLÓ, Manuel

Telegrama

Invitació a Fuster per part de Manolo Safont a una exposició seua a la sala
Subex de Barcelona.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Safont Castelló.
l revers del full apareix el dibuix a color d'uns billets

Telegrama
Carta

Carta
Telegrama
Telegrama
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Felicitació
nadalenc
Carta

Invitació

Postal

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació a Fuster per part de Manolo Safont pel premi Ramon Godó.
Comunicació per part de Fuster a Manolo Safont de que el text que li ha
enviat per a una exposició no li acaba d'agradar.
Agraïment a Fuster per part d'Anna dona de Manolo Safont pel seu text per
al catàleg d'una exposició seua, i invitació a la mateixa exposició que serà al
Museu de Ceràmica González Martí de València.
Felicitació a Fuster per part de Manolo Safont per l'obtenció d'un premi.

1974

Safontcastellomanuel

16157

1977

Safontcastellomanuel

16158

1977

Safontcastellomanuel

16148

1980

Safontcastellomanuel

16159

1980

Safontcastellomanuel

16160

1981

Safontcastellomanuel

16161

Felicitació a Fuster per part de Manolo Safont i la seua dona per l'obtenció
de la càtedra universitària.
Tarja de Manuel Safont i Anna felicitant el Nadal a Fuster.
A l' anvers de la tarja imatge d' un obra de Safont.

1986

Safontcastellomanuel

16162

1987

Safontcastellomanuel

20629

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Safont.
Al revers del full apareix una foto a color d'una ceràmica d'aquest.

1990

Safontcastellomanuel

16164

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Safont.
Al revers del full apareix una foto a color d'una ceràmica d'aquest.

1991

Safontcastellomanuel

16163

Safontcastellomanuel

16153

Safontcastellomanuel

16149

Safontcastellomanuel

16147

Comentaris personals a Fuster per part de Manolo Safont, qui també li diu
que li varen tornar els quadres per a una exposició a Barcelona i d'altres
comentaris sobre d'altra a València.
Invitació a Fuster per part de Manolo Safont a una exposició seua de
ceràmica.
Al revers del full apareix una foto a color d'una obra de l'esmentat ceramista.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Safont.
Al revers del full apareix una foto a color d'un [Cuadro cerámico. M. Safont].

[

SAFONT I CASTELLÓ, Manuel

Telegrama

SAFONT MARTÍNEZ, Enric
Carta

Telegrama

Carta

Ressenya
Carnet
Carta
SAGARRA, Joan de
Carta

Carta
SAGUNT, Ajuntament

Invitació
Invitació
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Comunicació a Fuster per part de Manolo Safont de la data de la seua visita a
sa casa de Sueca.
Mostra de suport i admiració a Fuster per part d'Enric Safont Martínez,
secretari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, qui també li demana si vol
col·laborar a la revista "Buris-Ana". Finalment li fa alguns comentaris de
desagravi per la seua obra "El Pais Valenciano" i sobre un aplec en honor seu
que es farà a Bocairent.
Adjunta fullet d'un homenatge a Fuster a Bocairent.
Felicitació a Fuster per part d'Enric Safont Martínez.
Felicitació a Fuster per part d'Enric Safont Martínez pel seu premi obtingut a
Cantonigrós, i enviament d'una crítica literària de Miquel Dolç apareguda a
"La Vanguardia"sobre la seua obra. També li fa alguns comentaris sobre
certa polèmica amb la censura per la publicació de la revista "Buris-Ana".
Carta d' Enric Safont Martínez a Fuster enviant-li les dades tretes de l'
"Història de Burriana" de Francesc Roca i Alcayde sobre el borrianenc Vicent
Cantos Figuerola per a l' Enciclopèdia.
Carta d' Enric Safont, de la "Junta Local Fallera de Burriana" interessant-se
pel projecte del "Club del Llibre".
Carta d' Enric Safont, en nom de "La Junta Local Fallera de Burriana", a
Fuster demanant-li la seua col·laboració per al seu "Llibre Faller 1976".
Carta de Joan de Sagarra a Fuster enviant-li uns articles per al llibre "Cafè,
copa i puro".
Cometaris a algun dels articles.
Carta de Fuster a Joan de Sagarra agraint-li els articles que li va enviar per al
llibre "Cafè, copa i puro".
Comentaris a algun dels articles.
Invitació de Mario Pereiro i Berenguer, director de la "Fundació Municipal de
Cultura de Sagunt", a Fuster a la inaguració de la Casa de la Cultura de
Sagunt.
Invitació de Salvador Vilalta i Mor, president de la "Fundació Municipal de
Cultura de Sagunt", a Fuster a la inaguració de la Casa de la Cultura de
Sagunt.

Safontcastellomanuel

16156

1964

Safontmartinezenric

16166

1965

Safontmartinezenric

16167

1968

Safontmartinezenric

16168

1970

Safontmartinezenric

16169

1973

Safontmartinezenric

20627

1976

Safontmartinezenric

16170

1965

Sagarrajoande

16171

1965

Sagarrajoande

16172

1985

Saguntajuntament

16173

1985

Saguntajuntament

16174

[

SAGUNT, Ajuntament

SAINZ BAS, César

Invitació

Invitació de Francesc Crispín i Sanchis, president de la Gestora Municipal del
Ajuntament de Sagunt, a Fuster a la inaguració de la Casa de la Cultura.

1985

Saguntajuntament

16175

Adhesió

Còpia del telegrama d' adhesió de Fuster al "Homenatge de Santiago Brú i
Vidal" a la ciutat de Sagunt.

1988

Saguntajuntament

16176

Carta

Carta de César Sainz Bas a Fuster felicitant-lo per el seu treball. Comentaris
a "Nosaltres els valencians" i al primer volum de les "Obres Completes".

1968

Sainzbascesar

16178

1969

Sainzbascesar

16177

1969

Sainzbascesar

16179

1969

Sainzbascesar

16180

1978

Sainzbascesar

16181

1955

Salacornadoantoni

16187

Carta

Carta

Carta

Carta
SALA CORNADÓ, Antoni

Carta

Carta de César Sainz Bas a Fuster amb comentaris al seu "Diari". Comentaris
personals.
Carta de César Sainz Bas a Fuster amb comentaris a "Nosaltres els
valencians", "Heretgies, revoltes i sermons" i els dos primers volums de les
"Obres completes".
Carta de Fuster a César Sainz Bas amb comentaris sobre el personatge Juan
Celaia i la manera en la que l' ha tractat a la seua obra. Coemtaris al "Diari".
Carta de César Sainz Bas a Fuster propossant-li una data per visitar-lo en
Sueca junt a Paco Asensi i Vicent Albiach i les seues families.
Fel·licita a Fuster per les col·laboracions al Reporter del País Valencià.
Carta d' Antoni Sala Cornadó a Fuster felicitant-lo per "El descrèdit de la
realitat" i demanat-li que li envie alguns llibres de versos.

Carta

Carta de Fuster a Antoni Sala Cornadó enviant-li "Escrit per al silenci".
Comentaris personals.

1956

Salacornadoantoni

16188

Carta

Carta d' Antoni Sala Cornadó a Fuuster enviant-li un exemplar de la revista
"Baladre" i demanant-li col·laboració per al proper número.
Mostra el seu interès pel "Misteri" d' Elx.

1956

Salacornadoantoni

16189

Carta

Carta de Fuster a Antoni Sala Cornadó comunicant-li que ha rbut l' exemplar
de la revista "Baladre" i anunciant-li la data de la representació del "Misteri"
d' Elx i convidant-lo a assistir.

1956

Salacornadoantoni

16190

Carta

Carta de Fuster a Antoni Sala Cornadó convidant-lo a assitir junts a la
representació del "Misteri" d' Elx.

1956

Salacornadoantoni

16191

Carta

Carta de Fuster a Antoni Sala Cornadó enviat-li uns poemes per a la revista
"Baladre".
Pregunta per Escobar.

1956

Salacornadoantoni

16192
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SALA CORNADÓ, Antoni
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
Felicitació
Felicitació
nadalenc
Poema
Adhesiu
Poema
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Carta d' Antoni Sala Corndó a Fuster comunicat-li que els seus poemes es
publicaran en la revista "Baladre".
Confirma que es suscriptor de "Raixa" i de "Ponent".
Pregunta per la publicació dels últims volums de les poesies d' Ausisa March.
Carta d' Antoni Sala Cornadó a Fuster adjuntant-li l' adreça d' Escobar a
Alemanya per tal de que li puga enviar "La poesia catalana".
Carta de Fuster a Antoni Sala Cornadó felicitant-li l' any nou.
Comntaris personals.
Demana adreça d' Esscobar a Elx.
Carta d' Antoni Sala Cornadó a Fuster felicitant-lo pel Premi Josep Yxart" al
seu assaig Figuers del temps".
Adjunta l' adreça de Pep Escobar a Elx.
Anucia que estarà en València per a la festa de les falles.
Comentaris als seus projectes literaris.
Carta de Fuster a Antoni Sala Cornadó per intantar coincidir enn la seua
propera estada a València.
Carta d'Antoni Sala Cornadó a Fuster propossant-li fer a Barcelona una
lectura a les sessions de "Barbolles Poètiques".
Carta d' Antoni Sala Cornadó a Fuster comunicant-li que la revista per a la
que va enviar uns poemes no sortrà per laa censura.
Felictació de nadal d' Antoni Sala Cornadó i Empar Garcia Garcia i ells seus
fills a Fuster.
Inclou poema "Calze d' or" dedicat a Maria-Rosa Ocell.
Felicitació d' Antoni Sala Cornadó a Fuster per el "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".
Felicitació de Nadal d' Antoni Sala Cornadó i la seua familia a Fuster.
Inclou poemes d' Antoni Sala Cornadó i dibuix original de Lluís Ventós.
"Himne a la Nova Catalunya" enviat per Anton Sala Cornadó a Fuster.
Adhesió d' Antoni Sala Cornadó al homenatge a Fuster.
Poema "In memoriam Joan Ballester" d' Antoni Sala Cornadó enviat a Fuster.

1956

Salacornadoantoni

16193

1956

Salacornadoantoni

16194

1956

Salacornadoantoni

16195

1957

Salacornadoantoni

16196

1957

Salacornadoantoni

16197

1960

Salacornadoantoni

16198

1961

Salacornadoantoni

16199

1974

Salacornadoantoni

16204

1975

Salacornadoantoni

16201

1976

Salacornadoantoni

16200

1977

Salacornadoantoni

20630

1981

Salacornadoantoni

16203

1981

Salacornadoantoni

16202

[

SALA I BALMÉS, Francesc
Carta

Carta
SALA I CANADELL, Ramon
Felicitació
SALA REVERT, Clara
SALA, Carles

Carta
Felicitació
Carta

Carta

Adhesió
SALA, Joan
Carta
SALABARNADA, Víctor

SALADRIGAS, Robert

Carta e Francesc Sala Balmés a Fuster preguntant-li si té alguna informació
sobre els fills del Dr. Peset.
Comenta el fet ocoregurt amb un director del banc Banesto que ha negat el
pagament d'un taló per estar escrit en català.
Carta de Fuster a Francesc Sala Balmés donant-li com informmació sobre la
familia del Dr. Peset.
Confirma que coneix els episodis dels bancs que no volen admetre el català.
Felicitació de Ramón Sala i Canadell, portaveu del "Grupo Parlamentario
Catalunya al Senat", a Futer per l seuainvestidua com doctor "honoris causa"
per la Universitat de Barcelona.
Carta en nom de Clara Sala Revert a Fuster amb les dades de les oposicions
a les que es presenta siguent presidet suplent Manuel Sanchis Guarner.
Carat de Carles Sala en nom de la "Penya Joan Santamaria" felicitant a Fuster
pel "Premid' Honor de les Lletres Catalanes".
Carta de Carles Sala, en nom de la Penya i el Patronat del "Premi Joan
Santamaria", a Fuster convidant-lo a presidir l' acte de concessió del XXIè
Premi.
Carta de Fuster a Carles Sala i al "Patronat del Premi Joan Santamaria"
comunicant la impossibilitat de presidir l' acte de concessió del XXIè Premi.
Mostra de suport de Carles Sala, la "Penya Joan Santamaria" i el "Patronat
del Premi Joan Santamaria" a Fuster amb motiu de l' atemptat sofert a casa
de l' autor.
Carta de Carles Sala a Fuster plantejant-li unes qüestions amb motiu de l'
incident entre Joan Garcia i Jordi Centelles en un certamen literari del que
parla Fuster en "Poetes, moriscos i capellans".

1976

Salaibalmesfrancesc

16205

1976

Salaibalmesfrancesc

16206

1984

Salaicanadellramon

16207

1977

Salarevertclara

16208

1975

Salacarles

16182

1976

Salacarles

16183

1976

Salacarles

16184

1981

Salacarles

16185

1963

Salajoan

16186

Carta

Carta de Víctor Salabarnada a Fuster demanat-li que li envie una carta
coinidint amb el seu aniversari per a una colecció de segells per al seu net.
Adjnta el sobre per a l' enviament.

1983

Salabarnadavictor

16209

Carta

Carta amb amenaces de Saladrigas a Fuster per uns comentaris fets per l'
autor.

1974

Saladrigasrobert

20631

Carta

Felcitació d Robert Saladrigas a Fusterpel "Premi d' Honor de les Lletres
Catalanes".

1975

Saladrigasrobert

16210
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SALADRIGAS, Robert
SALAS BERBEGAL, Jesús

Carta
Article de
premsa

SALCEDO, Salvador
Postal

Felicitació
SALES DE BOHIGAS, Núria

SALES, Joan

Carta de Robert Saladrigas a Fuster comunicant-li que ja no forma part de
"Galba Edicions".

1976

Saladrigasrobert

16211

Carta d Jesús Salas Berbegal a Fuster enviant-li uns retalls de premsa en
resposta al seu article "No más pleitesia ni súplicas dignidad política".

1979

Salasberbegaljesus

16212

1972

Salcedosalvador

16214

Salcedosalvador

16213

Postal de Salvador Sacedo a Fuster contant-li els seus nous projectes
professionals.
A l' anvers de la postal imatge a color de l' Arc de Triomf del Passeig de Sant
Joan a Barcelona.
Postal de Salvador Salceo a Fuster felicitant-li elnadal i l' any nou. Envia
rcords per a Vicent Ventura.
A l' anvers de la postal imatge a color de Bejar.

1963

Salesdebohigasnuria

16408

Felicitació

Carta de Núria Sales de Bohigas a Fuster felicitant-lo per "Poetes, moriscos i
capellans".
Tarja de presentació de Núria Sales de Bohigas felicitant a Fuster per
"Nosaltres els valencians".

1967

Salesdebohigasnuria

16407

Carta

Carta de Joan Sales, de "Ediciones Ariel" , proposant-li a Fuster escriure una
novel·la per a lacol·leció "El Club dels Novel·listes".

1958

Salesjoan

16215

Carta

Carta de Joan Sales, de "Ediciones Ariel" a Fuster animant-lo en la idea d'
escriure una novel·la.
Comentaris al "El Club dels Novel·listes" i a la seua campanya, demana
consell a Fuster per a organitzar els actes a València.

1958

Salesjoan

16216

Carta

Carta de Joan Sales, de "Ediciones Ariel", demanant a Fuster la seua
prticiació a l' acte que celebrarà el "El Club dels Novel·listes" a Castelló.
Explica l' acte en el que està previst que participen Ramon Galí, Sebastià
Juan Arbó, Blai Bonet, Xavier Benguerel, Joan Sales.
Planteja la idea e fer també l' acte a Sueca i València.
Envia "El Crist de nou crucificat" i li deana algun article al respecte.
Insisteix en la idea d'animar a Fuster a escriure una novel·la.

1959

Salesjoan

16217

Carta

Carta de Joan Sales a Fuster envian-li una proposta de calendari amb les
dates per als actes del "El Club dels Novel·listes".

1959

Salesjoan

16218

Carta
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SALES, Joan
Carta

Carta de Joan Sales a Fuster confirmant l' acte del "El Club dels Novel·listes"
a Sueca i a les altres ciutats de l' itinerari.
Comunica que esperen la seua opinió sobre la novel·la de Manuel Pedrolo
que li va enviar Xavier Benguerel.

1960

Salesjoan

16219

1960

Salesjoan

16220

1960

Salesjoan

16221

1960

Salesjoan

16222

1960

Salesjoan

16223

Carta

Carta de Joan Sales a Fuster agraint-li la seua participació als actes de "El
Club dels Novel·listes".
Comunica que trimestralment li enviaran el xec corresponent a les seues
subscripcions.

1960

Salesjoan

16224

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster proposant-li fer el pròleg
per a l' edició de les poesies completes de Joan Salvat Papasseit en la que
farà la notícia biogràfica de Joan Alavedra.
Comentaris a la necessitat de que es publiquen novel·les en valencià.
Demana que comunique a Josep Palàcios que els han agradat les seus
versos.
Pregunta si ha rebut l' exemplar de "L' Intrús" i demana la còpia de "El
Testamento".

1960

Salesjoan

16225

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster preguntant-li per l' article
que havia de publicar-se a "Destino".
Anuncia l' enviament de la col·lecció de llibres catalans editats per Ariel.
Adjunta la direcció de Ferran de Pol per si necessita fer-li alguna consulta per
al pròleg.
Insisteix en el projecte d' escriure una novel·la a Fuster.

1960

Salesjoan

16226

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Joan Sales a Fuster comunicant-li uns canvis en la cronologia dels
actes del "El Club dels Novel·listes".
Comentaris a la conferència de Fuster sobre l' Ors.
Carta de Joan Sales a Fuster comunicant-li uns canvis en la cronologia dels
actes del "El Club dels Novel·listes".
Adjunta un guió amb les dates de cada acte.
Carta de Joan Sales a Fuster donant-li alguns detalls de l' organització dels
actes del "El Club dels Novel·listes".
Adjunta un guió dels discursos de l' acte de València.
Carta de Joan Sales a Fuster enviant-li cinc col·leccions completes de el "El
Club dels Novel·listes".

[

SALES, Joan
Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", agraint a Fuster la crítica de la
novel·la de Xavier Benguerel.
Comunica el possible retràs en l' edició del llibre de Joan Salvat Papasseit.

1960

Salesjoan

16228

1960

Salesjoan

16227

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster explicant-li l' estat de l'
edició de Salvat-Papasseit.
Comentaris a les novel.les de Cuspinera i Rubió.
Explica el projecte proposat per la col·lecció "Vergara" de dirigir una
col·lecció de traduccions al castellà per a la que ell proposa a Fuster.
Comentaris a "Judicis Finals".

1961

Salesjoan

16229

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel",a Fuster comunicant-li que
possiblement de les obres concursants al "Premi Sant Jordi" publiquen la de
Nicolau Maria Rubió i Tudurí, "No ho sap ningú".
Proposa a Fuster escriure a Mercè Rodoreda per a canviar el títol de la seua
novel·la.
Comentaris a "Jodicis Finals".

1961

Salesjoan

16230

Catàleg

Catàleg d' Obres Catalanes d' "Edicions Ariel" enviat per Joan Sales a Fuster.

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster exposant les condicions del
pròleg per a l' edició de Salvat Papasseit.

1961

Salesjoan

16231

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster comunicant la recepció del
pròleg per a l' edició del Salvat Papasseit.

1961

Salesjoan

16232

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster anuncian un retàs en la
publicació de l' edició de Salvat Papasseit degut a l' espera d' uns dibuixos
inèdits de Picasso.
Comentaris al pròleg de Fuster i a les al·lusions sobre la vida de Joan Salvat
Papasseit.
Comentaris a la participació valenciana en el "Club dels novel·listes".
Anuncia el canvi del títol de la novel·la de Mercè Rodoreda a "Un vol de
coloms".

1961

Salesjoan

16233

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster amb comentaris a la
novel·la de Mercè Rodoreda.
Comunica que la novel·la de Nicolau Mª Rubió Tudurí, "No ho sap ningú" ja
està component-se.
Anuncia que li enviarà els "Germans Karamazov".

1961

Salesjoan

16234
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SALES, Joan

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster anunciant-li l' estat de l'
edició del Salvat Papasseit.
Comentaris a la novel·la de Mercè Rodoreda.
Coentaris a la necesitat de novel·les valencianes i a l' estil de la prosa de
Fuster.
Adjunta "gasetilla", "Club dels novel·listes" o "El dinamismo al servicio de la
novela catalana" , enviada als periòdics amb motiu del repartiment dels
"Karamàzov".

1961

Salesjoan

16235

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster amb comentaris sobre la
situació de la novel·la valenciana. L' anima a escriure una novel·la.
Anuncia la publicació al "Club dels novel·listes" de la novel.la de Lloreç
Villalonga, "Bearn"
Comentaris lingüístics.

1961

Salesjoan

16236

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster demanant-li la traducció de
la novel·la "La Quarta Vigília" de Johan Falkberget de la que posseeixen els
drets.
Comenta que Livio Bacchi, de l' "Egregio Editore Ariel" demana els drets de
reproducció de poemes de Salvat Papasseit i Màrius Torres per a "Antologia
di poeti catalani".

1961

Salesjoan

16237

1961

Salesjoan

16238

carta

Carta de Fuster a Joan Sales explicant-li el seu punt de vista sobre la qüestió
de la "llengua literària".
Respon a algunes qüestions plantejades per Salesi el felicita per la traducció
francesa d' "Incerta glòria".

1961

Salesjoan

16239

Carta

Carta de Joan Sales a Fuster enviant-li "La quatriem e veille" i donant-li
algunes indicacions.
Anuncia que no han rebut les proves del seu pròleg per al Salvat Papasseit.
Comunica que ja van a publicar la novel·la de Nicolau Mª Rubió i Tudurí.
Comentaris a les properes publicacions del "Club dels novel·listes".

1961

Salesjoan

16240

Carta

Carta de Joan Sales a Fuster donant el seu punt de vista i el de Bernat
Lesfargues i Baltasar Porcel a les reflexions de de Fuster sobre la "llengua
literària".
Proposa fer a Fuster un llibret sobre aquest tema i adjunta un guió.

1961

Salesjoan

16241

Carta
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Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster agraint-li que haja acceptat
traduir "La quarta vigília", envia l' edició francesa de la novel·la.
Comentaris a la polèmica lingüística amb Casp i Adlert.

[

SALES, Joan

Carta

Carta de Joan Sales a Fuster agraint-li el comentari que ha fet sobre la seua
traducció dels "Karamazov" a Destino.
Comenta que ha enviat una carta a Joan Triadú per el seu article "La
literatura catalana i el poble" en la que trata el tema de la "llengua literària" i
de la que anuncia li enviarà còpia.
Comunica que li ha enviat les noves proves del pròleg per al Salvat Papasseit.
Pregunta per la traducció de"La quatrieme veille".

1961

Salesjoan

16242

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster explicant lo ocorregut amb
el seu pròleg.
Dòna algunes indicacions per a la traducció de "La quatrieme veille".

1961

Salesjoan

16243

Carta

Carta de Joan Sales a Fuster proposant-li un possible tema per a le seua
novel·la.
Comunica que a més de la traducció de "La quatrieme veille" els tindria que
fer un pròleg.
Anuncia que la carta que va escriure a Triadú es convertirà en un article per
al "Cap d' Any".
Pregunta si ha rebut "No ho sap ningú"

1961

Salesjoan

16244

Carta

Carta de Fuster a Joan Sales explicant-li el seu punt de vista sobre la qüestió
de la "llengua literària".
Respon a algunes qüestions plantejades per Salesi el felicita per la traducció
francesa d' "Incerta glòria".
Carta adjunta a la enviada per Joan Sales en data 27 d' octubre del mateix
any.

1961

Salesjoan

16245

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel",a Fuster enviant-li l' article que li
envia a Joan Triadú. L' anima a fer un llibret sobre aquesta qüestió.
Anuncia l' èxit de "No ho sap ningú" i la propera publicació del "Club dels
Novel·listes", "Bearn", d Llorenç Villalonga.
Pregunta per la traducció de "La quarta vigília".
Adjunta la carta enviada per Fuster en data de 25 de juliol del mateix any.

1961

Salesjoan

16246

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", enviant a Fuster dues cartes, una de
Ferran de Pol i l' altra de Llorenç Villalonga, relatives a "No ho sap ningú".
Recomana llegir de nou "No ho sap ningú" abans de fer la crítica per a
"Destino".
Pregunta com va la traducció de "La quarta vigília".
Adjunta carta de Ferran de Pol.
Adjunta carta de Llorenç Villalonga.

1961

Salesjoan

16247
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SALES, Joan
Carta

Carta

carta

Carta

Carta

Carta

Carta de Joan Sales d' "Ediciones Ariel" a Fuster sobre la polèmica de la
llengua catalana en la literatura.
Anima a Fuster a continuar amb la traducció de "La quarta vigília". Insisteix
en la idea deque Fuster prepare una novel·la.
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster enviant-li el comentari de
Joan Oliver sobre "No ho sap ningú" i una bibliografia de Rubió.
Adjunta carta amb l' opinió de Joan Oliver sobre "No ho sap ningú".
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster enviant-li el nou bulletí de
subscripció en el que apareix ja "La quarta vigília".
Envia el calendari amb les dates previstes per a la publicació de: "El
guepard", "La plaça del diamant", "Tancat amb pany i clau" i "La cuarta
vigília".
Anuncia que li enviarà "Bearn" de Villalonga.
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster enviant-li "Bearn" de
Llorenç Villalonga.
Agraeix les noticies sobre la traducció de la novel·la de Falkberget.
Anuncia que "Gloire incertaine" sortirà a febrer i que "Gallimard" demana els
drets per publicar "No ho sap ningú".
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster felicitant-lo per
"Serrallonga, vida i mite del famós bandoler".
Envia l' últimprospecte del "Club dels novel·liste" en el que anuncien "La
quarta vigília", "El guepard", "La plaça del diamant" i "Tancat amb pany i
clau".
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster interesant-se per la marxa
de la traducció de "La quarta vigília".

1961

Salesjoan

16248

1961

Salesjoan

16249

1961

Salesjoan

16250

1961

Salesjoan

16252

1962

Salesjoan

16253

1962

Salesjoan

16256

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", en resposta al telegrama enviat per
Fuster anunciant l' enviament dels primers capitols de "La quarta vigília".
Comentaris als problemes amb la censura.

1962

Salesjoan

16257

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster agraint-li les primeres
pàgines de la traducció de "La quarta vigília".
Comentaris a l ' èxit de la traducció "Incerta Glòria" de Lesfargues.

1962

Salesjoan

16258

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster explicant-li com es
procedirà en la traducció quan l' envie.
Comentaris al "silenci" de la premsa amb "No ho sap ningú" de Villalonga.

1962

Salesjoan

16260

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster amb comentaris a la
correcció de la traducció de"La quarta vigília".
Anuncia un nou retard en l' edició del "Salvat Papasseit" per un problema
amb Tomàs Garcés.

1962

Salesjoan

16261
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SALES, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster felicitant-lo de nou per el
pròleg per al Salvat Papasseit.
Anuncia que ha rebut l' ultima tramesa de la traducció de "La quarta vigília".
Comentaris arran una conversa amb Martínez Ferrando sobre Fuster.
Comunica que han donat el premi de la crítica a "Bearn".
Carta de Joan Sales, d' "Edicions Ariel", a Fuster felicitant-lo per "Nosaltres
els valencians". Comentaris a l' obra.
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel" a Fuster anunciant-li que prepara un
anticle sobre "Nosaltres els valencians" per a una publicació francesa.
Comunica que el Salvat Papasseit ja està enquadernat i li enviarà mitja
dotzena.
Informa d' un article insultant de "La Libre Belgique" sobre l' edició francesa
de "Incerta Glòria".
Pregunta si ha escrit la crítica de "La plaça del diamant" per a "Destino".
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster explicant-li que ha
demanat opinió a diferents editors sobre uns defectes que assenyalava
Fuster en una carta anterior.
Comentaris personals.
Envia les proves de galera de "La quarta vigilia" corregides per Bardagí.
Anuncia que també les ha enviat a censura.
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel" a Fuster anunciant que ja li han
enviat els exemplars del "Salvat Papasseit" i que ja ha rebut l ' "Esprit".
ComeNtaris a l' article d' "Esprit" i a les crítiques de "Incerta glòria".
Demana que revise les galerades de "La quarta vigília" i faça el prefaci.
Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel" a Fuster agraint-li la correcció de les
galerades de "La quarta vigília".
Comentaris personals sobre Joan Maragall.
Anuncia la possibilitat de que "La plaça del diamant" forme part de la
col·lecció "Du monde entier" de "Gallimard".
Adjunta còpia de la carta que li envia a Joan Triadú per aclarir la qüestió de
"La plaça del diamant" i el "Premi Sant Jordi"

1962

Salesjoan

16262

1962

Salesjoan

16263

1962

Salesjoan

16264

1962

Salesjoan

16265

1962

Salesjoan

16266

1962

Salesjoan

16267

[

SALES, Joan
Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster comunicant-li la negativa
de censura a la publicació de "La quarta vigília".
Dóna a Fuster indicacions per a escriure el pròleg de dita novel·la per tal d'
intentar superar la censura.
Pregunta si ha fet l' article de "La plaça del diamant" per a "Destino".
Cometaris a la polèmica amb Joan Triadú.

1962

Salesjoan

16268

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la censura a la
publicació de l'obra "La Quarta Vigilia". També li parla de la crítica literària a
les obres "La Plaça del Diamant" i "Incerta Glòria", i li demana que li
recomane alguna novel·la catalana per parlar-ne al Club dels Novel·listes.
Finalment li demana que'l visite a Barcelona.

1962

Salesjoan

16269

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre com serà la
censura amb el nou munistre d'informació Sr. Fraga. També li demana que li
faça un informe per tal de passar la censura l'obra "La Quarta Vigilia", i a la
crítica literària per part de Llorenç de Villalonga a l'obra "La Plaça del
Diamant".

1962

Salesjoan

16270

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació de
l'obra "La Quarta Vigilia" per part d'Edicions Ariel S.A., i li demana un prefaci
a l'esmentada obra per a la censura. Finalment li fa alguns comentaris sobre
la bona crítica literària de l'obra "La Plaça del Diamant".

1962

Salesjoan

16271

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació de
l'obra "La Quarta Vigilia" per part d'Edicions Ariel S.A. un cop passada la
censura, i d'altres comentaris sobre les correccions fetes al seu pròleg.
També li parla de les variants lingüñistiques catalanes, i de la crítica literària
a la "Plaça del Diamant", on li diu que li diga quant sortirà el seu article a
[Destino] sobre l'obra.

1962

Salesjoan

16272

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'un pròleg a l'obra
de Johan Falkberget per a la seua publicació a Ediciones Ariel S.A. També li
demana la seua participació a una conferència del Club dels Novel·listes al
Centre Excursionista d'Alcoi, i li demana que organitze altres conferències a
la comarca de la Ribera. Finalment li parla de la idea de que Llompart escriga
l'obra "Nosaltres, Els Balears".

1962

Salesjoan

16273
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SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre el seu pròleg a l'obra de
Johan Falkberget, i d'altres comentaris sobre la publicació de la traducció de
l'obra "Incerta Glòria". També li fa alguns comentaris sobre el programa d'un
cicle de conferències presentat el "Club dels Novel·listes" al País Valencià.
Finalment li fa alguns comentaris literaris i li demana la seua crítica literària
apareguda a destino sobre l'obra "La Plaça del Diamant".

1962

Salesjoan

16276

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua traducció
al català d'una obra noruega que s'editarà a Edicions Ariel S.A. i de les
correccions al pròleg de la mateixa, i d'altres comentaris sobre unes
conferències de presentació al País Valencià del Club dels Novel·listes.
Finalment li fa alguns comentaris sobre una crítica literària apareguda al diari
"Le Monde" al seu llibre "Incerta Glòria".

1962

Salesjoan

16277

Carta

Proposta a Fuster per part de Joan Sales d'unes correccions al pròleg d'un
llibre que publicarà Edicions Ariel S.A. a la col·lecció "Club dels Novel·listes".
També li demana que li faça una crítica literària a l'obra "La Plaça del
Diamant", i d'altres comentaris a la seua participació al III Aplec de la
Joventut al País Valencià. Finalment li comunica la reedició d'algunes obres
publicades a l'esmentada col·lecció.

1962

Salesjoan

16278

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua participació en unes
conferències de presentació del "Cluib dels Novel·listes" per terres
valencianes, i demanant-li que fixe els honoraris que vol rebre per les
mateixes.

1962

Salesjoan

16279

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre unes afirmacions fetes per
aquest a un pròleg seu en contra del Club dels Novel·listes, i d'altres
comentaris en defensa d'aquest. Finalment li fa alguns comentaris en
defensa de la llengua catalana i a la seua participació en les conferències de
presentació de l'esmentada col·lecció a terres valencianes.

1962

Salesjoan

16280

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua participació en una
conferència de presentació del Club dels Novel·listes per terres valencianes, i
d'altres comentaris a una crítica de Fuster a l'esmentada col·lecció literària.
També li demana l'enviament d'un article sobre l'obra "La Plaça del Diamant"
i li demana editar-li la seua traducció a l'obra "La Pesta" de Camus.

1962

Salesjoan

16281

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua participació a unes
conferències de presentació del Clun dels Novel·listes per terres valencianes,
i als seus honoraris, proposta del programa de torns i continguts de les
mateixes conferències. Finalment li comunica l'enviament d'una traducció al
castellà que ha fet d'una obra de Flaubert.

1962

Salesjoan

16282
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SALES, Joan
Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Sales del programa d'actes per a unes
conferències de presentació del Club dels Novel·listes en terres valencianes, i
d'altres comentaris als honoraris que rebrà, i a la durada de les seues
intervencions orals.

1962

Salesjoan

16283

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales del seu viatge a Sueca per tal de
recollir-lo per a participar a una conferència a Alcoi de presentació del Club
dels Novel·listes. També li fa alguns comentaris editorials sobre la publicació
d'un llibre per part d'Edicions Ariel de la senyora Vila-Abadal.

1962

Salesjoan

16284

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la lectura de la seua obra
"Poetes, moriscos i capellans". També li demana l'adreça de Sanchis Guarner
per felicitar-lo per l'edició de l'obra esmentada, i li fa alguns comentaris
sobre la gent que coneguè durant el seu viatge a València i a l'idea de
catalanitzar les institucions valencianes.

1962

Salesjoan

16285

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la compra de la seua obra
"El Pais Valenciano", i d'altres comentaris editorials sobre el contracte signat
entre "El club dels Novel·listes" i l'editora "Difusora General". També li diu
que vol escriure a l'Aracil però a perdut l'adreça seua.

1962

Salesjoan

16286

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament de les proves
d'impremta corregides de l'obra "La quarta Vigilia" per a publicar-la a
Edicions Ariel S.A., i d'altres comentaris sobre les correccions a fer.
Finalment li fa alguns comentaris editorials sobre la bona acollida de vendes
que ha tingut "Nosaltres els valencians" i sobre la publicació i reedició
d'algunes obres.

1962

Salesjoan

16287

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Sales per l'enviament de l'adreça
d'Aracil. També li demana l'adreça de Sanchis Guarner per felicitar-lo per
l'obra "Poetes moriscos i capellans". Finalment li fa alguns comentaris
editorials sobre el preu de venda de "Nosaltres els valencians", i a la seua
crítica literària a "Destino", i a l'augment de les vendes editorials de la
col·lecció "El Club dels Novel·listes"

1962

Salesjoan

16288

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de la publicació de l'obra "La
Quarta Vigilia", i d'altres comentaris editorials sobre l'augment de les vendes
de la col·lecció "El Club dels Novel·listes" amb un contrat signat amb
Difusora General. També el felicita pel seu article de premsa "Ser o no ser en
Parrilla", i l'anima a que faça una novel·la per al premi Sant Jordi.

1962

Salesjoan

16289

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales proposant-li unes
correccions al text d'un llibre a publicar Edicions Ariel S.A. També li demana
que faça una novel·la per publicar-la a "El Club dels Novel·listes".

1962

Salesjoan

16290
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[

SALES, Joan
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que s'han fet les correccions
per a la publicació de l'obra "La Quarta Vigilia" per part d'Edicions Ariel, i
d'altres comentaris sobre nous valors als premis Sant Jordi, i instant-lo a
participar amb una novel·la.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Joan Sales i d'altres comentaris
editorials sobre donar-li un nou impuls a la col·lecció "El Club dels
Novel·listes". També li fa alguns comentaris a la lectura de l'obra
"Homenots" de Josep Pla, i a la publicació de l'obra "La Quarta Vigilia".

1962

Salesjoan

16291

1962

Salesjoan

16292

1962

Salesjoan

16274

1962

Salesjoan

16275

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales a la lectura d'un article seu
aparegut a "Serra d'Or" i d'altres comentaris editorials sobre la publicació de
l'obra "La Quarta Vigilia" i l'enviament d'uns exemplar a "Difusora General".
També li anincia que el proper llibre a publicar a Ediciones Ariel serà
"Desenllaç a Montlleó" dEn Villalonga.

1963

Salesjoan

16293

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre l'enviament d'uns
exemplars de "La Quarta Vigilia". També li comunica la visita d'arlandis i de
Codonyer a Barcelona, qui li degueren de que es farà un Aplec a Morella al
que vol anar, i li diu que la propera obra que pensa editar a Ariel serà "A
punt de Destí" d'En Pedrolo.
Adjunta còpia d'una carta de Joan Sales a l'Aracil, on li parla de la seua visió
del catalanisme.

1963

Salesjoan

16294

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre l'enviament per part de
Martí Domínguez d'uns retalls de premsa de "Levante" i "Las Provincias"
crítics amb Fuster per la polèmica dels seus llibres "Nosaltres els valencians"
i "El Pais Valenciano", pel que li dona el seu suport. També li fa d'altres
comentaris editorials sobre l'edició de l'obra "Fontamara" d'Ignazio Silone i
d'altra obra d'En Pedrolo al "Club dels Novel·listes".

1963

Salesjoan

16295

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre les seues gestions per ferse amb els drets d'edició de l'obra "Fontamara" d'Ignazio Silone, i d'altres
comentaris editorials sobre les vendres d'obres catalanes per les editorials, i
sobre la perdua de prestigi del Premi Sant Jordi.

1963

Salesjoan

16296

Carta

Conferencies

Programa
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Guió d'una conferència de Fuster on parla del Club dels Novel·listes i del seu
treball a la mateixa institució col·laborant en la traducció d'obres al català
amb Joan Sales.
Esborrany del programa d'activitats i conferències per a la promoció del
"Club dels Novel·listes" per terres del País Valencià.

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua traducció a l'obra
d'Ignazio de Silone per a la seua publicació, d'altres comentaris editorials
sobre les vendes de llibres en català i l'aparició de noves editorials, i al premi
Sant Jordi.

1963

Salesjoan

16297

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que l'obra "Fontamara"
d'Ignazio Silone, vol ser traduida al català per moltes editorials, pel que
desisteixen d'editar-lo al "Club dels Novel·listes". Pel que li proposa editar les
obres "La Corona" de Sigrid Undset i "Gent Lliure" de Laxness. També li
demana si ha fet crítica literària de les obres "La Quarta Vigilia" i "Desenllaç a
Montlleó".

1963

Salesjoan

16298

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan sales de la creació del premi literari
"Club dels Novel·listes", i d'altres comentaris sobre les bases de premi i els
membres del jurat proposant-lo com a membre. També li fa alguns
comentaris sobre la seua crítica literària a les obres "La Quarta Vigilia" i
"Desenllaç a Montlleó", i a l'enviament d'un exemplar de l'obra "El
Testament" publicada per Edicions Ariel.

1963

Salesjoan

16299

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre les gestions a dur a terme
per a crear el Premi del "Club dels Novel·listes" i la necessitat de que Fuster
forme part del jurat. També li fa alguns comentaris a unes afirmacions fetes
per Joan Petit sobre "La plaça del diamant" a [[Destino]], i a la crítica literària
seua a les obres "El Testament", "La Quarta Vigilia" i "Desenllaç a Montlleó".

1963

Salesjoan

16300

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que l'agent literària Mme.
Bartrina ha aconseguit que Ignazio Solone escollira la col·lecció "El Club dels
Novel·listes" per a publicar en català "Fontamanra", pel que li demana a
Fuster faça la traducció i el pròleg de l'obra.

1963

Salesjoan

16301

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua traducció de l'obra
"Fontamara" per a publicar-la a Edicions Ariel S.A., i d'altres comentaris
crítics als premis literaris catalans. També li fa alguns comentaris a la crítica
de l'obra "La Quarta Vigilia", i a la situació de la literatura catalana compranta amb la valenciana.

1963

Salesjoan

16302

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Sales sobre la traducció de l'obra
"Fontamara" per al "Club dels Novel·listes", i als seus comentaris crítics els
premis literaris que considera desencertats. També li fa alguns comentaris
crítics sobre "La Quarta Vigilia", i al premi del "Club dels Novel·listes".

1963

Salesjoan

16303

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre el nomenament del nou
papa.

1963

Salesjoan

16304
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[

SALES, Joan

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre el nomenament del nou
papa Pablo VI.

1963

Salesjoan

16305

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua traducció a l'obra
"Fontamara" per publicar-la "El Club dels Novel·listes", i d'altres comentaris
als seus honoraris editorials. També li parla de la negativa de Miquel Dolç de
formar part del jurat del premi "Club dels Novel·listes", li demana la seua
visita a Siurana i li diu que pensa fer algunes correccions a l'obra "Incerta
Glòria". Finalment li parla de la necessitat de publicar alguna cosa d'autor
valencià al Club dels Novel·listes, i que si fora d'ell millor.

1963

Salesjoan

16306

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que ja s'ha formalitzat el
contracte d'edició de "Fontamara" amb Ignazio Silone, i de les clàusules del
contracte. També li demana si ha fet alguna crítica a l'obra "Desenllaç a
Montlleó", i d'altres comentaris sobre la necessitat de que Aracil vaja a
estudiar a l'extranger amb una beca.

1963

Salesjoan

16307

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales, sobre la traducció al
català de "Fontamara" de Silone, i a l'italià de la seua obra "Incerta Glòria".
També li fa alguns comentaris sobre la personalitat d'Aracil, i la seua
necessitat d'estudiar a l'extranger. Finalment li fa alguns comentaris sobre la
seua crítica literària a "Serra d'Or" de l'obra "Desenllaç a Montlleó".

1963

Salesjoan

16308

1963

Salesjoan

16309

1963

Salesjoan

16310

1963

Salesjoan

16311

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1720 ]

Comentaris a Joan Sales per part de l'agent literària Ana Maria Thiais de
Bartrina, sobre l'edició al català de l'obra "Fontamara" d'Ignazio Silone, carta
reenviada a Fuster.
Enviament a Fuster per part de Joan Sales de l'adreça de Núria Sales de
Bohigas al Collège Néerlandais de París, i d'altres comentaris sobre les
darreres novel·les que editarà el "Club dels Novel·listes". Finalment li
demana si ha fet alguna altra crítica literària a l'obra "Desenllaç a Montlleó"
a part de la de Serra d'Or, i li avança qui guanyarà el premi Sant Jordi de
novel·la.
Comunicació a Fuster per part de Joan Oliver d'una carta que li envià l'Aracil
per a que li done la seua opinió, i d'altres comentaris sobre al paper de
l'esglèsia catalana. També li diu que sería bò que els joves catalans
completares estudis a l'extranger, i critica els articles de Masoliver a [La
Vanguardia].
Adjunta retall de l'esmentat article títolat "El último premio "Congourt: Digo
si son galgols, digo que podencos".

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la clausura de certes
institucions per part del govern franquista, i d'altres comentaris al Premi del
Club dels Novel·listes i a la baremació de les obres per par del jurat. També li
demana si ha rebut l'obra "La Pluja als vidres", i d'altres comentaris a les
obres publicades al "Club dels Novel·listes", i a les obres guardonades amb el
Premi Sant Jordi.

1963

Salesjoan

16312

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua anada a Barcelona
per fer un dinar, i d'altres comentaris crítics als Premis de Santa Llúcia.
També li fa alguns comentaris sobre autors cristians, a la literatura de Josep
Pla, i a la poesia catalana. Finalment li parla de la literatura catalana, del
carlisme i de les obres a editar al "Club dels Novel·listes".

1963

Salesjoan

16313

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació a Edicions
Ariel S.A. de l'obra "Histporia dels catalans", i d'altres comentaris crítics
sobre la revista [[Destino]], a Ramón Masoliver i al règim franquista. També li
parla de la nacessitat d'enviar a l'Aracil a estudiar a l'extranger, i li parla dels
incidents a l'Aplec de Bocairent. Finalment li fa alguns comentaris a l'obra de
Robert Robert i a les obres presentades al premi del Club dels Novel·liestes.

1964

Salesjoan

16314

1964

Salesjoan

16315

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre el retard en l'enviament
d'un exemplar de l'obra "Història dels catalans" degut a la burocràcia d'Ariel
Edicions. També li fa alguns comentaris al contingut de la mateixa obra, on
segons Fuster no està ben tractat el tema dels moriscs. Finalment li demana
notícies de l'Aracil i li diu que Martí Domínguez anirà a Barcelona a donar
una conferència.

1964

Salesjoan

16316

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Joan Sales per a que lil's faça arribar a
Ramon d'Abadal al poc tractament donat a l'obra "Història dels catalans"
dels musulmans. També li dona records per a Martí Domínguez, i li diu com
està l'Aracil.

1964

Salesjoan

16317

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Joan Sales per a que lil's faça arribar a
Ramon d'Abadal al poc tractament donat a l'obra "Història dels catalans"
dels musulmans. També li dona records per a Martí Domínguez, i li diu com
està l'Aracil.

1964

Salesjoan

16318

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la lectura d'una separata
seua sobre l'obra d'Ausiàs March.

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre l'estada de Martín
Domínguez a Barcelona. També li demana que faça un capítol per a incloure'l
a l'obra "Història dels catalans" d'Abadal sobre "Les terres catalanes sota els
musulmans", i d'altres comentaris a l'esmentada obra. Finalment li diu quins
seràn els seus honoraris editorials per la seua col·laboració a l'obra.

1964

Salesjoan

16319

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'acceptació de Ramon
d'Abadal i de Ferran Soldevila de la seua participació en un capitol sobre els
moros a Catalunya per a l'obra "Història dels Catalans", i demanant-li que es
fique a treballar amb el mateix. També li demana per com porta la traducció
de l'obra "Fontamara".

1964

Salesjoan

16320

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la necessitat de que faça el
capítol sobre els moriscos a Catalunya, a l'obra "Història dels Catalans".
També li demana si no accedira a fer l'esmentat capítol a l'obra si podría ferlo Sanchis Guarner, i d'altres comentaris al respecte.

1964

Salesjoan

16321

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Sales de que faça un llibre junt amb
Sanchis Guarner sobre la presència dels moros a les terres catalanes. També
li fa alguns comentaris sobre la Censura, i d'altres comentaris crítics a la
revista "Destino".

1964

Salesjoan

16322

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que de moment no li diga res
a Sanchis Guarner sobre fer una llibre conjunt sobre la presència musulmana
a Catalunya. També li comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra
"Gattopardo", d'altra de Màrius Torres, i les obres "Bearn" i "La Plaça del
Diamant", i li demana a Fuster que faça una novel·la per al "Club dels
Novel·listes". Finalment li comunica la seua intenció de visitar València per
veure una peça d'art morisca de Xàtiva.

1964

Salesjoan

16323

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Sales sobre com porta la traducció de
"Fontamara" per a la seua publicació a Ediciones Ariel. També li fa alguns
comentaris sobre la personalitat d'Aracil, i a la lectura de l'obra "Incerta
Glòria", i d'altres comentaris personals.

1964

Salesjoan

16324

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua visita a terres
valencianes durant les vacances de Setmana Santa, i d'altres comentaris
sobre l'hospitalitat de Martínez Ferrando i la visita a diferents museus
valencians per veure l'art àrab, i d'una peça vista a Xàtiva.

1964

Salesjoan

16325
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[

SALES, Joan
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre l'aparició de
l'obra "Els altres catalans", i sobre l'obra "Ronda Naval Sota la Lluna"
presentada al premi Sant Jordi. També li demana per com porta la traducció
de "Fontamara", i li fa alguns comentaris sobre la lectura de l'obra de Calders
"L'ombra de l'atzavara".

1964

Salesjoan

16326

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre un article seu en el que
parla del "Club dels Novel·listes" aparegut a la revista [[El Cretino]], i d'altres
comentaris sobre les revistes literàries catalanes, i sobre l'aparició de noves
revistes. Finalment li comunica l'enviament d'una obra de Màrius Torres, i
de les revistes "Plora Patria Estimada" i "L'Estrella d'En Perris", i li parla de la
reaparició editorial de Proa.

1964

Salesjoan

16327

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre l'enviament a la censura de
la seua traducció de "Fontamara" per a la publicació a Edicions Ariel, i
d'altres comentaris sobre la Censura. També li parla de la necessitat
d'aparició de noves revistes literàries catalanes, i de les gestions a fer per
aconseguir-ho.

1964

Salesjoan

16328

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales de la seua època d'exiliat a Mèxic,
i a la lectura de l'obra "Fontamara". També li fa alguns comentaris editorials
sobre la publicació de l'obra "L'Estrella d'En Perris", i al tancament d'algunes
editorials catalanes. Finalment li parla del seu pròleg a "Fontamara", i a la
crítica editorial de diferents obres.

1964

Salesjoan

16329

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre les correccions de la seua
traducció a l'obra "Fontamara" per a publicar-la Ariel Edicions, i d'altres
comentaris literaris i sobre l'ús d'alguns mots catalans a la mateixa traducció.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la publicació de noves revistes
catalanes.

1964

Salesjoan

16330

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'un còpia d'una
carta a Emili Boïls per mitjpa de Martí Domínguez on li recomana vaja en
compte amb la seua tasca d'editor degut a les fallides editorials d'altres
editors catalans, i d'altres comentaris personals i familiars.
Adjunta còpia de la carta esmentade demanant-li a Martí Domínguez que
s'associe amb Emili Boïls en la seua tasca editorial.

1964

Salesjoan

16331
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[

SALES, Joan
Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Sales sobre la història de la
literatura catalana feta per Martí de Riquer, i a d'altres obres de la mateixa
temàtica per part de d'altres autors catalans, pel que li demana qui siga ell
qui faça una obra semblant. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació de la seua traducció a l'obra de Silone, i li comunica l'enviament
de reedicions de les obres "La plaça del Diamant" i "Plora Pàtria Estimada".

1964

Salesjoan

16332

1964

Salesjoan

16333

1964

Salesjoan

16334

1964

Salesjoan

16335

1964

Salesjoan

16336

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre el pagament dels seues
honoraris editorials pel pròleg a l'obra "Fontamara", i d'altres comentaris
sobre un article aparegut a [La Vanguardia] ons es fa refència als polítics
catalanistes però afins al règim franquista.

1964

Salesjoan

16337

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales del pagament dels seus
honoraris editorials pel seu pròleg a l'obra "Fontamara". També li diu que vol
fer una nova versió de l'obra "Incerta Glòria" i de la crítica rebuda pels
exiliats a França. Finalment li fa alguns comentaris sobre la seua crítica
literària a "Historia dels catalans" publicada a [Destino].

1964

Salesjoan

16338

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la contestació rebuda per
Emili Boïls a la seua proposta d'associar-se comercialment amb altra
persona, i de la situaciò econòmica pèsima en que està el seu negoci.
Adjunta còpia de la carta de Sales a Boïls on li parla d'una reunió amb Cahner
per a buscar-li un soci capitalista a la seua editorial.
Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre els deutes de l'empresa
editorial de Boïls amb empresaris catalans, i d'altres comentaris a l'edició
d'una història de la literatura catalana per part d'En Riquer i d'En Comas.
Finalment li diu que li enviarà uns exemplars de "Fontamara" quant s'editen i
d'altres comentaris al pagament dels seus honoraris editorials pel pròleg a
l'obra i a com estàn els contes del "Club dels Novel·listes".
Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre l'aparició de
l'obra "Fontamara" i al pagament dels seues honoraris editorials per la
traducció d'aquesta. També li demana un pròleg a la mateixa, i li fa alguns
comentaris sobre la censura.
195=23.
Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre l'enviament a la
censura de l'obra "Fontamara" per a la publicació d'un pròleg seu, i d'altres
comentaris crítics amb la censura i el règim franquista i sobre l'exili a Mèxic.

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Sales a l'obra "História de la
literatura catalana" de Martí de Riquer, i d'altres comentaris sobre la
literatura catalana. També insta a Fuster a fer altra "História de la literatura
catalana", i d'altres comentaris editorials i sobre amics comuns.

1964

Salesjoan

16339

Carta

Comentaris per par de Fuster a Joan Sales sobre el seu viatge per terres
catalanes, i d'altres comentaris donant-li la seua opinió sobre la història de la
literatura catalana, i la publicació de Martí de Riquer sobre l'esmentada
història literaria.

1964

Salesjoan

16340

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Sales a l'obra "Història de la
literatura catalana" de Martí de Riquer, i demés comentaris sobre la història
de la literatura i a alguns autors catalans.

1964

Salesjoan

16341

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales de que l'obra "Fotamara" no ha
rebut l'aprovació de la censura per a ser publicada, i d'altres comentaris
editorials al respecte.

1964

Salesjoan

16342

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la història de la literatura
catalana, i d'altres comentaris editorials sobre els seus problemes amb la
censura, i sobre com va ser la seua tornada de l'exili.

1964

Salesjoan

16343

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales d'una carta d'En Boïls i la seua
resposta, i d'altres comentaris sobre el funcionament ecocòmic del "Club
dels Novel·listes".
Adjunta carta d'Emili Boïls a Joan Sales demanant-li llibres d'editorials
catalanes per vendre'ls a la seua llibreria a València, que l'ha adaptat també
per a sala d'exposicicions.
Contestació de Joan Sales a Emili Boïls diguent-li que espera que li vaja bè el
tema de les exposicions però que cap editorial catalana confia en ell per
enviar-li llibres pels diners que'ls adeuta.

1964

Salesjoan

16345

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua conferència a
Barcelona sobre "Unamuno i Catalunya", i d'altres comentaris sobre el
catalanisme de Prat de la Riba i el del partit socialista. També li fa alguns
comentaris crítics a l'obra i figura d'Unamuno, i li comunica la mort de la
mare de Mercè Rodoreda.

1964

Salesjoan

16346
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[

SALES, Joan

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'interés pde Bernard
Lesfargues de que vaja a Lyon a donar una conferència. També li fa alguna
crítica sobre com s'organitzà la presentació a Barcelona del seu llibre
"Diccionari per a ociosos". També li demana que faça una novel·la per al Club
dels Novel·listes, i li comunica l'enviament de "Gent del Sud" la darrera obra
que han publicat. Finalment li fa alguns comentaris sobre la seua crítica a les
obres de la mateixa col·lecció, a "Destino", i de l'obra "Ciociara" d'Albert
Moravia.

1964

Salesjoan

16347

1964

Salesjoan

16348

1964

Salesjoan

16349

1964

Salesjoan

16366

Expedient

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'una carta i
contestació seua a Lluís Català i Pallejà, parlant-li de la seua situació d'exiliat,
i d'altres comentaris sobre una multa que li han ficat per participar en una
manifestació en defensa del català.
Adjunta carta de Lluís Català i Pellejà a Joan Sales demanant-li per què no li
vol publicar un llibre, i d'altres comentaris sobre els exiliats i la situació del
catalanisme.
Contestació de Joan Sales A Lluís Català Pellejà recomanant-li altra editorial
catalana per publicar-li el llibre, i d'altres comentaris sobre els exiliats
catalans.

1964

Salesjoan

16344

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament de la seua foto i la
d'En Palàcios per a un llibre que vol publicar sobre els escriptors catalans.
També li fa alguns comentaris sobre d'altres autors valencians a incloure a
l'obra. Finalment li fa una crítica a Conxa Alós per escriure en castellà, i
demés comentaris editorials i crítics amb el règim franquista.

1965

Salesjoan

16350

Carta

Carta

Carta
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Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Sales per la publicació a "Serra
d'Or" d'una carta al director de Francesc Planes i Casals.
Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la seua estada a Lyon on va
anar a fer una conferència, i d'altres comentaris crítics a la revista "Serra
d'Or". També li parla de que Sòria se n'ha anat a viure a Barcelona des de
Madrid i demés comentaris crítics amb el règim franquista. I li agraeix els
seus informes sobre les possibles novel·les a publicar al Club dels
Novel·listes.
Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que ja no està processat pel
govern degut a un pleit editorial al ser absolt. També li comunica el seu
interés per publicar "Fontamara", pel que li envia l'ordre de prohibició de la
censura (que s'adjunta).

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris crítics per part de Joan Sales a la figura de Jaume Miravitlles, i
d'altres comentaris sobre la seua tasca d'assessor literari per al "Club dels
Novel·listes". També li agraeix l'enviament d'una foto seua i de Palàcios, a
qui li vol editar un llibre. Finalment li recomana llegir "1984" d'Orwell.

1965

Salesjoan

16351

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació del llibre "La
Traviata" incloent "Fontamara", i com burlar la Censura per a l'aprovació de
l'edició. També li fa alguns comentaris crítics a la figura de Josep Pla i al
règim franquista, i li parla de la vovel·la d'Orwell "1984".

1965

Salesjoan

16352

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació al Club dels
Novel·listes d'una obra de Maria Beneyto recomanada per aquest, i a la que
li demana faça el pròleg si la publiquen, i d'altres comentaris editorials a la
reedició de l'obra "Mort de Dama". Finalment li parla de la figura i l'obra
d'Emil Cioran, de qui voldria publicar alguna cosa.

1965

Salesjoan

16353

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Joan Sales degut a la mort de la seua
mare. També li diu que li escriurà a Maria Beneyto per la seua novel·la, i li
dona la seua adreça per a que a partir d'aquest moment li escriga a sa casa i
no a Ariel Edicions.

1965

Salesjoan

16354

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales comunicant-li el trasllat de
l'Editorial Ariel fora de Barcelona, pel que li demana li envie una carta que li
adjunta a Maria Beneyto. També li fa alguns comentaris crítics al diari "La
Vanguardia" per publicar la farsa de que's tanca l'editorial.

1965

Salesjoan

16355

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació de
"Fontamara" aprofitant una nova llei de premsa que vol aprobar la censura.
També li comunica l'enviament de l'obra "Mort de Dama" reeditada pel Club
dels Novel·listes, i li diu que han desestimat publicar l'obra de Marya Benyto.
També li fa alguns comentaris sobre el Concili Vatica II per si el règim
franquista canvie d'estratègia política..

1965

Salesjoan

16356

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Joan Sales sobre l'esglèsia catòlica i al
seu concili, i d'altres comentaris a la nova llei de premsa del règim franquista
per a la publicació de "Fontamara". També li fa alguns comentaris sobre les
obres presentades a la festa literària de Santa Llúcia, i de que no ha fet
crítica a les obres publicades pel Club dels Novel·listes.

1965

Salesjoan

16357
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[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la política internacional
comparant-a amb el règim franquista, i d'altres comentaris sobre el Concili
Vaticà II i la publicació de "Fontamara" amb la nova llei de premsa. També li
comunica l'enviament d'una reedició de "Mort de Dama", i la venda de
Xavier Benguerel de la seua part del Club dels Novel·listes, i li agraeix les
seues informacions sobre les obres presentades al Premi Sant Jordi.

1966

Salesjoan

16358

1966

Salesjoan

16359

1966

Salesjoan

16360

1966

Salesjoan

16361

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que ha parlat amb Edicions
Ariel per a que li envien el segon volum de la "Història dels Catalans", i de
que li va enviar l'obra "El Carrer de les Camèlies" la mateixa autora. També li
demana una crítica a les obres "Nit de Reis" i "Tres", i li fa d'altres comentaris
sobre les obres publicades pel Club dels Novel·listes. Finalment li demana
quant visite Barcelona sopar amb la seua dona i la Rodoreda.

1966

Salesjoan

16362

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Joan Sales per la mort de son pare, i
d'altres comentaris sobre l'exit editorial de l'obra "El carrer de les Camèlies"
publicada pel Club dels Novel·listes i al fracàs de l'obra d'En Benguerel
"Gorra de plat" al no donar-li un premi. També li demana a Fuster que faça
un llibre per a l'esmentada col·lecció.

1966

Salesjoan

16363

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació per part del
Club dels Novel·listes de la novel·la de Ferran "Miralls terbols", un cop
passada la censura, i a la que li demana que faça el pròleg.
Agraïment a Fuster per part de Joan Sales pel seu article sobre l'obra de
Llorenç de Villalonga publicat a "Destino", i d'altres comentaris crítics a la
mateixa publicació. També li fa alguns comentaris sobre la censura i a la
publicació de l'obra "Fontamara". Finalment li fa alguns comentaris sobre
Martí de Riquer i la seua relació amb el règim franquista.
Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'un retall de
premsa de "Le Monde" on es parla de l'obra d'Ignazio Silone, li demana que
al pròleg de "Fontamara" diga que a Itàlia no tot el clero era feixista. També
li comunica la publicació al Club dels Novel·listes de l'obra d'En Tasis "Tres", i
la reedició d'altres èxits editorials de la col·lecció. Finalment li demana que
vaja un estiu a passar-lo amb la seua familia a Siurana.
Adjunta retall de premsa títolat "Ignazio Silone: Sortie de secours" aparegut
al diari [Le Monde, 25 octobre 1966].

[

SALES, Joan

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'una carta d'En
Vergés, i d'altres comentaris crítics a aquest i a la revista [[Destino]]. També
li comunica l'enviament de les darreres obres publicades pel Club dels
Novel·listes "El Carrer de les Camèlies", "El Crist de nou crucificat" i "La Plaça
del Diamant".
Adjunta carta de José Vergés a Joan Sales demanant-li l'enviament de llibres
editats pel Club dels Novel·listes per fer crítica literària a "Destino".

1967

Salesjoan

16364

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'unes "Falses
memòries" d'En Villalonga. També li demana que faça una novel·la per al
Club dels Novel·listes, i sobre les vendes editorials dels llibres en català.
Finalment li fa alguns comentaris a la "Historia dels Catalans" publicada per
Edicions Ariel, i a la crítica editorial de Fuster a "Destino" i "Tele/Estel".

1967

Salesjoan

16365

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament de les proves
d'impremta de "Fontamara" per a la seua revisió abans d'editar-la. També li
comunica que Arbó està preparant una obra títolada "L'Espera" per al premi
Sant Jordi.

1967

Salesjoan

16367

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació de
l'obra "Fontamara" pel Club dels Novel·listes, i d'altres comentaris al pròleg
de l'esmentada obra.

1967

Salesjoan

16368

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de la seua adreça a Siurana per
a que li envie les proves d'impremta revisades de "Fontamara" i d'altres
comentaris a una notícia apareguda a"LE Monde" sobre el viatge de Charles
de Gaule al Canadà.

1967

Salesjoan

16369

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Sales de l'enviament del seu pròleg ja
corregit per a l'obra "Fontamara", i d'altres comentaris crítics al clero i al
Concili Vaticà II. També li parla de la publicació de l'esmentada obra i als
problemes que poden tenir amb la censura, que no deixa publicar en castellà
"Nosaltres els valencians".
Adjunta el pròleg de Fuster a l'esmentada obra, amb correccions
manuscrites d'ell.

1967

Salesjoan

16370

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de la rebuda del seu pròleg
corregit per a l'obra "Fontamara", i d'altres comentaris sobre la seua
publicació i sobre els problemes amb la censura.

1967

Salesjoan

16371
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[

SALES, Joan
Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de la data d'un sopar literari a
Barcelona, i d'altres comentaris sobre els convidats al mateix. També li parla
de l'èxit editorial que està tinguent "Fontamara", i sobre les properes obres a
editar al Club dels Novel·listes sobre els temes d'unitat cultural i lingüística
dels Països Catalans, i sobre la reedició d'obres publicades a l'esmentada
col·lecció.

1967

Salesjoan

16372

1967

Salesjoan

16373

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la lectura de l'obra
"Combustible per a Falles", i d'altres comentaris sobre la seua vida, i incitantlo a que faça una novel·la. També li diu que va a fer la 6ª edició de "La plaça
del diamant".

1967

Salesjoan

16374

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Sales de que no pensa fer cap novel·la,
i menys sobre la seua vida, i d'altres comentaris negant-se a fer la traducció
d'una obra d'Arbó sobre "Verdaguer". També li comunica que s'ha inaugurat
a València la llibreria "Concret",, i li fa alguns comentaris sobre Jordi Nadal.

1967

Salesjoan

16375

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'un exemplar
de "Fontamara", i sobre els problemes amb la censura durant l'edició de la
mateixa. També li fa alguns comentaris editorials sobre les obres pendents
d'Edició al Club dels Novel·listes i a la Col·lecció Cara i Creu.

1967

Salesjoan

16377

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'un exemplar
de "Fontamara" i d'altres comentaris editorials sobre la distrubició de la
mateixa. També li demana que li faça una novel·la per al Club dels
Novel·listes, ja que vol publicar algun llibre d'autor valencià

1967

Salesjoan

16378

1967

Salesjoan

16379

1967

Salesjoan

16380

1967

Salesjoan

16376

1968

Salesjoan

16381

Carta

Carta

Carta
Rebut

Carta
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Recordatoria a Fuster per part de Joan Sales de la data d'un sopar literari a
Barcelona, i d'altres comentaris sobre els convidats al mateix.

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'èxit editorial que està tenint
"Fontamara", i de que tot i el seu contingut anticlerical no ha sigut
censurada.
Comunicació a Fuster per part de Joan Sales del viatge de la seua dona a
Paris. També li demana que li faça un llibre per publicar-li'l al Club dels
Novel·listes, i d'altres comentaris sobre l'èxit editorial de la mateixa
col·lecció.
Resguard d'un fir postal enviat desde València a Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de que no podrà estar a
l'homenatge que li faràn a València degut a que ha de donar una conferència
al Centre Lleidatà. També li fa alguns comentaris a la lectura de les seues
"Obres completes", i a la publicació de l'obra "El Pi de les tres branques".

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la Comissió Organitzadora
d'uns actes, no especificats. També li comunica l'enviament de l'obra "La
Gran Batuda" de Llorenç de Villalonga, i demés comentaris editorials a
"Nosaltres els Balears" i "El Pi de les tres branques" darreres publicacions del
"Club dels novel·listes".

1968

Salesjoan

16382

Carta

Comentaris literaris a Fuster per part de Joan Sales sobre l'obra de Llull i a la
figura i obra de Xavier Benguerel, de Martí de Riquer i de Josep Pla. També li
demana que faça una novel·la per publicar-la "El Club dels Novel·listes".

1968

Salesjoan

16383

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales criticant un manifest de Josep
Tarradellas aparegut en la premsa catalana, i a la figura de Pere Elias i
Busqueta. També li fa d'altres comentaris d'elogi al carlisme i a la figura de
Sebastià Juan Arbó.

1968

Salesjoan

16384

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de la data d'un sopar a
Barcelona amb altres convidats pel Club dels Novel·listes, i d'altres
comentaris sobre el seu nomenament com a jurat del Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes. També li fa alguns comentaris editorials sobre l'aprovació
de la censura per publicar l'obra "Que cal saber de Catalunya" i a l'obra "El Pi
de les tres branques".

1968

Salesjoan

16385

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Sales sobre la invassió Rusa de
Txecoslovàquia, arran de les notícies aparegudes en premsa. També li
recorda la data d'un sopar a Barcelona.

1968

Salesjoan

16386

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la lectura de les seues
"Obres completes" que li ha agradat molt, i d'altres comentaris comparant-lo
amb Montaigne. També li demana que li faça una obra per publicar-la al "Pi
de les Tres Branques", i d'altres comentaris sobre l'èxit de vendes de l'obra
"Que cal saber de Catalunya".

1969

Salesjoan

16387

1969

Salesjoan

16388

1970

Salesjoan

16389

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre els problesmes editorials
del Club dels Novel·listes i la seua sortida amb les vendes del Premi Ramon
Llull, cosa que li agraeixen. També li fa alguns comentaris a la publicació
d'una novel·la de Martí Domínguez i li demana que n'escriga d'altra per
publicar-li-la.
Adjunta carta editorial als subscriptors de "El Club dels Novel·listes"
comunicacnt-los el canvi de distribuïdora i els nous preus de venda de les
seues obres.
Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament de l'obra d'En
Villalonga "L'hereva de dona obdulta" per presentar-la traduïda als Premi
Ramon Llull. També li fa alguns comentaris a l'obra "El suc i el bruc" i la figura
d'En Clarasó, i li comunica l'enviament de l'obra "Vitrines d'Amsterdam".

[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre un article seu aparegut a
"Tele/Expres" fent crítica a Coromines. També li demana que faça una obra
per al "Pi de les tres branques" i d'altres comentaris a les seues "Obres
completes" i a la publicació d'obres de valencians al "Club dels Novel·lietes"

1972

Salesjoan

16390

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Sales sobre la publicació
d'una novel·la de Martí Domínguez per part del Club dels Novel·listes. També
li fa d'altres comentaris editorials, i a la figura d'Aracil i li diu que va a
publicar l'obra d'En Villalonga "Lulú Regina".

1972

Salesjoan

16391

1972

Salesjoan

16392

1972

Salesjoan

16393

1975

Salesjoan

16394

1975

Salesjoan

16395

1975

Salesjoan

16396

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre un sopar i a l'obra de Martí
Domínguez i d'altres comentaris crítics als infustrials valencians de la taronja
i a certa polèmica entre l'Aramon i En Coromines.
Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre la lectura de les seues
obres "El País Valencià" i "Literatura catalana contemporània". També li fa
alguns comentaris crítics a la darrera obra, i li felicita els nadals i l'any nou.
Felicitació a Fuster per part de Joan Sales i familia per la concecusió del
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Sales a un homenatge que li
volien fer a Gandia i que ja sigut prohibit
Comentaris polítics a Fuster per part de Joan Sales.

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Joan Sales amb motiu del primer
atemptat patit per aquest

1978

Salesjoan

16397

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales arran de la lectura d'un article
seu aparegut a "Serra d'Or" on parla de la seua infantesa i de la seua vida.

1980

Salesjoan

16398

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Sales pel Premi de les Lletres
Valencianes, i d'altres comentaris de suport per la seua obra i tasca cultural.
També li comunica l'enviament de l'obra "Quanta, quanta guerra" publicada
pel Club dels Novel·listes.

1981

Salesjoan

16399

1981

Salesjoan

16406

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Joan Sales amb motiu de l'atemptat.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales a un article seu sobre l'edició
facsímil dels "Quaderns de l'exili", i d'altres comentaris sobre el feixisme
Espanyol.

1982

Salesjoan

16400

Carta

Contestació per part de Fuster a Joan Sales sobre un comentari seu a la
revista dels "Quaderns de l'Exili", i d'altres comentaris sobre el nacionalisme
a l'època de la guerra civil, i d'altres comentaris literaris.

1982

Salesjoan

16401
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[

SALES, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Sales sobre article seu crític amb la
publicació "Quaderns de l'exili" i d'altres comentaris sobre la Pantanà de La
Ribera. També li comunica la nova reedició de "La Plaça del diamant", i
d'altres comentaris personals a Fuster.

1982

Salesjoan

16402

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Joan Sales sobre els intel·lectuals
catalans arran d'un article d'A. Bladé Desumvila aparegut al diari [Avui], amb
el títol "Sobre els intel·lectuals", s'adjunta l'esmetat retall de premsa.

1982

Salesjoan

16403

1983

Salesjoan

16404

1983

Salesjoan

16405

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster demanat-li que acabe la
traducció de la novel·la de Falkberget.
Comentaris al projecte de Lesfargues de compondre una antología de poesia
catalana demanat-li que oriente a l' autor.

Salesjoan

16251

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster felicitant-lo per l' article
sobre Llorenç Villalonga publicat a "Destino".
Demana que envie més traducció de "La quarta vigília".
Anuncia que està a punt de sortir l' edició del "Salvat Papasseit"

Salesjoan

16255

Carta

Carta de Joan Sales, d' "Ediciones Ariel", a Fuster preguntant-li per la
traducció de "La quarta vigília".
Comentaris als treballs d' edició de "La plaça del diamant" i "Tancat amb
pany i clau".
Pregunta per l' article sobre "Bearn" de Villalonga a "Destino".
Anuncia la publicació de "Gloire incertaine", la quarta edició d' en Màrius
Torres i el "Salvat Papasseit" sense la col·laboració de Picasso.

Salesjoan

16259

Salesjoan

16254

1978

Salinasjaime

16409

155

Saltorsoleroctavi

16480

1948

Saltorsoleroctavi

16410

Carta
Telegrama

Felicitació
nadalenc
SALINAS, Jaime

Telegrama

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta
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Felicitació a Fuster per part de Joan Sales, i d'altres comentaris sobre la
desaparició del setamanari "El Món". També li comunica l'enviament d'una
nova reedició de "La Plaça del diamant" pel Club dels Novel·listes.
Telegrama de Fuster a Joan Sales, amb contingut esborrat.

Fellicitació de Nadal de "El club dels novel·listes" enviada per Joan Sales a
Fuster.
Telegrama de suport de Jaime Salinas a Fuster amb motiu de l' atemptat.
Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster demanat-li un altre retall del seu article
sobre Claudel a "Levante" i una còpia de l' article sobre el "Càntir de vidre" d'
Oleguer Huguet aparegut a "Pont Blau". Aquest últim per a enviar-lo a O.
Huguet.
Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster elogiant la seua poesia.

[

SALTOR SOLER, Octavi

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor agraint els elogis a la seua poesia.
Comentaris a la situació de la literatura valenciana.

1948

Saltorsoleroctavi

16411

1948

Saltorsoleroctavi

16412

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor acceptant la proposta d' editar els seu sonet
premiat als "Jocs Florals de San Sadurni de Noya". Demana un exemplar.
Cometaris lingüistics i literaris sobre la seua obra.
Anuncia que li enviarà la revista "Verbo".

1948

Saltorsoleroctavi

16413

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster comunicant-li que ha rebut els exemplars de
"Verbo" que li va enviar.
Anuncia que ha passat una selecció dels seus versos a Bofill i Ferro i a
Teixidor per a una antologia de poetes catalans que preparen.
Comentaris personals a altres antologies publicades.

1948

Saltorsoleroctavi

16414

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor agraint-li les seues gestions per a incloure'l en
l' antologia de Bofill i Ferro i Teixidor. Els envia exemplars de "Sobre Narcís".
Envia una còpia d' un dels seus últims poemes. Comentaris als seus poemes.
Comentaris a l' antologia de Janés.

1948

Saltorsoleroctavi

16415

Carta

Carta de Joan Bertran a Fuster amb comentaris a "Fragments d' elegia".
Comunica que l' antologia de poesia catalana que preparen està aturada.
Li proposa a Fuster llegir el llibre de Nicolu d' Olwer de la "Col·lecció
Ppopular Barcino" o de "La Revista".
Comentaris sobre la poesia catalana.

1949

Saltorsoleroctavi

16416

1949

Saltorsoleroctavi

16417

1949

Saltorsoleroctavi

16418

1950

Saltorsoleroctavi

16419

Carta

Carta
Carta
Nota

Carta d' Octavi Saltor a Fuster comunicant la intenció d' editar els versos
seleccionats pel jurat dels "Jocs Florals de San Sadurni de Noya".
Comentaris a l' edició del grup de poemes que prepara Fuster.

Carta d' Octavi Saltor a Fuster amb comentaris a les publicacions que
anuncia "Destino".
Carta d' Octavi Saltor a Fuster agraint-li la tramesa de "Tres poemes" i la
seua dedicatòria.
Tarja de presentació d' Octavi Saltor a Fuster amb comentaris personals.

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster amb comentaris sobre Xavier Casp i Miquel
Adlert per uns fets ocorreguts amb Joan Bertran.
Convida a Fuster a viatjar a Barcelona.

1951

Saltorsoleroctavi

16421

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster per concretar un article per a "La
Revista". Li interesen "La Terra" i "Criatura dolcíssima".
Envia un recordatori del centenari de Fr. Matheu.

1951

Saltorsoleroctavi

16423
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[

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster amb comentaris a "Criatura dolcíssima".
Envia un índex manuscrit de Fuster per a que afegeixi de nous.
Demana "El Apostolado Franciscano" i "Daler de sempre" per a que ho
publique Manuel Bertran i Oriola o Manent.
Comentaris professionals.

1951

Saltorsoleroctavi

16424

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster comunicant-li que li envia un
requeriment d' inhibició per a que el curse a un Jutjat de València.
Comentaris a les possibles properes publicacions de treballs de Fuster.

1951

Saltorsoleroctavi

16425

1951

Saltorsoleroctavi

16426

1951

Saltorsoleroctavi

16427

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor comunicant-li que el jutje ha ha firmat la
resolució al tràmit que cursà.
Comunica les despeses del Jutjat , les personals i els seus honoraris com a
advocat.

1951

Saltorsoleroctavi

16428

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler per la qüestió dels honoraris de Fuster en la
tramitació d'un asumpte judicial.
Comentaris a la seua conferència a la "Casa del libro".
Envia l' epistolari de Maragall-Unamuno.
Coementaris als propers actes culturals que tindran lloc a la "Casa del libro "
i al "Orfeó Català"

1951

Saltorsoleroctavi

16429

1951

Saltorsoleroctavi

16431

1951

Saltorsoleroctavi

16420

1951

Saltorsoleroctavi

16422

1952

Saltorsoleroctavi

16430

Carta

Carta

Felicitació
nadalenc

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster per a que presente al Jutjat num. 5 de
València un recurs d' inhibició en nom d' Octavi Saltor.
Adjunta rebut en concepte de dipòsit.
Carta de Fuster a Octavi Saltor en exposant-li lo ocorregut amb el tràmit
judicial que li va encarregar.

Felicitació de Nadal d' Octavi Saltor i Soler a Fuster.
Carta d' Octavi Saltor a Fuster felicitant-lo per el seu nou fascicle de poemes.
Carta d' Octavi Saltor i Casacuberta a Fuster proposant-li fer un llibre de
poemes seu en les edicions de "La Revista".

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster amb comentaris al diàleg UnamunoMaragall.
Cometaris als contes de Casp per a "La Revista".
Comunica que espera noticies del seu llibre "terral".

[

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster proposant-li publicar el seu llibre a "La
Revista".
Pregunta si li publicaría un article sobre Claudel a alguna revista on
col·labora.
Comentaris a la possibilitat de representar l' obra de Claudel.
Espera un article de Fuster sobre Margall-Unamuno a "Verbo".
Coemntaris al pagament dels encàrrecs professionals a Palau.
Carta d' Octavi Saltor a Fuster enviant-li el seu llibre"Cendra Votiva".
Comentaris a la publicació de "Terra en la boca" en "La Revista".
Comentaris als treballs que prepara.

1952

Saltorsoleroctavi

16432

1952

Saltorsoleroctavi

16433

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster agraint-li els coemntaris al seu llibre. Anuncia
nous treballs.
Comentraris sobre la publicació de "Terra en la boca".

1952

Saltorsoleroctavi

16434

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster exposant-li l' acord amb Domènech en l'
enviament dels exemplars que desitge per a comentar en les seues
col·laboracions periodístiques.

1952

Saltorsoleroctavi

16435

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster amb comentaris al treballde poesia que
preparen.
Anuncia que pasarà a Cruzet el "Verbo" sobre l' Ors i el "Levante" sobre Pla
escrit per Fuster.
Interés per l' article sobre Maragall-Unamuno.
Envia per a "Verbo" una trilogia crítica hispano-americana.
Comentaris personals i professionals.

1952

Saltorsoleroctavi

16436

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb coementaris profesionals.
Anima a Fuster a enviar "Criatura dolcíssima" al "Premi Ossa Menor".

1952

Saltorsoleroctavi

16439

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster amb comentaris a la inclusió d' un
poema a Teodor Llorente al treball que prepara.
Comentaris al "Premi Ossa Menor" del que ha estat guanyador Blai Bonet
amb "Cant espiritual".

1952

Saltorsoleroctavi

16441

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li un retall de "Destino" amb una
valoració crítica de la votació del "Premi Ossa Menor" i un article de Juan
Sebastià Arbó.
Comentaris a "Ciratura dolcíssima" i al "Premi Ossa Menor".
Anuncia que Foix espera el text per a fer el pròleg de "Terra en la boca".

1952

Saltorsoleroctavi

16442

Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor a Fuster comunicant-li que ja ha rebut
els números de "Verbo".

1952

Saltorsoleroctavi

16437
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[

SALTOR SOLER, Octavi
Nota

Nota

Article de
premsa

Tarja de presentació d' Octavi Saltor a Fuster demanat que li retorne les
còpiescorregides del tríptic crític que envià a "Verbo".
Comunica la idea de Cascuberta d' encarregar a J.V. Foix el pròleg per al seu
llibre.
Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuste preguntant-li si sortirà a
"Verbo" el seu assaig.
Comentaris editorials al seu treball.
Anuncia que ha passat a Cruzet l' article de Fuster sobre Verdaguer.
Article "Irlanda acoge a los escritores de todo el mundo" de G. Colom al
"Diari de Mallorca" enviat per Octavi Saltor i Soler a Fuster.

1952

Saltorsoleroctavi

16438

1952

Saltorsoleroctavi

16440

1953

Saltorsoleroctavi

16448

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler agraint a Fuster l' enviament dels exemplars de
"Verbo" amb el seu treball.
Comentaris als treballs de Casacuberta en l' edició de "Terra en la boca".

1953

Saltorsoleroctavi

16444

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler agraint a Fuster l' enviament del exemplars de
"Verbo" i un recull crític.
Al revers invitació a la conferència, " La vera efigie de Verdaguer", d' Octavi
Saltor Soler a la Biblioteca Popular de la Exma. Diputació Provincial de
Tarragona.

1953

Saltorsoleroctavi

16445

1953

Saltorsoleroctavi

16447

1953

Saltorsoleroctavi

16449

1953

Saltorsoleroctavi

16452

1953

Saltorsoleroctavi

16453

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster anunciant-li la bona rebuda de "Terra en
la boca" per diferents autors del moment. Anima a enviar el treball als
diferents diaris i revistes.
Comentaris a l' estada a València de Josephine de Boer.

1953

Saltorsoleroctavi

16454

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster explicant-li l' assumpte entre l' "Unió Vidriera"
i Juan Elias de "Laboratorios Hesperia".
Comentaris personals i professionals.

1953

Saltorsoleroctavi

16455

Carta
Carta

Carta

Carta
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Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris a "Les Originalitats".
Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris editorials i personals.
Carta d' Octavi Saltor a Fuster felicitant-lo per el resultat final de "Terra en la
boca". Comentaris a l' obra.
Comentaris sobre Carles Riba i el seu discurs als Jocs Florals.
Comentaris personals.
Carta d' Octavi Saltor a Fuster exposant-li un assumpte laboral.

[

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor per l' assumpte entre l' "Unió Vidriera d'
Espanya" i Juan Elias.
Comentaris a l' "Antologia de la mort" de Pere Ribot.
Comunica que ha enviat exemplars de "Terra en la boca" als diaris matutins
de València i a "Destino".

1953

Saltorsoleroctavi

16456

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster per l' assumpte entre l' "Unió Vidriera d'
Espanya" i Juan Elias.
Comentaris als inconvenients comercials de Casacuberta amb "La Revista".
Comentaris literaris.

1953

Saltorsoleroctavi

16457

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster amb comentaris a l' assumpte laboral
amb el procurador Antonio Lledó Sànchez.
Anuncia que farà a "Radio-Nacional" una crítica sobre els poetes valencians
contemporanis en la que parlarà de Joan Valls Jordà i Vicent Andrés Estellés.
Comentaris al treball de distribució de Casacuberta.

1953

Saltorsoleroctavi

16458

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler agraint-li a Fuster el seu treball en el plet de l'
"Unió Vidriera d' Espanya".

1953

Saltorsoleroctavi

16459

Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuster anunciant-li que "Terra en
la boca" ha estat aprovat per censura i que està a la impremta.

1953

Saltorsoleroctavi

16443

1953

Saltorsoleroctavi

16446

Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor a Fuster donant-li indicacions per al seu
treball sobre Paul Claudel.

1953

Saltorsoleroctavi

16450

Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler enviant-li a Fuster un article i una
estampa.
Comentaris als treballs d' edició de Casacuberta.
Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuster comunicant-li la
publicació d' un article a "Ínsula" sobre Gerardo Diego.

1953

Saltorsoleroctavi

16451

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster anunciant que li dedicarà part de la seua
crònica literària a "Radio Nacional d' España" a "Escrit per al silenci".

1954

Saltorsoleroctavi

16461

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster per el plet d' "Unió Vidriera d' Espanya"
i els honoraris per el seu treball.
Comentaris literaris als poetes valencians contemporanis.
Demana a Fuster un guió bio_bibliogràfic de Maria Beneyto.

1954

Saltorsoleroctavi

16462

Carta

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster per l' assumpte del plet d' "Unió
Vidriera d' Espanya".
Anuncia el que se està preparant per a la seua visita a Barcelona.

1954

Saltorsoleroctavi

16463

Nota
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[

SALTOR SOLER, Octavi

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb motiu de la seua estada a
Barcelona.
Comunica que Enric Duran i Tortajada li ha demanat un pròleg.

1954

Saltorsoleroctavi

16464

Carta

Carta de Joan Fuster agraint-li a Octavi Saltor Soler les seues atencions
durant la seua estada a Barcelona.
Comentaris al llibre "A contraclaror del seny" de Josep Maria López Picó.
Comunica que ha tramés "Escrit per al silenci" a Josep Maria López Picó i
"Les originalitats" a Casacuberta per a que les envie a la impremta.

1954

Saltorsoleroctavi

16465

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li una carta de Nicolás Pérez
Serrano per l' assumpte del plet de l' "Unió Vidriera d' Espanya".
Adjunta carta de Nicolás Pérez Serrano.

1954

Saltorsoleroctavi

16466

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler mostrant el seu suport a Fuster per la malaltia de
la seua mare.
Comentaris a l' assumpte del plet.
Anuncia una glosa dins del progrma de ràdio a "Escrit per al silenci" i a "El
princep" de Joan Teixidor.

1954

Saltorsoleroctavi

16467

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris al plet de l' "Unió
Vidriera d' Espanya".
Adjunta l' article, "Lirismo Confidente", que va fer per a "Perfil" de "Radio
Nacional de España" parlant de Fuster i de Joan Teixidor.

1954

Saltorsoleroctavi

16468

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor per tractar asumptes laborals.
Comentaris a l' article d' Octavi Saltor per a "Radio Nacional".
Comentaris a "Terra en la boca".
Informa que té una còpia de l' article de Joan Bertran que han perdut a
Mallorca.

1954

Saltorsoleroctavi

16470

1954

Saltorsoleroctavi

16471

1954

Saltorsoleroctavi

16472

1954

Saltorsoleroctavi

16474

Carta

Carta

Carta
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Carta d' Octavi Saltor a Fuster demanant-li que li envie l' article de Joan
Bertran que han perdut a Mallorca per poder publicar-lo al "Diari de
Mallorca".
Comentaris a les conferències literàries de Palma i als darrers numeros de
"Destino" i "Revista".
Comentaris profesionals.
Carta de Fuster a Octavio Saltor Soler per tractar l' assumpte de l' "Unió
Vidriera d' Espanya".
Anuncia que assistirà al "III Congrés de Poesia".
Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li el retall del "Diari de Mallorca"
amb l' article de Joan Bertran sobre ell.
Comentaris a l' article de Fuster sobre Pabón a "Pont Blau".

[

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler agraint-li l' enviament de l' article de
Joan Bertran sobre "Terra en la boca".
Comentaris al "III Congrés de Poesia".
Comentaris a l' assumpte de l' "Unió Vidriera d' Espanya".

1954

Saltorsoleroctavi

16475

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster proposant-li participar a la miscel·lània sobre
Carner.
Comentaris literaris.

1954

Saltorsoleroctavi

16476

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler comunicant-li que farà un comentari a
"Pont Blau" dels llibres de poesia d' Oleguer Huguet i Jaume Maurici que ha
rebut.
Comentaris sobre la polèmica sobre la llengua iniciada per Xavier Casp i
Miquel Adlert.
Comentaris a la nota sobre el "Cambó" de Pabón escrita per Fuster.
Comunica la resolució de l' assumpte d' "Unió Vidriera d' Espanya".

1954

Saltorsoleroctavi

16477

Carta

Carta d' Ocatvi Saltor Soler a Fuster comentant l' assumpte d' "Unió Vidriera
d' Espanya".
Comentaris als treballs de Jesús Pabón, Jaume Maurici i Oleguer Huguet.

1954

Saltorsoleroctavi

16478

Carta d' Octavi Saltor a Fuster amb comentaris a les jornades gallegues de
poesia.
Comentaris a l' assumpte de l' "Unió Vidriera d' Espanya".

1954

Saltorsoleroctavi

16473

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor enviant-li el retall de l' article sobre Claudel
que li havia demanat.
Coemntaris literaris.

1955

Saltorsoleroctavi

16481

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster agraint-li l' enviament de l' article sobre
Caudel.
Comentaris professionals i literaris.

1955

Saltorsoleroctavi

16483

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler enviant-li la recensió del llibre d'
Oleguer Huguet per a "Pont Blau".
Comentaris personals i professionals.

1955

Saltorsoleroctavi

16484

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster anunciant-li que ha enviat uns articles
per a "Levante" sobre Paul Valery i André Gide.
Comentaris personals.

1955

Saltorsoleroctavi

16485

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler felicitant a Fuster per l' "Antologia de St. Vicent
Ferrer" i la nota que el preludia del que ha fet una nota per a "Momento".
Comentaris al "Descrèdit de la realitat".
Comunica la mort d' un germà de Joan Bertran.

1955

Saltorsoleroctavi

16486
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SALTOR SOLER, Octavi

Carta

Carta d' Octavi Saltor amb comentaris a la dúplica de Fuster a Roure-Torrent
sobre Eugeni d' Ors a "Pont Blau".

1955

Saltorsoleroctavi

16487

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor amb comentaris a la seua necrologia d' Eugeni
d' Ors i la polèmica que han generat.
Anuncia que Cruzet li ha encarregat la confecció d' una antología de poetes
valencians.

1955

Saltorsoleroctavi

16488

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li el seu article sobre Eugeni d'
Ors publicat a "El Noticiero Universal".
Comentaris biogràfic sobre Eugeni d' Ors.
Coemntaris personals.
Adjunta l' article "La última lección de un filósofo" aparegut a "El Noticiero
Universal".

1955

Saltorsoleroctavi

16489

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster sobre el comentari d' Albert del Castillo al
Diari de Barcelona parlant d' un llibre de Fuster.
Anuncia l' enviament del seu nou llibre amb pròleg de Jaume Bofil i Ferro.
Adjunta l' article "De Eugenio d'Ors a "Xenius"" de la revista "Momento",
escrit per Octavi Saltor.

1955

Saltorsoleroctavi

16490

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li la seua plana literària a
"Momento" que conté un article sobre l' Ors amb una al·lusió a Fuster.
Comunica que Casacuberta donarà a la impremta les "Originalitats".

1955

Saltorsoleroctavi

16491

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler agraint-li l' enviament d' uns articles
sobre la seua necrología d' Eugeni d' Ors.
AnuNcia que ha refet l' assaig "Les Originalitats" i la possibillitat de que
Cortés participe en la "Miscel·lània Borrell i Soler".
Envia un article del diari "Levante" que li demanava.
Comunica que està acabant l' antologia per a Cruzet i anuncia una sobre de
sor Isabel de Villena i altra sobre prosistes valencians antics.

1955

Saltorsoleroctavi

16493

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster amb comentaris personals i professionals.
Anuncia que Casacuebrta editarà "Les Originalitats" i farà el pròleg de l'
antologia.
Comentaris sobre Josep Roure i Torrent.

1955

Saltorsoleroctavi

16494
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[

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster felicitant-lo per el seu assaig sobre poessia en
la col·lecció "L' Ocell de paper". Comentaris a l' assaig.
Demana adhesió al homenatge a Agustí Folch Esclasans per el seu seixanta
aniversari.
Adjunta l' article "El respirar del espíritu" d' Octavi Saltor aparegut a "El
noticiero universal".

1955

Saltorsoleroctavi

16497

1955

Saltorsoleroctavi

16482

Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soelr a Fuster demanat-li la seua
col·laboració en un volum antològic que prepara Josep Tarin Iglesias per a la
Primera Comunió de la seva filla, Maria José Tarin Sans.
Comunica l' aparició a "Vida Nova" el darrer article de Roure Torrent.

1955

Saltorsoleroctavi

16499

Postal

Postal d' Octavi Saltor Soler a Fuster agraint-li els retalls de "Levante" que li
envià.
Demana còpia d' un article.
A l' anvers de la postal imatges del patrimoni inmobiliari de la "Caja de
Pensiones para la vejez y de ahorros Catalunya y Baleares"

1955

Saltorsoleroctavi

16496

Retall de
premsa

Tarja de presentació d' Octavi Saltor enviant-li a Fuster un retall de la
promoció que s' ha fet del seu nou assaig "Les Originalitats" al numero 237
de la revista "Momento".

1955

Saltorsoleroctavi

16495

1956

Saltorsoleroctavi

16521

1956

Saltorsoleroctavi

16523

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler demanant-li que s' interese per l' estudi
de Cortés sobre els tancats arrossers enviat a Ainaud per a la miscel·lània
Borrell.
Comentaris personals i professionals.

1956

Saltorsoleroctavi

16500

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster comunicant-li que el treball de Cortés per a la
miscel·lania de Borrel ha agradat moltíssim a Ainaud.
Anuncia l' homenatge a Paul Claudel en el primer aniversari de la seua mort.
Convida a Fuster a adherirse.
Adjuntafollet de l' homenatge.
Coemntaris personals i professionals.

1956

Saltorsoleroctavi

16501

Necrològica

Article de
premsa
Article de
premsa

Correspondència de Joan Fuster
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Necrològica de Paul Claudel enviada per Octavi Saltor Soler a Fuster.

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li l' article "El embrujo del poeta"
sobre Carles Fages de Climent.
Adjunta l' article "El embrujo del poeta" publicat a "El Correo Catalán".
Article "El filósofo y el poeta" d' Octavi Saltor Soler aparegut a "El Noticiero
Universal".

[

SALTOR SOLER, Octavi

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler comunicant-li que no podrà enviar cap
poema als senyors Tarin-Iglesias i li recomana que li ho demanen a Xavier
Casp.
Comentaris a l' "Antologia" que prepara per a Cruzet i al treball sobre la
poesia catalana que prepara per a "Raixa".
Anuncia l' exposició del Diccionari Alcover-Moll a Castelló de la Plana.
Comentaris a l' homenatge a Paul Claudel.

1956

Saltorsoleroctavi

16503

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant la tarja conmemorativa de l'
Homenatge a Borrell i Soler.
Comentaris sobre l' antología poètica valenciana que prepara Fuster a
Cruzet.
Comunica que "Bèstia Angèlica" de Ramon Bech es publicarà a "La Revista"
amb pròleg de V. Solé de Sojo.

1956

Saltorsoleroctavi

16504

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li un article sobre Fuster que ha
sortit a "Momento".
Demana que s' interesse per uns articles que va enviar al diari "Levante".
Comentaris als treballs de Fuster a "Pont Blau".

1956

Saltorsoleroctavi

16505

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor Soler agraint-li l' article que ha dedicat a "Les
Originalitas" en "Momento".
Comentaris al treball sobre la poesia catalana per a "Raixa".

1956

Saltorsoleroctavi

16506

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler comunicant-li a Fuster que no ha rebut el seu
article sobre Permanyer publicat al diari "Levante".
Demana que comunique a Soriano que li envie regularment "Levante".
Envia una convocatòria mariana montserratina.

1956

Saltorsoleroctavi

16507

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler enviant-li a Fuster un article d' Esteban Molist Pol
publicat al "Diario de Barcelona" sobre la seua antologia de la poesia
valenciana.
Adjunta l' article "Antologia de la poesia valenciana" de Esteban Molist Pol al
"Diario de Barcelona".

1956

Saltorsoleroctavi

16508

1956

Saltorsoleroctavi

16509

1956

Saltorsoleroctavi

16510

Carta

Carta
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Carta d' Octavi Saltor Soler enviant-li a Fuster el seu comentari per al
programa "Perfil", de "Radio Nacional", sobre l' antologia valenciana de
Fuster.
Adjunta text del comentari radiofònic "La poesía valenciana
contemporánea".
Carta d' Octavi Saltor felicitant a Fuster per les seues actuacions entorn a la
clausura del curset de valencià de "Lo Rat Penat" i la conferència sobre Sor
Isabel de Villena.
Comunica que "Destino" li dedica un ample comentari la seua bibliografia.

[

SALTOR SOLER, Octavi
Carta

Carta

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler felicitant a Fuster pel primer volum de la poesia
catalana de "Raixa".
Comentaris sobre l' obra. Sugereix més noms de poetes.
Carta de Fuster agraint-li a Octavi Saltor Soler el retall de premsa sobre "El
descrèdit" que li envià.
Comentaris a Carles Fages de Climent i a Camil Geis en relació al treball de la
poesia catalana.
Carta d' Octavi Saltor Soler enviant-li a Fuster unes notes biogràfiques de
Carles Fages de Climent, Camil Geis i Salvador Albert.

1956

Saltorsoleroctavi

16513

1956

Saltorsoleroctavi

16514

1956

Saltorsoleroctavi

16515

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris al segon volum sobre la
poesia catalana.

1956

Saltorsoleroctavi

16516

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a comunicant a Fuster que ha plegat "Momento"
i que l' han rellevat de la crítica de llibres catalans a "Radio Nacional d'
Espanya" a Barcelona.
Envia un retall del "El Noticiero Universal".
Comentaris a l' omissió de Carles Fages de Climent al treball sobre la poesia
catalana.
Comentaris personals.

1956

Saltorsoleroctavi

16517

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor i Soler agraint-li el retall de "El Noticiero
Universal" que li envià i els seus comentaris.
Explica lo ocorregut amb l' omissió de Carles Fages de Climent en l' obra
sobre la poesia catalana.

1956

Saltorsoleroctavi

16518

1956

Saltorsoleroctavi

16519

1956

Saltorsoleroctavi

16522

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler agraint-li a Fuster els seua articles sobre ell a
"levante", "Jornada", i "Las Provincias".
Comentaris personals.
Al dors invitació a la conferència "La aportación mediterránea al nuevo
orden de Occidente" d' Octavi Saltor a l' "Ateneu Mercantil" de València.

1956

Saltorsoleroctavi

16524

Carta

Carta d' Octavi Saltor a Fuster enviant-li un article sobre J.R.J i d' Ors publicat
a "Levante".
Coemntaris personals.
Al revers poema d' Octavi Saltor, "Nadal del 1956".

1956

Saltorsoleroctavi

16525

Carta
Carta
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Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris al segon volum del
treball sobre la poesia catalana i a les crítiques que està rebent.
Carta de Fuster a Octavi Saltor agraint-li l' article que li envià.

[

SALTOR SOLER, Octavi
Nota

Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li un retall del
"Diari de Mallorca".
Comunica que ha donat l' adreça de Fuster a Dolç.
Tarja de presentació d' Octavi Saltor preguntant-li a Fuster si ja li ha escrit
Dolç interesat en ser traslladat a la "Universitat de Velència".

1956

Saltorsoleroctavi

16511

1956

Saltorsoleroctavi

16512

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb coemntaris personals.
Demana la seua opinió sobre l' assaig de Sànchez-Juan i sobre l' ultim treball
de Carles Riba.

1957

Saltorsoleroctavi

16529

Carta

Carta de Fuster a Octavi Saltor agraint-li les crítiques al seu treball.
Comentaris als treballs de Sanchez-Juan i Carles Riba.

1957

Saltorsoleroctavi

16530

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler agraint-li a Fuster les seues atencions durant la
seua estada a València.
Comentaris literaris.

1958

Saltorsoleroctavi

16531

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster comunicant-li que no podrà assistir a l'
acte del "Rat Penat".
Envia un retall de "La Vanguardia" on es parla d' "Indagacions posibles".
Demana un retall de premsa per a Miquel Gayà.
Comentaris personals.

1958

Saltorsoleroctavi

16533

Invitació

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster agraint-li el retall de "Jornada".
Comentaris literaris i personals.
Envia la seua poesia premiada amb la Flor Natural als "Jocs Florals de la Plaça
de la Llana" de Barcelona.
Al revers invitació a l' acte conmemoratiu del 75 aniversari de la concesió del
premi del Ajuntament de Barcelona, al Jocs Florals de 1883, a l' "Oda a
Barcelona" de Verdaguer.
Adjunta poema d' Octavi Saltor.

1958

Saltorsoleroctavi

16532

Postal d' Octavi Saltor Soler a Fuster.
A l' anvers de la postal cartell de les Festes de la Merced, Barcelona 1958.

1958

Saltorsoleroctavi

16534

Article d' Octavi Saltor Soler, publicat a "El Correo Catalán" sobre Fuster i la
conmemoració a l' obra d' Ausiàs March.

1959

Saltorsoleroctavi

16536

1959

Saltorsoleroctavi

16535

Postal
Article de
premsa
Nota
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Tarja de presentació d' Ocatavi Saltor Soler a Fuster felicitant-lo per l' article
sobre ell de Miquel Dolç a Destino.

[

SALTOR SOLER, Octavi
Nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler felicitant a Fuster per la seua
secció de llibres catalans a "Destino".
Proposa escriure a "Levante" i "Las Provincias" sobre Josep Maria López Picó
amb motiu de la seua mort.
Carta d' Octavi Saltor Soler agraint-li a Fuster un article a "Levante".
Coemntaris sobre la seva darrera estada a València.
Anuncia que ja és a l' impremta l' esborrany d' un facsimil de Maragall.

1959

Saltorsoleroctavi

16537

1960

Saltorsoleroctavi

16539

Manifest

Carta d' Octavi Saltor a Fuster enviant-li l' avant-projecte del manifest dels
"Amics de Mistral" per a l' homenatge a Louis Bayle.
Anuncia la convocatòria del segon concurs novel·lístic per al que compten
am Fuster com a jurat.
Agaeix l' article sobre ell a la "Revista General de Derecho de Valencia",
Adjunta manifest.

1960

Saltorsoleroctavi

16538

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li un article sobre "Judicis
Filnals" aparegut al "Diari de Mallorca".
Demana un exemplar de l' article sobre Maragall a "Jornada".
Comentaris personals.

1961

Saltorsoleroctavi

16540

Carta

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris professionals i
personals.

1962

Saltorsoleroctavi

16542

Recordatori

Recordatori del naixement de la filla d' Octavi Saltor Soler i Marta Jacas de
Saltor.

1962

Saltorsoleroctavi

16541

Carta

Mostra de suport d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb motiu de la campanya
personal contra l' autor pels seus judicis públics sobre el País Valencià.
Coemntaris als pròlegs de Fuster a la poesia de Joan Salvat Papasseit i
Salvador Espriu.

1963

Saltorsoleroctavi

16543

Poema

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li el poema "Cinc
Invocacions" publicat a l' anversd' un almanac de 1965 dedicat a Maragall.
Adjunta poema al revers d' un full d' almanac.

1965

Saltorsoleroctavi

16545

Poema

Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li el poema
"Criatura Dolcíssima" publicat a l' anvers d' un almanac de 1965 dedicat a
Maragall.
Adjunta poema al revers d' un full d' almanac.

1965

Saltorsoleroctavi

16546

Carta

Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster interessant-se per Francesc Soriano
Bueso.
Comentaris personals.

1966

Saltorsoleroctavi

16548

Correspondència de Joan Fuster
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[

SALTOR SOLER, Octavi

Adhesió

Adhesió d' Octavi Saltor Soler i la seua familia a l' homenatge a Fuster de
1968.

1968

Saltorsoleroctavi

16549

Adhesió

Adhesió de l' "Orfeó Català" i d' Octavi Saltor Soler a l' homenatge a Fuster
de 1968.

1968

Saltorsoleroctavi

16555

1968

Saltorsoleroctavi

16550

1968

Saltorsoleroctavi

16551

1972

Saltorsoleroctavi

16552

1975

Saltorsoleroctavi

16553

1981

Saltorsoleroctavi

16554

Saltorsoleroctavi

16498

Saltorsoleroctavi

16528

Saltorsoleroctavi

16544

Saltorsoleroctavi

16469

Saltorsoleroctavi

16479

Article de
premsa

Article de
premsa

Carta

Felicitació
Adhesió
Carta

Carta

Carta
Nota
Nota
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Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li el seu article, al Bulletí del
"Círculo Catalán de Madrid", sobre Fuster i la publicació de les seues obres
completes.
Adhesió al homenatge a Fuster.
Coemntaris personals.
Adjunta article, "Joan Fuster", publicat al bulletí del "Círculo Catalán de
Madrid".
Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler enviant a Fuster l' article, "Paul
Claudel, o l' ecumenisme intel·lectual", en el que apareix citat.
Adjunta article d' Octavi Saltor.
Carta d' Octavi Saltor a Fuster agraint-li els seus esments a la "Literaura
catalana contemporània".
Comentaris a l' obra i a l' omisió de la figura de Carles Fages de Climent.
Felicitació per part del "Consistori dels Jocs Florals de Barcelona" i d' Octavi
Saltor Soler a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".
Mostra de suport d' Octavi Saltor Soler i la seua familia a Fuster amb motiu
de l' atemptat sofert per l' autor en setembre de 1981.
Carta d' Octavi Saltor demanant-li a Fuster la referéncia del diari en el que
ha publicat un article sobre el seu llibre.
Comunica que espera una nota del seu llibre a "Pont Blau" i "Destino".
Tarja de presentació d' Octavi Saltor Soler a Fuster enviant-li un retall del
"Diari de Mallorca".
Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster amb comentaris sobre el "Premi de
novel·la de l' ateneu Aranyenc".
Comentaris personals i professionals.
Tarja de presentació d' Octavo Saltor Soler a Fuster anuncian que en
Mallorca han perdut l' article del P. Bertran sobre ell.
Tarja d' Octavi Saltor Soler a Fuster agraint-li la tramesa del seu article sobre
Paul Claudel. Comunica que l' enviarà a la familia del poeta.

[

SALTOR SOLER, Octavi

nota

Tarja de presentació d' Octavi Saltor a Fuster felicitant-lo per l' edició en
castellà de "El descrèdit de la realitat".

Saltorsoleroctavi

16526

Nota

Tarja de presentació com a mostra de suport d' Octavi Saltor Soler i Maria
Soler de Saltor a Fuster.

Saltorsoleroctavi

16547

Tarja de
presentació

Salutació d' Octavi Saltor Soler a Fuster.

Saltorsoleroctavi

16527

Saltorsoleroctavi

16460

Saltorsoleroctavi

16492

Saltorsoleroctavi

16502

Saltorsoleroctavi

16520

1959

Salvaantonio

16556

1947

Salvadorcarles

16557

1947

Salvadorcarles

16558

1947

Salvadorcarles

16559

1947

Salvadorcarles

16560

Carta d' Octavi Saltor i Soler a Fuster per l' assumpte del plet de l' "Unió
Vidriera d' Espanya".
Carta d' Octavi Saltor a Fuster comunicant-li la mort de Josep Roure i
Torrent.
Comentaris personals i professionals.
Adjunta fragment de "Memories" de Josep Maria Sagarra.
Carta d' Octavi Saltor Soelr a Fuster recordant-li la proposta de participar en
en un volum antològic que prepara Josep Tarin Iglesias per a la Primera
Comunió de la seva filla, Maria José Tarin Sans.
Comentaris a la publicació de "Les Originalitats".
Comentaris a "Bèstia Angèlica" de Ramon Bech.
Carta d' Octavi Saltor Soler a Fuster per l' article "El poeta embrujado", que
publicarà a "El Correo Catalán" sobre Carles Fages de Climent. Proposa a
Fuster fer un article semblant a "Levante".
Anuncia una propera conferència a l' "Ateneu Mercantil" de València.
SALVÀ, Antonio
SALVADOR, Carles

Carta
Carta
Carta
Carta

Salvador, Carles
Carta
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Carta de Antonio Salvà demanat-li opinió a Fuster sobre l' esborrany de la
novel·la que està interessat en publicar.
Carta de Carles Salvador a Fuster agraint-li l' article que li ha dedicat al diari
"Las Provincias".
Carta de Carles Salvador felicitant a Fuster per les seues poesies.
Invitació a participar a les reunions d' amics que celebren els diumenges al
"Café Barrachina".
Carta de Fuster citant-se amb Carles Salvador.
Carta de Fuster a Carles Salvador felicitant-lo pel llibret de poemes de la seua
filla.
Comunica que ha acabat dues col·leccions de poemes, "Alguns poemes
menors" i "Fang de sempre".
Comentaris a la "Cançó de Mariola" de Joan Valls Jordà.
EnVia unes publicacions locals.

[

Salvador, Carles
Carta

Carta de Carles Salvador a Fuster agraint-li l' enviament de les publicacions
locals.
Expressa el seu interès per "La Cançó de Mariola"
Comentaris personals.

1947

Salvadorcarles

16561

1947

Salvadorcarles

16562

1948

Salvadorcarles

16563

Carta

Carta de Fuster a Carles Salvador enviant-li uns exemplars de "Sobre Narcís",
un per a ell i un per a Enric Soler i Godes. Proposa fer una recensió sobre l'
obra per a "Verbo".
Demana l' adreça d' alguns poetes i amocs de la poesia per enviar-los
exemplars.

1948

Salvadorcarles

16564

Carta

Carta de Fuster a Carles Salvador agraint-li la recensió de "Sobre Narcís" per
a "Verbo".
Anuncia la data de la seua publicació i comunica que li enviarà un exemplar.
Comentaris literaris.
Envia un exemplar de "Sobre Narcís" per a la seua filla.

1948

Salvadorcarles

16566

1948

Salvadorcarles

16567

1949

Salvadorcarles

16568

1949

Salvadorcarles

16569

1949

Salvadorcarles

16570

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota

Carta de Fuster a Carles Salvador enviant-li un exemplar de "Cuadernos
Literarios".
Comentaris literaris al seu treball.
Carta de Carles Salvador a Fuster demanant-li col·laboració per a "Pensat i
Fet".

Carta de Fuster a Carles Salvador enviant-li un exemplar de la revista "Verbo"
en el que s' ha publicat la seua recensió de "Sobre Narcís".
Carta de Carles Salvador a Fuster amb comentaris personals.
Demana permís per llegir al "Matinal Poètic" del "Rat Penat" poemes de
Fuster.
Informa de les noves publicacions de "Lletres valencianes".
Carta de Fuster a Carles Salvador per uns coemntaris a "Destino".
No permet la lectura dels seus versos al "Matinal poètic" de "Lo Rat Penat".
Anuncia que li enviarà "Ara que sóc ací" de Francesc burguera.
Tarja de presentació de Carles Salvador agraint a Fuster el fascicle "3
poemes".

Carta

Carta de Carles Salvador, de "Lo Rat Penat", demanat a Fuster la seua
col·laboració a l' homentage a Ausiàs March.

1951

Salvadorcarles

16571

Necrològica

Necrològica de Carles Salvador.
Inclou poema "Els xiprers del Calvari" de Carles Salvador.

1955

Salvadorcarles

16572
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[

SALVADOR, Carles
Carta

SALVADOR, Josefina

Carta
Article de
premsa
Article de
premsa
Carta
Invitació
Programa
Programa
Programa
Carta

Carta
Carta
Felicitació
Nota
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Carta de Carles Salvador a Fuster amb comentaris a "Sobre Narcís".
Comunica que no pot facilitar-li l' adreça de cap poeta pero li agraeix que li
envie un exemplar a la seua filla.
Envia un esborrany de la recensió de "Sobre Narcís" per a "Verbo".
Adjunta esborrany de l' article manuscrit.
Carta de Josefina Salvador a Fuster amb comentaris personals.
Article "Media hora con Josefina Salvador, hablando de violín", de Mª
Angeles Arazo a "Las Provincias".
Article "Josefina Salvador, Medalla "Ysaye"" de Blas de Peñas a "Primera
Página".
Menciona a Fuster en l' entrevista.
Carta de Josefina Salvador agraint-li a Fuster un llibre i la seua dedicatòria.
Invitació i programa del "Recital de violín" de Josefina Salvador, organitzat
per "Excmo. Ayuntamiento de Alicante".
Programa del concert extraordinari del "I Ciclo de Intérpretes Españoles en
España".
Programa del "Concierto de Violin" de Josefina Salvador i Angel Soler.
Nota manuscrita de Josefina Salvador a Fuster.
Programa del "Recital de Violín" en "Homenaje a Ysaye"
de Josefina Salvador i el pianista Angel Soler.
Carta de Josefina Salvador a Fuster agraint-li l' enviament de del seu llibre
"Obres completes" i l' article al "Serra d' Or" de desembre.
Carta de Josefina Salvador a Fuster per no haver fet referència en la premsa
de l' importància dels musics valencians en el dinamisme de la cultura a
València.
Carta de Josefina Salvador convidant a Fuster al seu recital.
Felicitació de Josefina Salvador a Fuster per el "Premi d' Honor de les Lletres
Catalanes".
Nota de Josefina Salvador agraint a Fuster l' enviament d' uns llibres.

1978

Salvadorcarles

16565

1969

Salvadorjosefina

16574

1971

Salvadorjosefina

16579

1971

Salvadorjosefina

16581

1971

Salvadorjosefina

16575

1971

Salvadorjosefina

16577

1971

Salvadorjosefina

16576

1971

Salvadorjosefina

16578

1971

Salvadorjosefina

16580

1972

Salvadorjosefina

16582

1972

Salvadorjosefina

16583

1973

Salvadorjosefina

20632

1975

Salvadorjosefina

16584

1975

Salvadorjosefina

16585

[

SALVADOR, Josefina

Telegrama

Salvadorjosefina

16586

Salvadorjosefina

16573

1975

Salvadormariateresa

16587

1963

Salvadormatilde

16589

1963

Salvadormatilde

16590

1964

Salvadormatilde

16591

1964

Salvadormatilde

16594

1964

Salvadormatilde

16592

1964

Salvadormatilde

16593

1965

Salvadormatilde

16597

Programa

Programa del concert "Canciones de Matilde Salvador" de l' "Orquesta
Clásica de Valencia" dirigit per Ramon Corell i amb el tenor Marcos Morant i
la pianista Matilde Salvador.
Inclou al repertori el text, "Els ulls" de Joan Fuster.
Adjunta tarja de presentació de Matilde Salvador amb nota per a Fuster.

1966

Salvadormatilde

16598

Telegrama

Telegrama de condol de Matilde Salvador i Vicent a Fuster per la mort del
seu pare.

1966

Salvadormatilde

16599

Carta

Carta de Matilde Salvador a Fuster agraint-li l' enviament de "Babels i
Babilònies". Comentaris a l' obra.

1970

Salvadormatilde

16600

Nota
SALVADOR, Maria Teresa
SALVADOR, Matilde

Telegrama de Josefina Salvador a "Acció Cultural del País Valencià" adherinse
al homenatge a Fuster.
Tarja de presentació de Josefina Salvador a Fuster enviant-li una foto.

Carta
Adhesió
Carta

Invitació

Nota
Programa

Programa

Programa
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Carta de Mª Teresa Salvador a Fuster per un article a "La Vanguardia".
Carta de Matilde Salvador a Fuster enviant-li una adhesió musical.
Adjutna partitura i lletra de Fuster.
Carta de Matilde Salvador a Fuster enviant-li una cançó.
Invitació de Matilde Salvador a Fuster al "XXI Ciclo de Conferencias y
conciertos" del "Conservatorio de Música de València".
Adjunta programa.
Inclou al repertori el text, "Ara que vens" de Joan Fuster.
Tarja de presentació de Matilde Salvador amb nota per a Fuster.
Programa del recital "Homenaje a la Reina de las fiestas Srta. Mª del Carmen
Ejerique Palomo" a càrrec d' Anna Ricci i Matilde Salvador.
Inclou al repertori el text, "Per a mi la nit, Senyor" de Joan Fuster.
Programa del recital del "Colegio Mayor "San Jorge"" a càrrec d' Anna Ricci i
Matilde Salvador.
Inclou al repertori el text, "Per a mi la nit, Senyor" de Joan Fuster.
Adjunta algunes opinions sobre les cançons de Matilde Salvador.
Progama del concert de la pianista Matilde Salvador i el tenor Marcos
Morant en l' acte de "Proclamación de la Reina y de su corte de honor" de la
"Feria y Fiestas de la Magdalena".

1981

[

SALVADOR, Matilde
Carta

Carta

Programa

Programa
SALVADOR, Narcisa
SALVADOR, Sofia

1975

Carta de Matilde Salvador a Fuster pel premi concedit a l' autor.
Al dors carta dirigida a Fuster.
Programa del concert del tenor Marcos Morant i la pianista Matilde
Salvador.
Inclou al repertori el text, "Els ulls" de Joan Fuster.
Adjunta tarja de presentació de Matilde Salvador amb nota per a Fuster.
Programa del concert "Cançons de Matilde Salvador" del tenor Marcos
Morant i la pianista Matilde Salvador.
Inclou al repertori el text, "Per a mi la nit, Senyor", "Ara que vens" i "El ulls"
de Joan Fuster.

Salvadormatilde

20633

Salvadormatilde

16588

Salvadormatilde

16595

Salvadormatilde

16596

Postal

Tarja postal de Narcisa Salvador mostrant a Fuster el seu afecte i respecte.
A l' anvers de la postal imatge de "Las ramblas" de Barcelona.

1981

Salvadornarcisa

16601

Carta

Carta de Sofia Salvador a Josep Palàcios mostrant-li el seu condol per la mort
de l' escriptor Joan Fuster.

1992

Salvadorsofia

16602

Salvadorvicent

16603

Salvatifontsfrancesc

16624

Salvatifontsfrancesc

16625

SALVADOR, Vicent
SALVAT I FONTS, Francesc

Carta de Salvador Matilde enviant a Fuster el curriculum de Francisco Vicent
Domenech, aspirant a corresponsal de "El Pais".
Comentaris personals.
Adjunta curriculum i tarja de presentació de "Francisco Vicent Domenech".

Carta oberta de Vicent Salvador com a mostra de suport a Fuster per l'
atemptat de setembre de 1981 del que ell mateix va ser testimoni.
Carta

Tarja de presentació amb el domicili de Francesc Salvat i Fonts, i família, a
Mèxic.

1968

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Francesc Salvat i Fonts, i d'Antònia
Coromines.
Al revers del full apareix una imatge nadalenca.

Carta

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster enviant-li una llista
d' escriptors de literatura catalana per a l' "Enciclopedia literaria Universal",
les "normes" de col·laboració i les condicions econòmiques.
Adjunta llistat d' autors de literatura catalana i "Normas generales para la
realización de la obra".

1962

Salvateditores

16611

Carta

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster concretant algunes
qüestions de l' Enciclopèdia.

1962

Salvateditores

16612

SALVAT, Editores
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SALVAT, Editores

Carta

Carnet
Carta

Carta de Jaume Valero-Ribas, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster enviant-li
uns fulls com a mostra d' admiració a la seua obra.
Adjunta escrit dedicat a Fuster.

1962

Salvateditores

16608

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores, S.A." a Fuster demanant-li els
articles de Maria Beneyto, Jaume Escrivà, Salvador Espriu, Josep Vicenç Foix
que resten al primer grup de l' Enciclopèdia.
Demana la seua col·laboració en la segona part de l' Enciclopèdia i adjunta
un esquema de treball.
Adjunta esquema de treball.

1963

Salvateditores

16609

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster demanant-li les
col·laboracions pendents per a l' "Enciclopèdia de Literatura Universal".
Demana que amplie l' article "Clementina Ardeniu".

1963

Salvateditores

16610

1964

Salvateditores

16614

1964

Salvateditores

16613

Carta de Francesca Martí, de "Salvat Editores S.A.", preguntant-li a Fuster
per l' article sobre Josep Vicenç Foix.
Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster enviant-li part de
les retribucions pels articles de l' Enciclopèdia.

Carta

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", comunicant-li a Fuster el
terminidefinitiu per al lliurament dels treballs pendents per a l' Enciclopèdia
Literaria.

1964

Salvateditores

16615

Carta

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", agraint-li a Fuster la
tramesa de nous articles per a l' "Enciclopèdia de Literatura Universal".
Enumera els articles que hi ha pendents de redactar.

1964

Salvateditores

16616

Carta

Carta de Francesca Martí, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster tractan algunes
qüestions sobre l' Enciclopèdia de Literatura Universal.

1964

Salvateditores

16617

Carta

Carta de Jorge de Navascués y de Palacio, de "Salvat Editores S.A.",
proposant-li a Fuster uns articles sobre, les festes de "Moros y Cristianos" d'
Alcoi i un sobre la polvora i la seua aplicació en les festes valencianes, per a
l' obra en fascicles "Conocer España".
Carta enviada per duplicat.

1973

Salvateditores

16619

Carta

Carta de Jorge de Navascués y de Palacio, de "Salvat Editores S.A.",
proposant-li a Fuster uns articles sobre, les festes de "Moros y Cristianos" d'
Alcoi i un sobre la polvora i la seua aplicació en les festes valencianes, per a
l' obra en fascicles "Conocer España".
Carta enviada per duplicat.

1973

Salvateditores

16620

Carta

Carta de Jorge de Navascués y de Palacio, director editorial de "Salvat
Editores, S.A.", lamentant que Fuster no hagi pogut participar en l' obra
"Conocer España".

1973

Salvateditores

20634
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SALVAT, Editores
Carta

Carta

Carta

Carta de Josep Mª Salrach, de "Salvat Editores S.A.", proposant-li a Fuster
col·laborar en la publicació "Història de Catalunya" amb el tema "La
literatura catalana entre 1900-1939".
Adjunta contracte i esquema de treball.
Carta de Josep Mª Salrach a Fuster interessant-se per la seua resposta a la
proposta de col·laborar en la publicació "Història de Catalunya" amb el tema
"La literatura catalana entre 1900-1939".
Carta de Fuster a Josep Mª Salrach, de "Salvat Editores S.A.", comunicant-li la
seua negativa a col·laborar en la publicació "Història de Catalunya".

1978

Salvateditores

16621

1979

Salvateditores

16622

1979

Salvateditores

16623

Salvateditores

16618

Carta d' Antoni Comas, de "Salvat Editores S.A.", a Fuster enviant-li part de
les retribucions pels articles de l' Enciclopèdia.
SALVAT, Ricard

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal de Ricard Salvat de "L' Escola d' Estudis Artistics de l'
Hospital de Llobregat" a Fuster.

1976

Salvatricard

16605

Carta

Carta de Ricard Salvat, en nom del "Consell Mundial de la Pau", convidant a
Fuster a la trobada que se celebrarà a Varsòvia.
Felicita a Fuster per l' èxit de les "Obres completes".

1977

Salvatricard

20635

Adhesió

Telegrama de Ricard Salvat a "Acció Cultural del País Valencià" adherint-se a
l' homenatge a Fuster.

1981

Salvatricard

16607

Carta

Carta de Ricard Salvat, director de l' "Institut d' Experimentació Teatral"
convidant a Fuster a participar en el primer "Encontre Internacional d'
Història del Teatre".
Nota manuscrita de Fuster:"No contestar el Salvat és imbècil".

1983

Salvatricard

16606

Salvatricard

16604

1974

Salykivan

16626

1975

Samaranchjuana

16627

1975

Samaranchjuana

16628

SALYK, Ivan
Carta
SAMARACH, Juan A

Carta
Carta
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Tarja postal de Ricard Salvat a Fuster enviant-li un llibre.
A l' anvers de la postal imatge "Nº 2 Escuela de Arte Dramatico Adrian Gual",
"Mort d' home" de Ricardo Salvat.
Sol·licitud a Fuster per part del periodista Ivan Salyk en els seus treballs
literaris. També li demana que li envie alguns exemplars del seus llibres per
tal de donar a coneixer la seua obra traduïda al ucranià.
Felicitació a Fuster per part de Joan Antoni Samaranch, presidente de la
Diputació Provincial de Barcelona, pel Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
Agraïment per part de Fuster a Joan Antoni Samaranch, president de la
Diputació de Barcelona, per donar-li el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.

[

SAMSÓ, Joan

Carta

Carta
SAN BERNARDO, Librería

Postal
Postal

SANÇ MOIÀ, Josep
Sanç Moia, Josep

Carta
Postal

SÁNCHEZ BARDÓN, Luis
Carta

Carta

Carta

Carta
SÁNCHEZ CUESTA, Librería
de León

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Samsó de la seua col·laboració en un
estudi sobre la "Història de l'edició de llibres en català (1939-1975)".
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Samsó d'un dubte literari sobre la seua
traducció de "La Pesta" per a un estudi sobre la "Història de l'edició de llibres
en català".
Comunicació a Fuster per part de Antonio Chiverto, de la Librería San
Bernardo, de que l'obra "La Chimitarra..." i d'altres llibres que demanà estàn
esgotats.
Comunicació a Fuster per part de Antonio Chiverto, de la Librería San
Bernardo, de que l'obra "Grammaire..." i d'altres llibres que demanà estàn
esgotats.
Comunicació a Fuster per part de Joan Sanç Moià de l'enviament d'un llibre.

Samsojoan

16630

1987

Samsojoan

16629

1973

Sanbernardolibreria

16631

1973

Sanbernardolibreria

16632

1952

Sancmoiajosep

16634

Sancmoiajosep

16633

1982

Sanchezbardonluis

16636

1982

Sanchezbardonluis

16637

1982

Sanchezbardonluis

16638

1982

Sanchezbardonluis

16639

1971

Sanchezcuestalibreriadeleon

16641

1971

Sanchezcuestalibreriadeleon

16640

Felicitació a Fuster per part de Joan Sanç Moià pel seu sant.
Sol·licitud a Fuster per part de Luis Sánchez Bardón, de la seua col·laboració
amb un article per a la revista "Tiempo", pel que li comunica l'enviament
d'unes fotocòpies de la mateixa revista i li diu quins seràn els seus honoraris
editorials.
Adjunta tarja de presentació de Luis Sánchez Bardón.
Comunicació per part de Fuster a Luis Sáchez Bardón de l'enviament d'un
article per a la revista "Tiempo", del que li demana opinió.
Comunicació a Fuster per part de Luis Sánchez Bardón de que li pareix mol
bó el seu article per publicar-lo a "Tiempo", pel que li demana una foto seua
i la fotocopia del DNI per expedir-li el taló pels seus honoraris editorials.
Comunicació a Fuster per part de Luis Sánchez Bardón de que no li han pagat
els seus honoraris editorials per col·laborar amb un article per a "Tiempo"
per problemes amb l'administració de la publicació.
Comunicació a Fuster per part de la Llibreria de León Sánchez Cuesta de
Madrid de la manera en que pot pagar les seues comandes de llibres.
Rebut de compra per part de Fuster d'unes obres sobre "Lluis Vives" i
"Derecho consuetudinario" a la Llibreria de León Sánchez Cuesta.
Adjunta gir postal de Fuster pel pagament de les mateixes obres.
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[

SÁNCHEZ ERADES, Victòria
Carta
SÁNCHEZ GOZALBO, Angel
Carta

Carta
SÁNCHEZ PASTOR, Tomàs
Carta

Carta
SÀNCHEZ POMARES,
Antonio

Carta
Carta

Carta
Tarja de
presentació
SÀNCHEZ, Frederic
SÀNCHEZ-CASTAÑER,
Francisco

Carta

Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Victòria Sànchez Edares, de la "Cartelera
Túria", d'una data per fer-li una entrevista per a l'esmentada publicació, pel
que li facilita la seua adreça a València.
Agraïment a Fuster per part d'Àngel Sánchez Gozalbo del Butlletí de la
Societat Castellonense de Cultura, per l'enviament del seu llibre "Figures de
temps", i d'altres comentaris sobre la seua lectura.
Comentaris a Fuster per part d'Àngel Sánchez Gozalbo sobre la concervació
d'algunes obres d'art de pobles castellonencs durant la Guerra Civil
Espanyola. També li fa alguns comentaris al seua llibre "El País Valenciano".
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Sànchez Pastor de la seua participació
en un homenatge a Nicolau Primitiu a Sueca, amb motiu del centenari del
seu naixement.
Adjunta tarja de presentació amb la seua adreça familiar.
Contestació per part de Fuster a Tomàs Sànchez Pastor adherint-se a
l'homenatge a Nicolau Primitiu que la familia vol fer-li a Sueca, i d'altres
comentaris sobre la seua figura.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio Sànchez Pomares d'un article seu per
publicar-lo a la revista "Festa d'Elig".
Agraïment a Fuster per part d'Antonio Sànchez Pomares del seu article per a
"Festa d'Elig", i d'altres comentaris sobre la promoció del Misteri a
Barcelona.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio Sànchez Pomares d'un text en resposta
a la pregunta "¿Cómo vió las fiestas de Elche?", amb una foto seua, per
publicar-lo a "Festa d'Elig".
Felicitació a Fuster per part d'Antonio Sànchez Pomares pel seu llibre
"Nosaltres els valencians", i li agraeix l'enviament d'un exemplar. També li
diu que li enviarà la revista "Festes d'Elig".
Comunicació a Fuster per part de Frederic Sànchez de l'enviament d'un taló
pel pagament de les seues col·laboracions editorials a un setmanari.
Enviament a Fuster per part de Francisco Sánchez-Cuesta d'un exemplar de
la revista "Anales de Literatura ispanoamericana" editat per la Universitat
Complutense de Madrid, i li demana la seua col·laboració editorial en la
mateixa publicació.

1979

Sanchezeradesvictoria

16642

1957

Sanchezgozalboangel

16643

1958

Sanchezgozalboangel

16644

1977

Sanchezpastortomas

16645

1977

Sanchezpastortomas

16646

1962

Sanchezpomaresantonio

16648

1962

Sanchezpomaresantonio

16649

1964

Sanchezpomaresantonio

16650

Sanchezpomaresantonio

16647

1982

Sanchezfrederic

16635

1974

Sanchez-castanerfrancisco

16651

[

SÁNCHEZ-CUTILLAS
MARTÍNEZ, Carmelina

Felicitació
nadalenc
Carta

Carta

SANCHÍS ANDÚJAR, Manuel

Comentaris a Fuster per part de Carmelina Sánchez-Cutillas sobre com va el
seu estiueig a la platja de Gandia, i enviament d'una ressenya biogràfica del
literat 'Ausiàs Izquierdo.
Agraïment a Fuster per part de Carmelina Sánchez-Cutillas per deixar-li un
exemplar de l'obra "Cançoner satirich valencià" del que s'ha tret còpies i li
l'ha deixat per tornar-l'il a la llibreria Ausiàs March de València.

1966

Sanchez-cutillasmartinezcarmelina

16654

1969

Sanchez-cutillasmartinezcarmelina

16655

1970

Sanchez-cutillasmartinezcarmelina

16656

1984

Sanchez-cutillasmartinezcarmelina

16657

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Carmelina Sánchez-Cutillas, i d'altres
comentaris personals.

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Carmelina Sánchez-Cutillas de la dedicatòria
d'un llibre seu.

Sanchez-cutillasmartinezcarmelina

16652

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Carmelina Sánchez-Cutillas d'un retall de
premsa del diari "Pueblo".

Sanchez-cutillasmartinezcarmelina

16653

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miguel Sánchez Mazas elogiant el seu article
"La última judiada..." aparegut a [[La Vanguardia]] sobre el canvi de la Reial
Acadèmia de la Llengua del significar de les paraules "Judío" i "judiada" per
motius polítics.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa d'un article de Sánchez Mazas títolat
"Sobre lenguaje y diplomacia", 12 d'agost de 1970, fent referència al mateix
assumpte..

1970

Sanchez-mazasmiguel

16658

Comentaris a Fuster per part d'Albert Sànchez-Pantoja per fixar una data per
a reunir-se i parlar de la difussió del Butlletí "Al Vent".

1969

Sanchez-pantojaalbert

16659

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Sanchis Andújar, amb un
dibuix nadalenc al marge.

1973

Sanchisandujarmanuel

16662

1977

Sanchisandujarmanuel

16663

SÁNCHEZ-MAZAS, Miguel

SÁNCHEZ-PANTOJA Albert

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Carmelina Sánchez-Cutillas, amb
un poema seu imprés.

Carta
Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació

SANCHIS CARDONA, Ferran

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Manuel Sanchis Andújar.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de l'enviament de
l'obra de Gaetà Huguet "Masoveries", a petició d'aquest, i demés comentaris
al seu estat de salut.

1959

Sanchiscardonaferran

16664

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona del nom i adreça
d'uns personatges castellonencs, i d'altres comentaris sobre un calendari
que està fent.

1960

Sanchiscardonaferran

16665
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SANCHIS CARDONA, Ferran

Carta
Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre un viatge a
Castellò d'àmbit valencianista.
Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre la planificació
d'un viatge per terres castellonenques, amb la pujada al Penyagolosa.

1960

Sanchiscardonaferran

16666

1961

Sanchiscardonaferran

16668

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre la planificació
d'un Aplec al Penyagolosa, i d'altres comentaris als participants i
organitzadors

1961

Sanchiscardonaferran

16669

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de que faça una
conferència sobre valencianisme a un grup de joves de Castelló, i proposta
per a la data de la xarrada.

1961

Sanchiscardonaferran

16670

1962

Sanchiscardonaferran

16671

1962

Sanchiscardonaferran

16667

Carta

Enviament a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona d'una còpia de la
darrera Junta de la Fundació Huguet. També li diu que li agradaría que
asistira a les mateixes reunions, i li felicita els nadals.
Adjunta acta d'una reunió de la Fundació Huguet, on es fa lectura d'una
carta enviada per Fuster i es parla de les possibles activitats per promocionar
la llengua i cultura valenciana.

1963

Sanchiscardonaferran

16673

Invitació

Invitació a Fuster a Fuster per part de Ferran Cardona a una xarrada de
Manuel Calduch i Almela al Centre Excursionista de Castelló en
conmemoració del "Día de Cavanilles", on es parlarà de l'estada del mateix
botànic per terres de Castelló.

1963

Sanchiscardonaferran

16672

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, des de la Base
Aèrea de Son Sant Joan on fa el servei militar, de les activitats dutes a terme
a Castelló per a promocionar la llengua i la cultura valenciana.

1964

Sanchiscardonaferran

16674

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, des de la Base
Aèrea de Son Sant Joan on fa el servei militar, de la mort del Sr. Vivas.

1964

Sanchiscardonaferran

16675

Carta

Programa
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Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de la data d'una
reunió de la Fundació Huguet a Castelló. També li demana si podría acudir a
la ciutat uns dies abans per donar una xarrada sobre els seus darrers llibres
al Centre Excursionista de Castelló.
Programa d'activitats enviat a Fuster per Ferran Sanchis Cardona de la "IV
Fogata Muntanyera, desert de les palmes, 16 i 17 juny 1962".

[

SANCHIS CARDONA, Ferran

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, des de la Base
Aèrea de Son Sant Joan on fa el servei militar, de la convocatòria a una
reunió de la Fundació Huguet, i d'altres comentaris sobre les subvencions
culturals donades per l'institució, i li diu que està en contacte amb el Sr. Moll
mentre hi és a Mallorca.
Adjunta convocatòria a una reunió de la Funcació Huguet amb l'ordre del dia
de temes a tractar.
Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona a una reunió de la
Fundació Huguet, amb l'ordre del dia de temes a tractar.

1964

Sanchiscardonaferran

16676

1964

Sanchiscardonaferran

16677

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona d'un retall de
premsa, on es parla de la publicació a l'Edictorial AC de la seua obra
"Diccionari per a ociosos". Retall aparegut al [Diario de Barcelona] amb el
títol "La Actualidad Literaria: [AC] con Fuster", per Josep Faulí.

1964

Sanchiscardonaferran

16678

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de la propera
convocatòria a una reunió de la Fundació Huguet per a que intente anar, i
del seu viatge a Andorra.

1965

Sanchiscardonaferran

16679

1966

Sanchiscardonaferran

16680

1966

Sanchiscardonaferran

16681

Carta

Carta

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre el pagament
de les subvencions de la Fundació Huguet per a activitats culturals, i li envia
l'adreça de a qui adreçar les peticions de les mateixes.
Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre les
subvencions donades per la Fundació Huguet a Sueca i al Seminari de
Castelló, i d'altres comentaris sobre la visita de Mira, Climent i Tàrrega.
Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona a una reunió de la
Fundació Huguet al restaurant "Les Graelles" de València.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona, amb foto
d'un paisatge muntanyenc nevat i uns excursionistes.

1966

Sanchiscardonaferran

16682

1966

Sanchiscardonaferran

16683

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de l'enviament
d'un document, i li demana que li envie un mapa.

1967

Sanchiscardonaferran

16684

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona explicant els tràmits
administratius per a una subvenció de la Fundació Huguet.

1967

Sanchiscardonaferran

16685

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre els tràmits
administratius a dur a terme amb el Ministeri de Informaciónn y Turismo per
a la creació d'un Premi literaria a la Fundació Huguet, i sobre els pagaments
a hisenda que s'han de fer.

1967

Sanchiscardonaferran

16687
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SANCHIS CARDONA, Ferran
Carta

Carta
Fullet
Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de l'enviament de
la documentació presentada per a incloure el Premi de la Fundació Huguet
com una modalitat dels Santa Llúcia.
Adjunta instància del Secretari de la Fundació Huguet al Ministeri
d'Información y Turismo demanant aquesta cosa.
Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de l'enviament
d'uns documents, i li demana que li envie un mapa.
Programa d'activitats dels Centre Excursionista de Castelló per a maig de
1967.
Comuicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona del canvi de data
d'una convocatòria a una reunió de la Fundació Huguet, amb l'ordre del dia
de temes a tractar.

1967

Sanchiscardonaferran

16688

1967

Sanchiscardonaferran

16689

1967

Sanchiscardonaferran

16686

1968

Sanchiscardonaferran

16690

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de les dades d'un
llibre que proposà adquirir a una reunió de la Fundació Huguet per als
cursets de valencià.

1970

Sanchiscardonaferran

16691

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre una reunió
amb Sanchis Guarner per a parlar dels cursos de valencià, proposant-li data
per a la mateixa.

1970

Sanchiscardonaferran

16692

Carta

Contestació per part de Fuster a Ferran Sanchis Cardona de que està
da'acord amb la necessitat de fer una reunió per parlar dels cursets de
llengua, però no podrà anar.

1970

Sanchiscardonaferran

16693

Carta

Enviament a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona d'una carta
relacionada amb la Fundació Huguet i d'altres comentaris sobre una reunió
amb els professors dels cursets de valencià.

1970

Sanchiscardonaferran

16694

1971

Sanchiscardonaferran

16695

1971

Sanchiscardonaferran

16696

1972

Sanchiscardonaferran

16697

1975

Sanchiscardonaferran

16698

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de l'enviament
d'una carta del seu interés i d'altres comentaris sobre la subvenció a un grup
musical per part de la Fundació Huguet. També li demana que li torne
l'exemplar de l'obra "La Araña Negra" que li deixà.
Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre certa
polèmica amb Eliseu Climent per fer-se amb el poder de l'Editorial Estel.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona de l'adreça de
Manuel Calduch i Almela, i d'altres comentaris sobre el seu estat de salut

Carta

Carta
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Convocatòria a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona a una reunió de la
Fundació Huguet, amb l'ordre del dia de temes a tractar.

[

SANCHIS CARDONA, Ferran
Carta

Carta

SANCHIS CUESTA, Carmen

Invitació a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona al seu enllaç
matrimonial amb Carme Altava i Ansuategui a l'Ermita de Sant Pere de
Castellfort.
Adjunta fullet de l'esmentada ermita.
Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre la situació
financera d'una institució a la que representen, per al seu coneixement.
També li fa alguns comentaris per al nomenament del valencià de l'any 1991.

1975

Sanchiscardonaferran

16699

1991

Sanchiscardonaferran

16701

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ferran Sanchis Cardona sobre la situació
financera d'una institució a la que representen, per al seu coneixement.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Enviat].

1992

Sanchiscardonaferran

16700

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de
l'estudiant Carmen Sanchis Cuesta.

1981

Sanchiscuestacarmen

16702

Carta

Felicitació a Fuster per part de Sanchis Guarner per la seua poesía, i d'altres
comentaris sobre gramàtica valenciana. També li contesta a unes consultes
gramaticals, i li fa alguns comentaris al seu proper poemari "Ales o mans".

1949

Sanchisguarnermanuel

16703

Carta

Agraïment a Fuster per part de Sanchis Guarner per parlar d'ell a un article
seu, i d'altres comentaris a d'altre article seu publicat al "Almanac de Las
Provincias" títolat "Vint i cinc anys de poesia valenciana". També li comunica
l'enviament d'un llibre "Poetes Romàntics de Mallorca" i li parla dels molts
seguidors que té a Mallorca i Barcelona.

1950

Sanchisguarnermanuel

16704

1950

Sanchisguarnermanuel

16705

1950

Sanchisguarnermanuel

16706

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la seua obra "Criatura
dolcíssima", i d'altres comentaria a l'edició de la seua obra "Iniciació al
suïcidi". També li fa alguns comentaris sobre les seues darreres publicacions i
li demana una visita a Mallorca. Finalment li parla sobres els amics comuns.

1950

Sanchisguarnermanuel

16707

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre el seu viatge a Nova
York on ha parlat amb els literats exiliats. També li diu que farà un article a
"La Nostra Revista" sobre la situació literaria valenciana, i li demana notícies
de Miquel Adlert.

1951

Sanchisguarnermanuel

16708

SANCHIS GUARNER, Manuel

Carta

Carta
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Comentaris d'elogia a la poesia de Fuster per part de Sanchis Guarner, i
comunicació de l'anviament del cartell dels Jocs Florals de Perpinyà per a
que es presente. També li demana un poema i li parla de la figura de Miquel
Dolç.
Comentaris a Sanchis Guarner per part de Fuster sobre la sutuació del
valencianisme i a la polèmica entre els grups literàris valencians. També li fa
alguns comentaris sobre la figura de Miquel Adlert i a certa polèmica sobre
un premi literari de la Diputació de València.

[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la seua separació del
grup Torre, i d'altres comentaris sobre la situació del valencianisme literari, i
a la figura d'Adlert. També li fa alguns comentaris d'elogi a la s-eua poesia i a
la d'En Casp, i li diu que es presente a un premi literari a Mallorca i que
escriga a "La Nostra Revista".

1951

Sanchisguarnermanuel

16709

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de que el seu article
publicat a "Raixa" ha agradat molt, i d'altres comentaris sobre la publicació
d'articles seus a propers números de la revista. També el felicita per altre
article seu aparegut a la "Revista Valenciana de Filologia", i d'altres
comentaris sobre amics comuns de Sueca i Palma de Mallorca.

1953

Sanchisguarnermanuel

16711

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner de certa polèmica amb
l'editorial Torre per col·laborar ell i Xavier Casp en "Raixa", i d'altres
comentaris sobre les noves publicacions que apareixeran a l'esmentada
col·lecció, i sobre els problemes editorials que tenen amb la censura.

1953

Sanchisguarnermanuel

16712

1953

Sanchisguarnermanuel

16713

1953

Sanchisguarnermanuel

16710

Carta

Comentaris a Sanchis Guarner per part de Fuster sobre la darrera publicació
de "Raixa". També li comunica l'enviament del seu darrer poemari "Escrit per
al silenci", i li parla del seu viatge a Barcelona on l'han convidat a fer unes
conferències. Finalment li demana fer una homenatge a València a mossèn
Alcover ia a Costa i Llobera, i a la publicació de la seua "Antologia vicentina"

1954

Sanchisguarnermanuel

16714

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la seua obra
poètica, i a la rebuda d'uns exemplars de "Escrit per al silenci". També li fa
alguns comentaris sobre l'homenatge a Joan Alcover i a Costa i Llobera a
Mallorca, i convidant-lo a que vaja a donar una xarrada al mateix acte.
També le felicita pels seus èxits a Barcelona i li comunica que ha d'anar a
Alacant a donar unes conferències.
Adjunta carta col·lectiva sobre els actes a dur a terme a un homenatge a
Joan Alcover i a Miquel Costa i Llobera

1954

Sanchisguarnermanuel

16715

Carta

Tarja de
presentació
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Comentaris d'elogi a Fuster per part de Sanchis Guarner al seu poemari
"Criatura dolcíssima" arran de la seua lectura. També li fa alguns comentaris
sobre la publicació d'alguns treballs seues "Introducció al suicidi" i "Els límits
de l'originalitat". També li fa alguns comentaris sobre les darreres
publicacions que apareixerán als propers números de "Raixa", i als seus
treballs d'edició i estudi de textos àntics.
Sol·licitud a Fuster per part de Sanchis Guarner de la seua col·laboració amb
escrits per a "Raixa". També el felicita pels seus articles a "L'Esclat".

[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Comentaris per part de Fuster a Sanchis Guarner sobre la figura de José Albi
arran del seu viatge a Alacant per fer unes conferències. També li parla del
seu viatge a Barcelona on ha donat unes conferències, i refusa participar en
un premi literari poètic a Mallorca, però li diu que li agraeix la seua invitació
a visitar l'illa. Finalment li diu que ha rebut les darreres publicacions de
"Raixa".

1954

Sanchisguarnermanuel

16716

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner del veredicte d'un premi
literari a Mallorca amb motiu de l'homenatge a Alcover i a Costa i Llobera.
També li fa alguns comentaris sobre la seua assitència a l'acte d'entrega dels
premis al concedir-li un accèsit, i als participants a un cicle de conferències al
Círculo Mallorquin amb motiu de l'esmentat homenatge

1954

Sanchisguarnermanuel

16718

Carta

Comunicació a Sanchis Guarner per part de Fuster de la seua assistència a
una festa literària a Mallorca, i de la rebuda d'uns llibres seus que li han
editat guardonats amb el Premi de Riells. També li diu que està fent una
novel·la i li agraeix els seus elogis al poema "I la pau", i al procès de creació
del mateix. Finalment li fa uns comentaris crítics a la figura i obra d'Adlert.
Anotació manuscrita de Fuster [Original enviat i "recuperat"].

1954

Sanchisguarnermanuel

16719

Carta

Comunicació a Sanchis Guarner per part de Fuster de la seua assistència a
una festa literària a Mallorca, i de la rebuda d'uns llibres seus que li han
editat guardonats amb el Premi de Riells. També li diu que està fent una
novel·la i li agraeix els seus elogis al poema "I la pau", i al procès de creació
del mateix. Finalment li fa uns comentaris crítics a la figura i obra d'Adlert

1954

Sanchisguarnermanuel

16720

Carta

Felicitació a Fuster per part de Sanchis Guarner pel seu sant i d'altres
comentaris sobre la seua visita a Mallorca durant una festa literària. També li
fa alguns comentaris sobre els conferencians a un cicle motiu de
l'homenatge a Alcover i a Costa i Llobera, i li envia un retall de premsa i foto
de l'acte d'entrega dels premis a l'esmentat homenatge.

1954

Sanchisguarnermanuel

16721

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Sanchis Guarner de l'enviament dels originals
d'una obra d'Arimany presentada a uns JocslFlorals de Mallorca, pel que li
facilita l'adreça d'aquest a Barcelona.

1954

Sanchisguarnermanuel

16722

Carta

Agraïment a Sanchis Guarner per part de Fuster per l'enviament d'un article i
foto dels premis literaris de Mallorca amb motiu de l'homenatge a Alvover i
a Costa i Llobera. També li fa alguns comentaris sobre els conferenciants que
participaren en un cicle al mateix homenatge, i li comumica l'aparició d'una
nova poetessa valenciana. Finalment li fa alguns comentaris a un article de
Miquel Dolç aparegut a "Destino", i a l'unitat lingüística.

1954

Sanchisguarnermanuel

16723
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[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Sol·licitud a Fuster per part del grup Amics de les Lletres de Mallorca de la
seua participació amb un poema per a un llibret col·lectiu amb motiu de
l'homenatge a la poetessa Cèlia Viñas Olivella, amb motiu de la seua mort.

1954

Sanchisguarnermanuel

16724

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de l'enviament del primer
número de la col·lecció "Raixa". També el felicita pel seu treball sobre "La
poesia catalana clàssica", i li demana publicar-li "El descrèdit de la realitat" a
la mateixa col·lecció. Felicitació per la seua participació a un congrés literari
a Santiago de Compostel·la.

1954

Sanchisguarnermanuel

16725

Carta

Comentaris per part de Fuster a Sanchis Guarner sobre un llibre de
Coromines, i d'altres comentaris literaris a la publicació a la col·lecció Raixa
de la seua obra "El descrèdit de la realitat". També li fa alguns comentaris
sobre la seua participació en un congrès literari a Santiago de Compostela, i
demés comentaris literaris.

1954

Sanchisguarnermanuel

16726

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre l'exit editorial d'un
llibre de Coromines editat a "Raixa". També li diu que vol editar les seues
obres "El descrèdit de la realitat" i "La poesia catalana antiga" i demés
comentaris editorials. Finalment li parla de certa polèmica entre Moll i
Coromines.

1954

Sanchisguarnermanuel

16727

Carta

Comunicació a Sanchis Guarner per part de Fuster de que ja li ha acabat
l'assaig per a publicar-lo a "Raixa", i d'altres comentaris a la reedició de la
seua obra "Poesia catalana antiga" demanant-li que li faça esmenes a la
mateixa. També li fa alguns comentaris crítics als membres de Torre, i li parla
d'uns cursets de valencià que preparen. Finalment li fa alguns comentaris
lingüístics i editorials sobre la publicació de llibres i revistes.

1954

Sanchisguarnermanuel

16728

Postal

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner dels díes que serà a
València de tornada cap a Mallorca després d¡anar a donar unes
conferències a Alacant, i de l'adreça on podrà trobar-lo per parlar amb ell.

1954

Sanchisguarnermanuel

16717

Carta

Comunicació a Sanchsi Guarner per part de Fuster de l'enviament de la seua
obra "El descrèdit de la realitat" per a la seua publicació a "Biblioteca Raixa".
També li parla de pa publicació d'un llibre de Verdaguer a València, i li
demana si encara està interessat en publicar-li "La poesia catalana antiga".
Finalment li fa alguns comentaris sobre una reunió amb membres del
valencianisme i sobre els cursets de Cultura Valenciana a l'Universitat.

1955

Sanchisguarnermanuel

16729
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[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de que ha rebut la seua
obra "El descrèdit de la realitat " per publicar-la a Biblioteca Raixa, i d'altres
comentaris sobre la publicació de la seua "Poesia catalana". També li
comunica el seu viatge a València per a donar uns cursets de Llengua i
Cultura Valenciana a l'Universitat, i demés comentaris editorials.

1955

Sanchisguarnermanuel

16730

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Sanchis Guarner a la publicació "La
literatura catalana actual al País Valencià" d'Adlert, i d'altres comentaris
sobre els continguts de la mateixa. També li fa alguns comentaris sobre la
situació de la literatura i de la poesia valenciana.

1955

Sanchisguarnermanuel

16731

Carta

Comunicació per part de Fuster a Sanchis Guarner de la seua subscripció a
publicació "La Font de les Tortugues", i de l'enviament d'uns poemes seus
per a que lil's publique. També li diu que prepara el treball sobre "Poesia
catalana" per publicar-lo a "Biblioteca Raixa", i li dona records per als Moll.

1955

Sanchisguarnermanuel

16733

Postal

Salutacions a Fuster des de Mallorca per part d'uns amics.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre de la cala [[FigueraSantanyí] de Palma de Mallorca.

1955

Sanchisguarnermanuel

16732

1956

Sanchisguarnermanuel

16734

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la publicació dels
seus "Poemes per fer" a la revista "La Font de les Tortugues", i d'altres
comentaris als propers números de la mateixa revista. També li comunica el
seu viatge a València per a parlar d'un article d'Almela i Vives crític amb els
escriptors valencianistes i demés comentaris al respecte. Finalment li fa
alguns comentaris sobre la publicaió a Raixa de la seua "Poesia Catalana".

1956

Sanchisguarnermanuel

16736

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de la rebuda per part de
l'Editorial Moll del seu original sobre la "Poesia catalana" per publicar-li'l.
També li fa alguns comentaris sobre l'assitència d'Anna Moll a un congrès de
Filologia Romànica a Florència, i li dona la seua adreça a Mallorca i li diu que
ha publicat un article sobre Ausiàs March al diari [Las Pronvicnias].

1956

Sanchisguarnermanuel

16737

Carta
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Comunicació a Sanchis Guarner per part de Fuster de l'enviament d'un
aritlce d'Almela i Vives títolat "Palabras, palabras, palabras" on fa una crítica
a Raixa i als Moll, i d'altres comentaris al contingut del mateix. També li fa
alguns comentaris lingüístics i sobre els escriptors valencians en llengua
catalana.
Anotació manuscrita de Fuster [No enviada].

[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Comentaris per part de Fuster a Sanchis Guarner sobre els seus darrers
treballs literaris, i d'altres comentaris a un article d'Enric Gomà aparegut al
[[Levante]] sobre l'obra "El cant de la Sibil·la". També li fa alguns comentaris
sobre el seu darrer viatge a Barcelona on donà unes conferències sobre la
seua poesia, i d'altres comentaris sobre la publicació d'un article seu a [[Las
Provincias]] parlant d'Ausiàs March.

1956

Sanchisguarnermanuel

16738

Carta

Comentaris a Fuster per part de Manuel Sanchis Guarner als seus "Sermons
de Sant Vicent Ferrer". També li agraeix el comentari a la seua obra sobre "El
Cant de la Sibil·la" i a d'altre article sobre "Ausiàs March". Finalment li fa
alguns comentaris sobre la publicació de "La poesia catalana" a Raixa, i
d'altres comentaris sobre la poesia valenciana.

1956

Sanchisguarnermanuel

16739

Carta

Agraïment a Sanchsi Guarner per part de Fuster sobre uns comentaris als
seus "Sermons de Sant Vicent" que li publicarà Zabala, i demés comentaris a
un article periodístic de Gomà. També li parla de la seua publicació d'una
antologia de la poesia catalana, i demés comentaris a lobra de Valls Jordà
"L'home pot ésser àngel", i d'altres comentaris crítics sobre escriptors
valencians i sobre la poesia valenciana.

1956

Sanchisguarnermanuel

16740

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la seua crítica
apareguda en premsa sobre els llibres valencians editats per "Raixa", i
enviament de l'opuscle "Els parlars romànics anteriors a la reconquesta de
València i Mallorca". També li fa alguns comentaris al darrer número de "La
Font de les Tortugues", i al seu llibre sobre "La poesia catalana" del que li fa
alguns comentaris al seu contingut. Finalment li anuncia el viatge de Miquel
Dolç a València a fer una xarrada a l'Universitat.

1956

Sanchisguarnermanuel

16741

Postal

Salutacions a Fuster des de Mallorca per part d'uns amics, conmemorant un
week-end literari a Cala Mondragó.
l revers del full apareix una foto en blanc i negre de la cala [[FigueraSantanyí]] de Palma de Mallorca.

1956

Sanchisguarnermanuel

16735

1956

Sanchisguarnermanuel

16743

1957

Sanchisguarnermanuel

16745

Telegrama

Carta
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Sanchis Guarner.
Comentatis a Fuster per part de Manuel Sanchis Guarner demanant-li
perquè no va parlar de la seua obra "Els parlars romànics de València i
Mallorca anteriors a la Reconquista" a la seua crònica sobre llibres valencians
publicats l'any 1957 a "Raixa". També li comunica el seu viatge a València per
a l'exposició "Quinze anys de llibres en valencià".

[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Postal

Salutacions a Fuster per part de Sanchis Guarner des de Roma.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una escultura romana
[Venere Capitolina Dettaglio].

1957

Sanchisguarnermanuel

16744

1958

Sanchisguarnermanuel

16747

1958

Sanchisguarnermanuel

16746

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la redacció d'un
capitol per a l'obra "La llengua dels valencians", i comunicació de la data
d'una visita a València per a parlar del mateix. També li facilita l'adreça on
podrà localitzar-lo.

1959

Sanchisguarnermanuel

16748

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sanchis Guarner de si ha rebut el seu treball
sobre "La llengua dels valencians", i li demana d'un exemplar del seu llibre
"Un món per infants". També li parla de l'homenatge als escriptors
valencians a Cantonigrós, i li comunica el seu transllat a València, donant-li la
seua nova adreça.

1959

Sanchisguarnermanuel

16749

1959

Sanchisguarnermanuel

16770

Carta

Postal

Postal

Comentaris a Sanchis Guarner per part de Fuster sobre el temes tractats a
una tertúlia a València en la que varen estar. També li fa alguns comentaris a
l'esborrany d'una obra seua sobre "tòpics" valencians, i d'altres comentaris
amb certa polèmica amb els membres de l'Editorial Torre. Finalment li
comunica que està publicant a la revista "Clima" i li parla dels seus propers
treballs editorials.
Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner d'una visita seua a
València, per tal de parlar una estona. Facilitant-li l'adreça i telèfon on pot
trobar-lo.

Sol·licitud a Fuster per part de Sanchis Guarner d'una reunió a València amb
ell per tal de parlar de l'original de l'obra "La llengua dels valencians", pel
que li facilita la seua adreça i telèfon.

Carta

Invitació a Fuster a un dinar conmemoratiu dels 10 anys de la col·lecció
l'Espiga, i d'altres comentaris sobre les activitats a dur-se a terme.

1960

Sanchisguarnermanuel

16750

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de la rebuda del seu llibre
"Judicis finals" i d'altres comentaris crítics i d'elogi després de la seua lectura.

1960

Sanchisguarnermanuel

16751

1961

Sanchisguarnermanuel

16752

Carta
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Contestació per part de Fuster a Sanchis Guarner a les seues crítiques
després de la lectura de la seua obra "Judicis finals", fent certs comentaris
als autors valencianistes. També li agraeix els seus comentaris d'elogi

[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre com van els treballs
sobre dialectología i lingüística valenciana per a un número col·lectiu de
"Criterión", que portarà per títol "El país valencià a la cultura catalana".
També li comunica la data d'una reunió de la Fundació Huguet a Castelló, i li
demana la seua assistència.

1961

Sanchisguarnermanuel

16754

1961

Sanchisguarnermanuel

16753

1962

Sanchisguarnermanuel

16755

1963

Sanchisguarnermanuel

16756

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre com li han anat els
cursets universitaris d'estiu a Peníscola, i demanant reunir-se amb ell quant
torne a València. També li fa alguns comentaris sobre a un llibre de Joan
Reglà sobre "bandolerisme" i al funcionament de l'Estel i la Fuindació
Huguet.
Adjunta unes notes de lectura en castellà, de Manuel Sanchis Guarner, sobre
"Bandiolerisme a València, S. XVII".

1963

Sanchisguarnermanuel

16757

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sanchsi Guarner de la seua assitència a una
reunió de l'Estel per a tractar la publicació d'uns llibres de Raga i de Ventura.
També li parla de certa polèmica amb els membres de l'Ajuntament de
València per una felicitació a Raimon, i sobre l'enviament d'un poema
d'Antoni Bal·lero de Càndia.

1963

Sanchisguarnermanuel

16758

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner d'una reunió del consell
de l'Estel per la manca d'originals per a publicar, i demés comentaris sobre
les possibles obresa publicar. També li demana que faça un volument sobre
Sant Vicent Ferrer, Jaume Roig, Ausiàs March i Sor Isabel de Villena.
Finalment li demana l'enviament d'un treball de Palàcios per tal de publicarli'l.

1964

Sanchisguarnermanuel

16759

Felicitació
nadalenc

Postal

Carta
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Felicitació nadalenca a Fuster per part de Sanchis Guarner i d'altres
comentaris crítics al tipus de llenguatge emprat al seu llibre "Judicis finals",
amb molts formes barcelonines.
Al revers del full apareix la reproducció d'un dibuix d'uns àngels.
Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de la data d'una reunió de
la Fundació Huguet a València per tal de que vaja a la mateixa. També li
demana com porta el seu llibre per a Edicions 62.
Al revers del full una reproducció del cartell del "40 Feria Muestrario
Internacional de València"
Comunicació a Fuste per part de Sanchis Guarner d'una foto seua per a
il·lustrar un article a "Destino", i d'altres comentaris sobre l'enviament d'uns
documents per a publicar-los a mitjans valencianistes. També li demana la
seua crítica al diari [La Marina] sobre l'obra "Poetes, moriscos i capellas", i li
comunica que Alpera ha guanyat el Premi Sanvat Papasseit.

[

SANCHIS GUARNER, Manuel
Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre el premi de la
Fundació Huguet als Jocs Florals del Rat Penat, i li comunica l'enviament de
l'obra d'Alardo Prats "Tres dias con los endemoniados de Balma" a la que li
recomana la lectura. També li fa alguns comentaris sobre les darreres
publicacions previstes per a l'Estel, i li demana una obra seua sobre
"L'Oratòria de Sant Vicent Ferrer".

1965

Sanchisguarnermanuel

16760

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sanchis Guarner sobre la seua assitència a
l'acte d'entrega d'uns premis literaris a València, i d'altres comentaris a la
publicació per part de l'Estel d'un llibre de contes de Maria Beneyto prologat
per Fuster. També li fa alguns comentaris a d'altre llibre de contes de
González Martí, i li demana un llibre seu sobre "Sant Vicent Ferrer" per
publicar-lo a l'Estel.

1966

Sanchisguarnermanuel

16761

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Manuel Sanchis Guarner sobre la
publicació a l'Estel d'un llibre d'Emili Beüt sobre les comarques valencianes, i
li demana el pròleg per a un llibre de contes de Maria Beneyto que va a
publicar-se.

1966

Sanchisguarnermanuel

16762

Carta

Mostra de condol a Fuster per part de Sanchis Guarner per la mort del seu
pare, de la que s'ha assabentat per Lluís Guarner. També li parla del seu
viatge a Elx per a assistir al Misteri, i li demana que li envie un exemplar de
"Poetes, oriscos i capellans" a Juli Guillem. Finalment li fa alguns comentaris
sobre les darreres obres d'autors valencians publlicades per l'Estel, i sobre la
lectura del seu pròleg a "Quadern gris" d'En Pla.

1966

Sanchisguarnermanuel

16763

Carta

Agraïment a Fuster per part de Sanchis Guarner per la seua crítica literària a
l'obra "La llengua dels valencians" apareguda a [Destino], i d'altres
comentaris sobre la vida a Peníscola amb l'arribada del turisme extranger.

1967

Sanchisguarnermanuel

16764

Carta

Comentaris a Sanchis Guarner per part de Fuster sobre una reunió amb
mossén Perarnau, secretari del Bisbe de Castelló Rafael G. Moralejo, per a
que intermedie amb aquest sobre l'ús del valencià per part de l'esglèsia.

1967

Sanchisguarnermanuel

16766

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Sanchis Guarner del títol d'una
conferència seua a l'Unviersitat de València per tal d'imprimir el programa
d'activitats, i demés comentaris sobre els conferenciants i temes a tractar.

1968

Sanchisguarnermanuel

16765

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sanchis Guarner d'una reunió per a parlar del
Patronat de la Fundació Huguet, i també li demana la seua participació en
una conferència amb motiu del V Centanari de la Imprenta, i d'altres
comentaris sobre els conferenciants i els honoraris a rebre.

1974

Sanchisguarnermanuel

16768

Correspondència de Joan Fuster
1769 ]

[

SANCHIS GUARNER, Manuel

Postal

Sol·licitud a Fuster per part de Sanchis Guarner de la seua assitència a una
reunió amb el Sr. J.A. Perelló per a parlar d'unes activitats culturals al Ateneo
de Madrid amb motiu del V Centenari de la Imprenta, i demés comentaris
sobre la reedició del llibre "Trobes en llaors de la Verge Maria" per part de la
Caixa d'Estalvis.
Al revers del full apareix la reproducció de la [Primera página de les Trobes
en Llaors de la Verge Maria (València 1474)".

1974

Sanchisguarnermanuel

16767

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Sanchis Guarner d'una referència bibliogràfica
sobre l'obra de Llombart "L'Infanta Tellina" per a una conferència que està
preparant al "I Congrès d'Història del País Valencià" i d'altres comentaris
sobre els exemplars conservats de l'esmentada obra.

1975

Sanchisguarnermanuel

16769

1975

Sanchisguarnermanuel

16771

1975

Sanchisguarnermanuel

20636

Sanchisguarnermanuel

16742

1975

Sanchislenaenrique

16772

1992

Sanchismarquesjosepvicent

16773

Sanchisrevertfrancisco

16774

Sanchisvicent

16661

Sanchisvicent

16660

Sanchoiblasconatividad

16777

Carta
Telegrama
Carta
SANCHIS LENA, Enrique
SANCHIS MARQUÉS, Josep
Vicent
SANCHIS REVERT, Francisco

Carta

Comunicació a Fuster per part de Sanchis Guarner de la data i preu d'un
dinar d'amics al Restaurant La Marcelina.
Felicitació a Fuster per part de l'advocat, Enrique Sanchis Lena, pel Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes.

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per part de Josep Vicent Sanchis
Marqués, Alcalde de La Pobla de Farnals, per la seua mort.

Tarja de
presentació

Tarja de presentació a Fuster per part de Francisco Sanchis Revert, donant-li
les seus adreces.

SANCHIS, Vicent
Carta
Tarja de
presentació
SANCHO I BLASCO,
Natividad

Carta col·lectiva ficant-se amb Fuster i Sanchis Guarner per la seua
participació en uns actes reivindicatius a El Puig, i tatxant-los de catalanistes.
Telegrama de Manuel Sanchis Guarner a Fuster.

Adhesió
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Comunicació a Fuster per part de Vicent Sanchis de l'enviament del text
d'una entrevista seua publicada al diari "El Observadior de la Actualidad", i li
demana perdó pel retard en l'enviament de la mateixa.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Sanchis, coordinador de redacció de
"El Observador de la Actualidad" de que vol visitar-lo a sa casa de Sueca.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a la plaça de bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Natividad Sancho i Blasco.

1981

[

SANCHO, Antoni

SANJUÁN, Julián

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Antoni Sancho des de Paris, i comentaris
sobre lo cara que és la ciutat, li diu que li envia un regal, i li dona racords per
als amics comuns.
Al revers del full apareix una foto a color de [Paris er ses merveilles. Arc de
triomphe du Carrousel (1806)].

1958

Sanchoantoni

16775

Postal

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Sancho sobre el seu viatge a Paris, i
comentaris sobre la ciutat i la seua gent. També li dona records per a Josep
Palàcios.
Al revers del full apareix la reproducció a color d'un quadre de Picasso
[L'Acrobate, 1905].

1958

Sanchoantoni

16776

1981

Sanjuanjulian

16779

1984

Sanjuanjulian

16778

1973

Sanmartinarcericard

16780

1973

Sanmartinarcericard

16781

1973

Sanmartinarcericard

20637

1974

Sanmartinarcericard

16782

1984

Sanmartinarcericard

20638

Sanmartinarcericard

16783

Carta
Poema

SAMARTÍN ARCE, Ricard
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Julián
Sanjuán i d'altres amics seus suecans.
Poema dedicat a Fuster per part de Julián Sanjuán títolat "Cartes a "Ribera
Baixa": Fuster].
Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Arce Sanmartín d'informacions per a la
seua tesi universitària sobre Antropología Social del País Valencià, i demés
comentaris sobre els seus directors de tesi.
Contestació per part de Fuster a Ricard Sanmartín Arce donant-li
informacions per a la seua tesi doctoral, proposant-li que parle amb el
professor Vicent Lluís Montés i donant-li la referència bibliogràfica sobre el
tema.
Carta de Ricardo Sanmartín Arce plantejant a Fuster unes qüestions per al
treball que prepara. Proposa reunirse amb Fuster per a tractar-les.
Comentaris a Fuster per part de Ricard Sanmartín Arce a l'estudi que està
fent per a la seua tesi universitària de la Comunitat de Peixcadors del
Palmar, i d'altres comentaris al projecte universitari de fer un centre de
dades antropològiques a una comarca valenciana poc desenvolupada.
Document il·legible. Manca fragment.
Proposta a Fuster per part de Ricar Sanmartín Arce d'una data per a quedar i
parlar de la seua tesi sobre la Comunitat de Paixcadors del Palmar, amb el
seu director de tesi Vicent Montés Penadés.
l revers del full apareix una anotació manuscrita.

[

SANMARTÍN ESPLUGUES,
José
SANS MATEU, Juan

SANSA, Joan

Carta

Tarja de
presentació
Carta

SANSA, Lluís
Carta
SANSANO ESTRADERA,
Albert

Adhesió

SANSANO, Biel

Enviament a Fuster per part del professor universitari José Sanmartín del
programa d'un Simposi de "Filosofía y Ciencia en el pensamiento español
contemporáneo (1960-1970)" que serà a València.

1971

Sanmartinespluguesjose

16784

Sansmateujuan

16785

1965

Sansajoan

16786

1963

Sansalluis

16787

1981

Sansanoestraderaalbert

16788

Sol·licitud a Fuster per part de Juan Sans Mateu de l'enviament
d'informacions sobre l'origen de la paraula "Chirivella" arran de la lectura
d'un article seu.
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare, de part de Joan
Sansa.
Felicitació a Fuster per part de Lluís Sansa per la seua tasca de recuperació
cultural de la llengua catalana, i per la seua obra "Nosaltres els valencians",
arran de la convocatòria d'un Aplec jovenil a Bocairent.
Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a la plaça de Bous de València,
amb motiu de l'atemptat.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Biel Sansano i Belso de la seua participació en
una conferència sobre "L'assaig i la crítica" que fan un grup d'amics, i d'altres
comentaris sobre els conferenciants que han participat, i els temes tractats.

1980

Sansanobiel

16790

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Biel Sansano sobre la correcció de
les galerades de la revista "L'espill, Nº 22", i de l'obra "L'americà que
estimava Moby dick". També li comunica l'enviament de l'obra "Història de
l'art valencià, Vol I" per a que'l revise, i d'altres comentaris a la publicació
d'un poemes seus.

1985

Sansanobiel

16791

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Biel Sansano i Belso d'informacions sobre
l'obra i figura de Martí Domínguez per a la seua tesina universitària, pel que
li demana visitar-lo a sa casa de Sueca i parlar del tema.

1985

Sansanobiel

16794

Carta

Comunicació a Fuster per part de Biel Sansano i Belso d'un llibre que ha fet
sobre Martí Domínguez, i li demana que li faça alguna ressenya literària.

1986

Sansanobiel

16795

Carta

Comunicació a Fuster per part de Biel Sansano i Belso de que està preparant
un Homenatge a Antoni Brú, pel que li demana la seua participació amb un
escrit per a l'opuscle que preparen, i li demana la seua assistència al mateix.

1987

Sansanobiel

16792

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Biel Sansano, professor a l'Universitat
d'Alacant, d'una visita a sa casa de Sueca amb un grup d'estudiants.

1988

Sansanobiel

16793
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SANSANO, Biel
SANT CARLES DE LA RÀPITA,
Alcalde

Carta

Carta

Carta
SANT FELIU DE LLOBREGAT,
Ajuntament
SANT PERE, Llibreria
SANT VOSTÉ, Revista

Carta
Felicitació
nadalenc
Adhesió

SANTA, Maria Àngels
Carta

Carta
SANTAEULÀRIA, Joan

SANTAEULÀRIA SOLÀ,
Ramón

Enviament a Fuster per part de Biel Sansano d'un projecte amb els temes a
tartar als propers números de l'Espill pel Consell Asessor.
Adjunta fotocòpies d'uns documents àntics sobre la destrucció d'uns llibres i
documents d'un convent a Cocentaina al S.XVIII.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Pere Geira i Balagué, Alcalde de Sant
Carles de la Ràpita, de la seua participació en un cicle de conferències
conmemorant el "380 Aniversari de l'Expulsió dels Moriscos al Port dels
Alfacs"
Contestació per part de Fuster a l'Alcalde de Sant Carles de la Ràpita,
diguent-li que intentarà fer la cloenda del cicle de conferències sobre "380
Aniversari de l'Expulsió dels Moriscos al Port dels Alfacs".
Mostra de suport a Fuster per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat amb motiu de l'atemtpat.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de la Llibreria Sant Pere de Sueca.
Al revers del full apareix la foto d'una imatge nadalenca a color.
Adhesió a l'homenatge a Fuster a la plaça de bous de valència amb motiu de
l'atemptat, per part de Xavier de la "Revista Sant Vosté".
Sol·licitud a Fuster per part de Mª Angels Santa a petició de Mme Rolland de
l'enviament d'unes cartes entre Romain Rolland i Gabriel Miró, arran de la
lectura d'un article seu.
Contestació per part de Fuster a Mª Angels Santa diguent-li que desconeix
res sobre la correspondència entre Gabriel Miró i Romain Rolland.

Sansanobiel

16789

1990

Santcarlesdelarapitaalcalde

16796

1990

Santcarlesdelarapitaalcalde

16797

1981

Santfeliudellobregatajuntament

16798

1973

Santperellibreria

16799

1981

Santvosterevista

16800

1983

Santamariaangels

16801

1983

Santamariaangels

16802

Carta

Adhesió a un homenatge a Fuster que se li farà a València per part de Joan
Santaeulàlia, i felicitació per la seua obra "Qüestió de noms" i pels seus
articles en premsa en favor de la recuperació de la llengua.

1968

Santaeulariajoan

16803

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ramón Santaularia i Solà, un lector habitual
del seus articles a [[La Vanguardia]], per la victòria del Valencia C.F. a una
competició europea, i mostra d'admiració i estima per la seua obra i figura.

1980

Santaulariaisolaramon

16804

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Ramon Santaeularai i Solà amb motiu
de l'atemptat, i d'altres comentaris sobre la lectura de les seues obres
"Causar-se d'esperar" i "L'home mesura de totes de les coses".

1981

Santaulariaisolaramon

16807

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ramón Santaularia i Solà, un lector habitual
del seus articles a [La Vanguardia], pel seu nomenament com a Catedràtic de
l'Unviersitat de València, i mostra d'admiració i estima per la seua obra i
figura.

1983

Santaulariaisolaramon

16806
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SANTAEULÀRIA SOLÀ,
Ramón
SANTI, Francesco

SANTIAGO

Poema

Poema dedicat a Fuster per part de Ramón Santaeularia i Solà títolat "A un
Senyor de Seuca", mostrant-li la seua admiració.

1983

Santaulariaisolaramon

16805

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesco Santi, a instància del professor
Antoni Furió, de que li publique a la revista "L'Espill" un article sobre "Arnau
de Vilanova" pel que li envia una introducció e index dels temes que ha
estudiat sobre l'esmentat personatge valencià.

1984

Santifrancesco

16808

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesco Santi, a instància del professor
Antoni Furió, de que li publique a la revista "L'Espill" un article sobre "Arnau
de Vilanova" pel que li envia una introducció e index dels temes que ha
estudiat sobre l'esmentat personatge valencià.

1984

Santifrancesco

16809

1975

Santiago

20639

1965

Santiagojosep

16810

Postal

SANTIAGO, Josep
Carta
SANTONJA, Pere

A l' anvers de la tarja fotografia del Carrer Reial de Cartagena.
Proposta a Fuster per part de Josep Santiago i J. M. Tort d'una data per a la
seua visita amb uns amics i familiars de Benidorm a sa casa de Sueca,
aprofitant que van a València per reunir-se amb Raimon a la Cafeteria Lauria.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pere Santonja de l'enviament de la seua
tesi doctoral.

1987

Santonjapere

16811

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pere Santonja de l'enviament d'un llibret
seu editat per l'Ajuntament de Benissa, i li demana que vaja a la presentació
del mateix. També li fa alguns comentaris sobre els seus darrers treballs,
articles, publicacions i premis.

1989

Santonjapere

16812

1992

Santonjapere

16813

1966

Santoslucasjoseluis

16815

Santoslucasjoseluis

16814

Carta
SANTOS LUCAS, José Luis

Tarja postal de Santiago, nebot de Fuster amb comentaris personals.

Carta

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest, enviada per
Pere Santonja.
Mostra de condol a Fuster per part de José Luis Santos Lucas i familia, per la
mort de la seua mare.

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Luis Santos Lucas sobre l'organització
d'un homenatge a Machado, i d'altres comentaris sobre la seua assitència a
un viatge a Baeza.

Carta

Invitació a Fuster per part de Rafael Santos Torroella al III Congreso de
Poesía de Santiago de Compostela, i d'altres comentaris sobre el viatge a
Galicia des des Madrid..

1954

Santostorroellarafael

16816

Carta

Comunicació per part de Fuster a Rafael Santos Torroella de l'enviament
d'un poema i d'uns retalls de premsa del [[Levante]] que parlen del III
Congres de Poesia a Santiago de Compostela.

1954

Santostorroellarafael

16817

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Rafael Santos Torroella per la seua felicitació
i li comunica l'edició d'un nou congrès

Santostorroellarafael

16818

SANTOS TORROELLA, Rafael
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SANUS I TORMO, Josep

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Sanus i Tormo, Alcalde de Alcoi, de la
seua participació a la "Mostra Cultural del País Valencià".

1980

Sanusitormojosep

16819

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Sanus i Tormo, Alcalde de Alcoi, de
l'enviament del text de presentació per al catàleg de la "Mostra Cultural del
País Valencià".

1981

Sanusitormojosep

16820

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Sanus i Tormo, alcalde d'Alcoi, de
l'enviament del seu text de presentació per al catàleg de la "Mostra Cultural
del País Valencià", i de la seua participació en la mateixa.
Adjunta còpia de l'esmentat text de presentació de Fuster

1981

Sanusitormojosep

16821

1981

Sanusitormojosep

16822

1981

Sanuyfrancesc

16824

Sanuyfrancesc

16823

1979

Sanzblascovaleriano

16830

1979

Sanzblascovaleriano

16831

Carta
SANUY, Francesc

Telegrama
Felicitació
nadalenc

SANZ BLASCO, Valeriano

Carta

Carta

Mostra de suport per part de Fuster a Josep Sanus i Tormo, alcalde d'Alcoi,
per la mala rebuda de la "Mostra Cultural del País Valencià", per part de la
dreta alcoiana.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Francesc
Sanuy, Conseller de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Felicitació d'any nou a Fuster per part de Francesc Sanuy, Conseller de
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Comentaris crítics a Fuster per part de Valeriano Sanz Blasco arran de la
lectura d'un article seu títolat "Derechas e izquierdas", i d'altres comentaris
polítics.
Comentaris crítics a Fuster per part de Valeriano Sanz Blasco arran de la
lectura d'un article seu títolat "Excursión a Andalucia", i d'altres comentaris
sobre l'unitat d'Espanya, i la reforma agraria a l'esmentada comunitat.

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Valeriano Sanz Blasco arran de la
lectura d'un article seu títolat "El destino de China".

1979

Sanzblascovaleriano

16832

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Valeriano Sanz Blasco arran de la
lectura d'un article seu títolat "Difresión sobre el Desencanto", i d'altres
comentaris sobre la política a Espanya.

1980

Sanzblascovaleriano

16833

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Valeriano Sanz Blasco arran de la
lectura d'un article seu títolat "Anécdota sin categoria", i d'altres comentaris
polítics d'elogi a la Republica.

1980

Sanzblascovaleriano

16834

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Valeriano Sanz Blasco arran de la
lectura d'un article seu títolat "Vocabulario político", i d'altres comentaris
sobre la política espanyolal.

1980

Sanzblascovaleriano

16835
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SANZ I SOLÉ, Joan Francesc

Carta

1982

Sanzisolejoanfrancesc

16836

1978

Sanzmirafrancisco

16837

1969

Sanzlibreriaanticuaria

16825

1969

Sanzlibreriaanticuaria

16826

1971

Sanzlibreriaanticuaria

16827

1989

Sanzlibreriaanticuaria

16828

1989

Sanzlibreriaanticuaria

16829

1978

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16839

1981

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16859

Carta

Comunicació als subscriptors de la revista "Saó, Papers Pastorals del País
Valencià" per part del director de la mateixa de l'augment de pàgines de la
publicació, i del preu de subscripció de la mateixa.
mb l'anotació manuscrita de Fuster [3080, enviat, 15-2-82].

1982

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16840

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni Comas, director de la revista
"Saó, Papers Pastorals del País Valencià" de la seua col·laboració en un text
d'opinió sobre la situació del País Valencià per a un especial pel 50 número
de la revista.

1982

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16841

SANZ MIRA, Francisco
Carta
SANZ, Librería Anticuaria

Carta
Carta

Factura

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a la Libreria Anticuaria Sanz de la compra dels
llibres "La idea del imperio..." i "Los veinte triunphos".
Comunicació a Fuster per part de la Libreria Anticuaria Sanz de l'enviament
d'uns llibres comprats.
Factura enviada a Fuster per la Libreria Anticuaria Sanz per la compra d'uns
catàlegs àntics en diferents volums. També li diu en nota que l'obra de
Garcia Rojo y Ortiz de Montalvan se li enviarà posteriorment.
Sol·licitud per part de Fuster a la Libreria Anticuaria Sanz de la compra dels
llibres "Novelas morales" i "13 luceros de plata".

Rebut

Comunicació a Fuster per part de la Libreria Anticuaria Sanz de que els llibres
que demanà ja han sigut venuts.
Rebut de subscripció per domiciliació bancària de Fuster a la revista "Saó,
Papers Pastorals del País Valencià" l'any 1978.

Adhesió

Carta de Josep Antoni, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", com a
mostra de suport a Fuster per l' atemptat.

Carta
SAÓ, papers pastorals del
País Valencià

Comunicació a Fuster per part de Joan Francesc Sanz i Solé de l'enviament
d'uns articles publicats al [Setmanari de Vinarós], que fan referència a la
seua figura i obra.
Adjunta fotocòpia d'un article d'opinió de Joan Francesc Sanz i Solé títolats
"Quico Sanz & Joan Fuster", (pág. 10, del 23 d'octubre del 1982), i "Sobre
l'antiguitat del nom País Valencià" (pàg. 12, 25 de setembre del 1982). ; i
d'altre de Vicent Baixauli títolat "Más sobre J. Fuster de Sueca", (30
d'octubre de 1982).
Sol·licitud a Fuster per part de Francisco Sanz Mira de la seua participació a
Madrid en un cicle de conferències sobre "Las nacionalidades en el Estado
español", i d'altres comentaris als altres conferenciants.
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SAÓ, papers pastorals del
País Valencià
Carta

Comunicació per part de Fuster a Marí i Cardona de la revista Comunicació
als subscriptors de la revista "Saó, Papers Pastorals del País Valencià" de
l'enviament de les contestacions a una entrevista que li feren i d'altres
comentaris i matitzacions sobre la mateixa abans de la seua publicació.
Adjunta respostes de Fuster a l'entrevista esmentada

1982

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16842

Carta

Disculpa a Fuster per part de Josep Antoni Comes, director de la Revista
"Saó, Papers Pastorals del País Valencià", per publicar un article seu sense la
seua signatura.

1983

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16843

Carta

Comunicació a Fuster del pagament per transferència bancària de la seua
col·laboració amb un article per al nº 61, de la revista "Saó, Papers Pastorals
del País Valencià"

1983

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16844

Carta

Queixa de Fuster a la revista "Saó, Papers Pastorals del País Valencià" per la
publicació d'un article crític amb el Pare Espasa, i enviament d'un article seu
per a publicar-lo.

1983

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16845

Carta

Comunicació a Fuster del pagament per transferència bancària de les seues
col·laboracions amb articles per als nums. 62 i 63, de la revista "Saó, Papers
Pastorals del País Valencià".

1984

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16846

Carta

Comunicació a Fuster del pagament per transferència bancària de la seua
col·laboració amb un article per al nº 65, de la revista "Saó, Papers Pastorals
del País Valencià"

1984

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16847

Carta

Carta de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià" a Fuster envant-li
elstreballs optants al "Premi Ramon Muntaner" de 1987 com a membre del
jurat.

1987

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16848

Carta

Llistat de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià" de les obres que
participen al "Premi Ramon Muntaner" de 1987.

1987

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16849

Carta

Relació dels membres del jurat, entre els que es troba Fuster, per al "Premi
Ramon Muntaner" dins els IX "Premis Saó" enviat per "Saó, Papers Pastorals
del País Valencià"

1987

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16850

1987

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16851

1988

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16852

1988

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16853

1991

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16855

Carta
Carta
Carta
Carta
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Valoració de Fuster als treballs que opten al "Premi Ramon Muntaner" de
"Saó, Papers Pastorals del País Valencià".
Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", a Fuster
demanant-li la seua col·laboració en una publicació sobre el "Tirant".
Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", convidant
a Fuster al "Premis Saó" de 1988.
Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", convidant
a Fuster a la festa de Saó en la que rendiràn homenatge al Cardenal
Tarancón.

[

SAÓ, papers pastorals del
País Valencià

Carta

Carta

SAQUES I ROCA, Joan
SARAGOSSÀ ALBA, Abelard

Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", a Fuster
demanat-li la seua col·laboració en el "Quadern" dedicat a Vicent Ventura.
Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", a Fuster
agraint-li la imatge que els va enviar i demanat-li un altra de Sant Bonifaci.
Pregunta per la seua col·laboració al monogràfic sobre Vicent Ventura.

1992

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16856

1992

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16857

1992

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16858

Carta

Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", a Fuster
convidant-lo al sopar en homenatfe a Vicent Ventura.

Carta

Comunicació als subscriptors de la revista "Saó, Papers Pastorals del País
Valencià" del canvi de periodicitat de la publicació, la creació d'un concurs
periodístic i l'augment del preu de subscripció de la mateixa.
Amb l'anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16838

Carta

Carta d' Emili Marín, de "Saó, Papers Pastorals del País Valencià", a Fuster
convidant-lo al sopar del lliurament dels "Premis Saó" on es presentarà el
Saó de Maig que inclou un "Quadern Central" sobre la seua obra.

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 16854

Comunicat

Projecte de publicació de SAÓ enviat a Fuster.

Saopaperspastoralsdelpaisvalencia 20640

Telegrama
Article de
premsa

SARRÀ, S.

Telegrama de condol de Joan Saques i Roca, coordinador dels Serveis
Territorials de Cultura de Girona, a la familia de Fuster per la seua mort.
Carta d' Abelard Saragossà Alba a Fuster enviant-li la seua "Carta al
Director", "D' acord amb Josep Guia", que han publicat al "Diario de
Valencia".
Comentaris personals.
"Lluita. Pel socialisme i la independència dels Països Catalans.". Publicació
enviada a Fuster per Abelard Saragossà Alba en la que s' inclou un article de
Josep Guia.
Anotació manuscrita.

1992

Saquesirocajoan

16860

1981

Saragossaalbaabelard

16861

1981

Saragossaalbaabelard

16862

Carta

Carta de S. Sarrà a Fuster demanant-li una llista dels seus millors amics de
València o altres parts del països per enviar-los un exemplar de "Cant a la
ciutat obrera".

1962

Sarras

16863

Carta

Carta de S. Sarrà a Fuster demanant-li una llista dels seus millors amics de
València o altres parts del països per enviar-los un exemplar de "Cant a la
ciutat obrera".
Demana un exemplar de "Nosaltres, els valencians".

1962

Sarras

16864
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SARRÀ, S.

SARRIÓ, Eduard

Carta

Carta de S. Sarrà a Fuster anunciant-li que ja ha enviat els exemplars de
"Cant a la ciutat obrera" als contactes que li va proporcionar.
Pregunta per la manera d' aconseguir un exemplar de "Nosaltres, els
valencians".
Comentaris personals.

1963

Sarras

16865

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal d' Eduard Sarrió a Fuster.
A la postal gravat "Nativitat" itext "De Vita Christi de I. de Villena".

1966

Sarrioeduard

16866

Carta

Carta de Fuster a Eduard Sarrió responent a la seua invitació a la prodessó
del "Crist de la Sang2 d' Albalat de la Ribera.

1977

Sarrioeduard

16868

1977

Sarrioeduard

20641

1977

Sarrioeduard

16867

1978

Sarrioeduard

16869

1979

Sarrioeduard

16870

Carta
Nota
Felicitació
nadalenc
Nota

SARSANEDAS, Jordi

Carta d' Eduard Sarrió a Fuster amb comentaris al treball "El blau en la
Senyera".
Nota d' Eduard Sarrió conviadant a Fuster i a Fermí Cortés a la processó del
"Crist de la Sang" d' Albalat de la Ribera.
Felicitació de Nadal d' Eduard Sarrió i els seus fills a Fuster.
A la postal reproducció de "La danza de la paz" de Pablo Picasso.
Nota d' Eduard Sarrió a Fuster.

Carta

Carta d' Eduard Sarrió a Fuster en la que cita alguns versos de Vicent Andrés
Estellés.

1980

Sarrioeduard

16871

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas agraint-li a Fuster l' enviament del seu treball.
Comentaris a l' obra.

1954

Sarsanedasjordi

16872

Carta

Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas enviant-li un retall del diari "Levante" amb
la seua nota sobre el llibre "Mites".

1954

Sarsanedasjordi

16873

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas a Fuster agraint-li la critica publicada al diari
"Levante" sobre el seu llibre " Mites".
Demana a Fuster la traducció d' uns dels seus "Mites" per a l' almanac de
"El Grifón".

1954

Sarsanedasjordi

16874

Carta

Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas enviant-li la traducció de "Mites" per a l'
almanac de "El Grifón".
Comentaris personals sobre qüestions editorials.

1954

Sarsanedasjordi

16875

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas a Fuster comunicant-li que no es publicarà la
traducció de "Mites" a l' almanac de "El Grifón".
Comentaris personals sobre qüestions editorials.

1954

Sarsanedasjordi

16876

Carta

Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas amb comentaris a l' assumpte de la
publicació de la traducció dels "Mites" a l' almanac de "El Grifón".

1954

Sarsanedasjordi

16877

Felicitació

Felicitació de Jordi Sarsanedas a Fuster pel "Premi Josep Yxart".
Felicitació de Nadal.

1956

Sarsanedasjordi

16878
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SARSANEDAS, Jordi

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas a Fuster agraint-li la seua crítica a "Destino" del
seu treball "Plou i fa sol".

1960

Sarsanedasjordi

16879

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas demanant-li a Fuster una tria de poesia per a un
disc de Raimon.

1964

Sarsanedasjordi

16880

Carta

Carta de Jordi Sarsanedasr enviant uns fragments crítics de Fuster sobre Joan
Salvat Papasseit que acomanyaran el disc amb la seua poesia.

1964

Sarsanedasjordi

16881

1965

Sarsanedasjordi

16882

1965

Sarsanedasjordi

16883

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster agraint-li els comentaris
sobre els seus versos.
Demana que es fique en contacte amb el fotògraf, Enric Tordera, per al
pagament de la seua feina.
Anotació manuscrita de Fuster de l' adreça d' Enric Tordera.

1965

Sarsanedasjordi

16884

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", preguntant a Fuster si Manuel
Batlle ha publicat algun llibre de versos i el títol.

1966

Sarsanedasjordi

16885

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster preguntant-li per l'
article sobre Antoni Seva.

1966

Sarsanedasjordi

16886

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", A Fuster enviant-li l' adreça de
E.G. Nadal.
Recorda que esperen un article.

1966

Sarsanedasjordi

16887

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster per els articles
pendents. Envia un possible article per al tema "El problema del Sureste" de
Vicent Ventura.
Adjunta article, "Alacant dins del País Valencià", de Vicent Ventura.

1967

Sarsanedasjordi

16888

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster demanat-li un fragment
del seu dietari o de "Gent" per a una de les seccions de la revista.

1967

Sarsanedasjordi

16889

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas a Fuster oferint-li la direcció literària de la revista
"Estudis de llengua i literatura" que s' editarà a Alemanya en català per l'
editorial alemaya Niemayer.

1967

Sarsanedasjordi

16890

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster demanat-li una nota
sobre "Per què no hi ha càtedra de català a València"

1967

Sarsanedasjordi

16891

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster comunicant-li que la
seua nota "Càtedra de català a valència" anirà al número de desembre.
Demana que envie els originals per al número de València ja corregits.

1967

Sarsanedasjordi

16892

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1780 ]

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster demanant-li un escrit
sobre Martínez Ferrando i una il·lustració per acompanyar un article.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster demanat-li un article
sobre Martínez Ferrando.

[

SARSANEDAS, Jordi

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster oferint-li un espai propi i
de tema lliure a la revista.

1968

Sarsanedasjordi

16893

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster agraint-li que accepte el
seu encàrrec que tindrà el títol de "Reserves mentals".
Comentaris a un article d' Aracil.

1968

Sarsanedasjordi

16894

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster el primer
article per a "Reseva mental".
Pregunta per el número de València.

1968

Sarsanedasjordi

16895

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster anunciant-li que el
número amb la primera "Reserva mental" sortirà el proper dimarts.

1968

Sarsanedasjordi

16896

1969

Sarsanedasjordi

16897

1970

Sarsanedasjordi

16898

1978

Sarsanedasjordi

16899

1980

Sarsanedasjordi

16900

1981

Sarsanedasjordi

16903

1981

Sarsanedasjordi

16901

1984

Sarsanedasjordi

16902

1951

Sauraantonio

16907

Carta

Carnet
Carta
Carta
Adhesió
Carta
Carta
SAURA, Antonio

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas a Fuster, demant-li publicar a "Serra d' Or" el
parlament que va fer a l' homenatge a Joan Oliver.
Envia les galerades d' un treball de Fuster.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster agraint-li el treball sobre
el modernisme a València, comunica que anirà al número de desembre.
Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas enviant-li la col·laboració per a la seua
secció "Reserves mentals" a "Serra d' Or".
Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas enviant-li un article per a "Serra d' Or".
Mostra de suport de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster.
Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas enviant una versió refeta d' un article
enviat anteriorment.
Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas de "Serra d' Or" enviant-li un text d'
Andreu Alfaro sobre Cirici Pellicer per a la revista.
Carta d' Antonio Saura a Fuster enviant-li la seua biografía i uns versos per a
l' "Antología del surrealismo".

Carta

Carta de Fuster a Antonio Saura amb comentaris a "Verbo" i al treball que
prepara sobre el "Surrealisme".
Envia un exemplar de "Verbo".

1951

Sauraantonio

16908

Carta

Carta d' Antonio Saura a Fuster comunicant-li a Fuster que està disposat a
il·lustrar el número de "Verbo" dedicat al surrealisme amb la condició de ser
l' únic il·lustrador.

1951

Sauraantonio

16909

Carta

Carta de Fuster a Antonio Saura acceptant la seua condició per a il·lustrar el
número de "Verbo" dedicat al surrealisme.
Comentaris personals.

1951

Sauraantonio

16910
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SAURA, Antonio
Carta
Carta
Fullet

Carta d' Antonio Saura a Fuster enviant-li les il·lustracions per al número de
"Verbo" dedicat al surrealisme. Indicacions i comentaris personals sobre la
publicació.
Carta d' Antonio Saura a Fuster amb comentaris sobre "Verbo".
Fullet de l' exposició d' Antonio Saura a la "Galeria Buchholz".

1951

Sauraantonio

16911

1951

Sauraantonio

16912

1951

Sauraantonio

16906

Carta

Carta d' Antonio Saura a Fuster amb comentaris al número de "Verbo"
dedicat al surrealisme.
Comentaris personals.

1952

Sauraantonio

16913

Carta

Carta d' Antoni Saura enviant-li a Fuster el catàleg de la seua exposició a la
"Galeria Buchholz".
Comentaris personals.
Demana un exemplar de "Verbo" dedicat a l' "Antología del surrealismo" en
el format que s' ha fet per a les llibreries.

1952

Sauraantonio

16914

Carta

Carta d' Antonio Saura a Fuster retornant-li l' exemplar de "Verbo" que li
envià. Anuncia una propera col·laboració a dita revista.
Comentaris a la revista "Verbo".

1952

Sauraantonio

16915

Article, "Un ensayo de clasificación", d' Antonio Saura a Fuster amb
correccions manuscrites.

1952

Sauraantonio

16904

Carta

Carta d' Antonio Saura a Fuster comunicant-li que continue enviant-li els
exemplars de "Verbo" a Madrid.

1953

Sauraantonio

16917

Carta

Carta d' Antonio Saura a Fuster comunicant-li que continue enviant-li els
exemplars de "Verbo" a Madrid.
Adjunta la direcció de José Ayllón.

1953

Sauraantonio

16918

Carta

Carta d' Antonio Saura agraint-li a Fuster un article.
Anuncia el llibre que prepara, "Problemas del Arte Moderno", i li demana
col·laboració. Envia l' índex del treball.
Demana una nota per al boletí
Adjunta índex del llibre "Problemas del Arte Moderno".

1957

Sauraantonio

16919

1964

Sauraantonio

16920

1965

Sauraantonio

16921

1975

Sauraantonio

16923

1975

Sauraantonio

16922

Carta
Felicitació
Invitació
Sobre
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Carta de Fuster a Antonio Saura amb comentaris sobre la seua trajectòria
professional.
Tarja d' Antonio Saura a Fuster felicitant-li l' any nou 1965.
Dibuix d' Antoni Saura
Invitació de la "Galeria Maeght" a l' exposició d' Antonio Saura, "Papers,
1954-1975".
Sobre postal d' Antonio Saura a Fuster.

[

SAURA, Antonio

Carta
Tarja de
presentació

SAYRACH, Manuel

Carta
Postal

Postal de Barbara Schwämmle a Fuster anunciant-li la data de la seua visita.
Al revers fotografia.

Carta

SCHIB, G.
Postal

Publicitat
SEABRA, Manuel de

Carta
Carta

SEBASTIÀ DOMINGO,
Enrique

Sauraantonio

16916

Sauraantonio

16905

Sayrachmanuel

16924

1979

Sayrachnarcis

16925

1976

Schibg

16926

1971

Schwammlebarbara

16927

1971

Schwammlebarbara

16929

1971

Schwammlebarbara

16928

1953

Seabramanuelde

16930

1957

Seabramanuelde

16931

Tarja de presentació d' Antonio Saura.

Carta de Manuel Sayrach a Fuster demanat-li que li envie una còpia
manuscrita de la poesia que li adjunta.
Adjunta poesia de Fuster.
Carta de Narcís Sayrach a Fuster demanant-li col·laboració a la seua
col·lecció iconogràfica de Sant Jordi amb un escrit autògraf referent a la
figura del Sant.
Comunica la possibilitat de que dita col·lecció participe en una exposició
sobre Sant Jordi organitzada per la "Generalitat de Catalunya".
AdjuNta còpia de la làmina de Carles Riba amb reproducció d' un dibuix de
Raffael.
Tarja postal de Gret Schib a Fuster.
Al revers de la postal imatge de "Socarrats" Ceràmica de Paterna, segle XV
del "Museu Nacional de Ceràmica "González Matí"".
Carta de Barbara Schwämmle demanant-li a Fuster unes entrades per al
"Misteri d' Elx" i la possibilitat de quedar amb ell.

SAYRACH, Narcís

SCHWAMMLE, Barbara

Carta d' Antonio Saura enviant-li a Fuster un article.

Anunci del "IV Recital de Raimon" a la "Festa Major de Terrassa".
Carta de Manuel de Seabra a Fuster explicant-li la traducció del seu poema a
la revista "Neo" per evitar problemes amb la censura.
Carta de Manuel de Seabra a Fuster demanant-li la seua col·laboració al
"Caçoner General Peninsular" per a una editorial portuguesa.

Carta

Carta de Manuel Seabra a Fuster demanat-li la seua col·laboració al treball
que prepara, "Poetas Catalanes de Posguerra".

Seabramanuelde

16933

Tarja de
presentació

Tarja amb l'adreça de Manuel de Seabra a Londres.

Seabramanuelde

16932

Felicitació

Tarja de presentació d' Enrique Sebastià Domingo felicitant-li l' any nou a
Fuster.

Sebastiadomingoenrique

16934
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SEBASTIÁN AUDINA, Jesús
Carta
SECH I ALVAN, Caria
SECRETARIAT DE
L’ENSENYAMENT DE
L’IDIOMA

Telegrama
Comunicat

Carta

Comunicat
Carta
SEGADO BIXQUERT, Antonio

Nota

SEGAL, Miquel

Circular d' abril de 1972 del "Secretariat de l'Ensenyament de l' Idioma" a
Fuster.
Carta de presentació a Fuster per part d'un grup de gent del Secretariat per
l'Ensenyament de la Llengua d'un projecte per a la creació d'un diari
valencià.
Adjunta "Borrador per al projecte de creació d'un periòdic al Pais Valencià".
Circular de presentació del "Secretariat de l' Ensenyament de l' Idioma"
enviada a Fuster.
Circular de presentació del "Secretariat de l' ensenyament de l' idioma" a
Fuster.
Adreça del capità de la Guardia Civil de València D. Antonio Segado Bixquert.

Sebastianaudinajesus

16935

1981

Sechialvancaria

16936

1972

Secretariatdelensenyamentdelidio
ma

20642

1976

Secretariatdelensenyamentdelidio
ma

20180

1976

Secretariatdelensenyamentdelidio
ma
Secretariatdelensenyamentdelidio
ma

20643
16937

Segadobixquertantonio

17610

Carta de Miquel Segal a Fuster enviant-li la documentació informativa
desencadenada per una carta a "El País".
Adjunta documentació.

1985

Segalmiquel

16938

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal de Francisco Segarra Fabia, alcalde DEL "Ajuntament de
Sueca".
A la portada de la tarja imatge gravat corresponent a la portada del
"Theatrum Orbis Terrarum" de Abraham Oertel.

1965

Segarrafabiafrancisco

16939

1979

Seguijosep-lluis

16940

Seguijosep-lluis

16941

1965

Seguradelagojoan

16942

Carta

Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster proposant-li la publicació d' una
adaptació castellana del "Descrèdit de la realitat" a la col·lecció "Biblioteca
Breve".
Anotació manuscrita de Fuster.

1957

Seixbarraleditorial

16943

Carta

Carta de Fuster a l' "Editorial Seix Barral" acceptant la seua proposta d' una
adaptació castellana del "Descrèdit de la realitat".

1957

Seixbarraleditorial

16944

Nota
Nota

SEGURA DE LAGO, Joan

Telegrama de Lluís Alvau i Carlo Sechi a "Acció Cultural del País Valencià"
com a mostra de suport a Fuster amb motiu de l' atemptat.

1967

Carta
SEGARRA FABIÁ, Francisco

SEGUÍ, Josep-Lluís

Carta de Jesús Sebastian Audina, subdirector del "Colegio Mayor
Universitario " San Juan Evangelista"", a Fuster proposant-li impartir un
conferències sobre el panorama de la cultura catalana en l' actualitat.

Carta

SEIX BARRAL, Editorial

Correspondència de Joan Fuster
1784 ]

Nota de Josep Lluís Seguí a Fuster.
Nota de Josep Lluís Seguí a Fuster.
.
Carta de Fuster a Joan Segura de Lago insistint-li en que considere la seua
continuïtat com a president de "Lo Rat Penat".

[

SEIX BARRAL, Editorial
Carta

Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster enviant-li l' últim títol aparegut en
"Biblioteca Breve", "Días enteros en las ramas".
Anotació manuscrita de Josep Maria Castellet.

1957

Seixbarraleditorial

16946

Carta

Carta de l' "Editorial Seix Barral" enviant a Fuster un exemplar del llibre
"Arquitectura Moderna" de Gillo Dorfles, aparegut a "Biblioteca Breve", per
a que faça una crítica.

1957

Seixbarraleditorial

16947

Carta

Carta de l' "Editorial Seix Barral" enviant a Fuster un exemplar dels llibres
"Mi portera, Paris y el arte" de Julián Gallego i "La hora del lector" de Josep
Maria Castellet, apareguts a "Biblioteca Breve", per a que faça una crítica.

1957

Seixbarraleditorial

16948

1957

Seixbarraleditorial

16949

1957

Seixbarraleditorial

16950

1957

Seixbarraleditorial

16951

1957

Seixbarraleditorial

16952

Carta

carta

Carta

Carta

Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster demanat-li el seu "curriculum
vitae" i una nota sobre l' adaptació castellana del "Descrèdit de la realitat"
per a incloure'l al catàleg de "Biblioteca Breve".
Carta de Fuster a l' "Editorial Seix Barral" enviant-los la nota sobre l'
adaptació castellana del "Descrèdit de la realitat" per al catàleg de la
"Biblioteca Breve"
Adjunta nota.
Carta de Carlos Barral, d' "Editorial Seix Barral", comunicant-li a Fuster que
han rebut la traducció del "Descrèdit de la realitat" i que l' envien a l'
impremta.
Envien els drets d' autor convinguts al contracte.
Carta de Fuster a l' "Editorial Seix Barral" comunicant l' enviament de la
traducció de Josep Palàcios del "Descrèdit de la realitat".
Envia el llistat de les possibles il·lustracions amb algunes indicacions.

Carta

Carta de Fuster a l' "Editorial Seix Barral" comunicant la recepció dels drets d'
autor per la traducció del "Descrèdit de la realitat".
Comentaris al treball.

1957

Seixbarraleditorial

16953

Carta

Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster anunciant-li que li enviarn la llista
resultant de les il·lustracions per a la versió castellana del "Descrèdit de la
realitat".

1957

Seixbarraleditorial

16954

Carta

Carta de Joan Petit, de l' "Editorial Seix Barral" demanant-li a Fuster dues
notes: una relativa a l' obra i un altra amb alguna data personal per a la
contracoberta i la promoció de "El descredito de la realidad".

1957

Seixbarraleditorial

16955

Carta

Carta de Fuster a Joan Petit, de l' "Editorial Seix Barral", enviant-li les notes
per a la promoció de "El descrèdito de la realidad".
Comenta que li hagués agradat vore les proves del llibre..

1957

Seixbarraleditorial

16956

Correspondència de Joan Fuster
1785 ]

[

SEIX BARRAL Editorial
Carta

Carta

Contractes

Carta

Carta

Carta

Carta de Joan Petit, de l' "Editorial Seix Barral" agraint-li a Fuster les notes
enviades.
Comentaris a les proves de "El descrédito de la realidad".
Carta de Fuster a Joan Petit, de l' "Editorial Seix Barral", agraint-li l'
enviament dels exemplars de "El descrédito de la realidad".
Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster enviant-li el contracteper a la
publicació del "Descrèdit de la realitat".
Adjunta contracte.
Carta de Fuster a l' "Editorial Seix Barral" enviant-los un retall de premsa
amb les bases del concurs de novel·la "Biblioteca Breve" i una recenció de
"La voluntad de estilo" de Marichal.
Demana exemplars de "El descrédito de la realidad".
Carta de Fuster a l' "Editorial Seix Barral" per un error en l' enviament de la
seua comanda d' exemplars de "El descrédito de la realidad"
Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster anunciant-li l' enviament dels
exemplars que sol·licità de "El descrédito de la realidad".
Demanen cinc exemplars del diari "Jornada" on apareix la recensió de "La
voluntad del estilo" de Marichal.

1957

Seixbarraleditorial

16957

1957

Seixbarraleditorial

16958

1957

Seixbarraleditorial

16945

1958

Seixbarraleditorial

16959

1958

Seixbarraleditorial

16960

1958

Seixbarraleditorial

16961

1958

Seixbarraleditorial

16962

1958

Seixbarraleditorial

16963

Factura

Carta de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster per l' error en l' enviament del
exemplars de "El descrédito de la realidad".
Factura de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster per la compra de vint exemplars,
del volum 119, de la col·lecció "Biblioteca Breve".

Article de
premsa

Nota de premsa de l' "Editorial Seix Barral" sobre el "Prix International de
Literature".

1964

Seixbarraleditorial

16964

Article de
premsa

Nota de premsa de l' "Editorial Seix Barral" sobre el "Premio Biblioteca
Breve" de 1965 en memoria de Joan Petit.
Adjunta llistat de les obres seleccionades pel jurat per a passar a les
votacions eliminatòries.

1965

Seixbarraleditorial

16966

Carta

Qüestionari enviat per Rosa Regás a Fuster amb la finalitat d' emprar-lo junt
al d' altres autor en la confecció d' una nota aclaratòria del funcionament de
"Biblioteca Breve".

1966

Seixbarraleditorial

16967

Postal

Tarja de Rosa Regás, de l' "Editorial Seix Barral" agraint.li a Fuster les seues
respostes al qüestionari.

1966

Seixbarraleditorial

16968

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1786 ]

[

SEIX BARRAL Editorial
Carta

Carta de Marta Pessarrodona, de l' "Editorial Seix Barral" enviant-li a Fuster
una carta d' "Editorial Mateu" demanant-li dades sobre ell per al
"Diccionario
de
Autores
Españoles
Contemporaneos"
Adjunta Carta.

Carta

Carta de Francisco Rodón, de l' "Editorial Seix Barral" a Fuster demanant-li el
text de la seua col·laboració al llibre que preparen sobre el realisme.
Demana que adjunte una fotografia i una nota biogràfica.

Carta

Comentaris a Fuster per part de J. M. Cruzet sobre la seua crítica literària a
[Levante] i a [Verbo], d'unes obres d'Arbó i d'Ors. També li proposa unes
obres de "Biblioteca Selecta" i de "Biblioteca Universal" per a que faça crítica
literària.

Seixbarraleditorial

16969

Seixbarraleditorial

16965

1952

Selectaeditorial

16971

Carta

Comentaris a Fuster per part de J. M. Cruzet sobre la seua crítica literària a
[Levante], de l'obra d'Espriu "Anys d'aprenentatge" i d'unes obres de Josep
Pla. També li fa alguns comentaris sobre la venda d'obres de l'Editorial
Selecta a València.

1953

Selectaeditorial

16972

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
de l'enviament d'unes obres de Manuel de Pedrolo i de les "Poesies
completes" de Clementina Arderiu per a que faça crítica literària.

1953

Selectaeditorial

16973

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
de l'enviament de les obres de Rafael Tasis "Antologia de la poesia catalana",
"Teatre Selecta" de Carles Soldevila, "Antologia de Francesc Pujols" i "Les
hores" de Josep Pla, per a que faça crítica literària.

1953

Selectaeditorial

16974

Carta

Comunicació a Fuster per part de Mosep Miracle de l'Editorial Selecta de
l'enviament de les Bases de Premi Víctor Català per a publicitar-lo al diari
[Levante].

1953

Selectaeditorial

16975

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge, de l'Editorial Selecta de
l'obra "Llibre de Tarragona" publicada a la "Biblioteca Selecta" per a que faça
una crítica literària al [Levante].

1953

Selectaeditorial

16976

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta de
la convocatòria d'uns premis literaris de la mateixa editorial i d'Aedos per a
que'ls publicite en premsa. També li demana si vol que li envie alguns llibres
per a que faça crítica literària.

1953

Selectaeditorial

16977

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
sobre la seua crítica literària a [[Pont Blau]] de les obres "L'aventura de l'art
contemporàni" i "Nocturn de primavera". També li fa alguns comentaris
sobre les vendes d'obres de l'esmentada editorial a Mèxic.

1953

Selectaeditorial

16978

SELECTA, Editorial
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SELECTA, Editorial
Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
d'un exemplar de l'obra "Llibre del mar", per a que faça una crítica literària a
la premsa valenciana.

1953

Selectaeditorial

16979

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
d'un exemplar del "Llibre de la mort" de Mossèn Pere Ribot, per a que faça
una crítica literària.

1953

Selectaeditorial

16980

Carta

Enviament a Fuster per part d'Enric Casas de l'Editorial Selecta d'unes notes
de premsa mecanografiades sobre "Premios literarios 1953" per a que'ls
publicite al diari [Levante].
Adjunta fulls amb notes de premsa "Los 5 premios literarios del dia de Santa
Lucia" i "Premios literarios 1953".

1953

Selectaeditorial

16981

1953

Selectaeditorial

16982

1954

Selectaeditorial

16983

1954

Selectaeditorial

16984

1954

Selectaeditorial

16985

Carta

Carta

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part d'Enric Casas de l'Editorial Selecta d'unes notes
de premsa sobre "Los 5 Premios Literarios del día de Santa Lucía" per a
publicitar-los al [Levante].
Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge, de l'Editorial Selecta de
les obres "Els anys" de Josep Pla, "Arbres" de Josep Carner, i "Mites" de Jordi
Sarsanedas per a que faça una crítica literària a la premsa valenciana.
Comunicació per part de Fuster a J. M. Cruzet de l'enviament d'adreces de
gent que poden contribuïr a la difussió del llibre català per Amèrica, i
comunicació de la rebuda dels llibres "Arbres" i "Mites" per a fer crítica
literària.
Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge, de l'Editorial Selecta de
les obres "Camins de nit" i "La cida del Rei En Pere III" publicats per l'Editorial
Aedos, per a que faça una crítica literària a la premsa valenciana.

Carta

Enviament a Fuster per part de J. M. Cruzet de les convocatòries als Premis
"Biografíes Aedos", "Joanot Martorell" i "Víctor Català" per a publicitar-los a
la premsa valenciana.

1954

Selectaeditorial

16986

Carta

Enviament per part de Fuster a J. M. Cruzet dels seus comentaris a [Levante]
i a [Pont Blau] d'unes obres sobre "Pere III" de Tasis i a les "Antologies" de
Triadú. També li demana l'enviament de les obres "Com ganivets o flames",
"Mort de dama" i "Antologia" de Maragall, publicades per l'Editorial Selecta.

1954

Selectaeditorial

16987

Carta

Agraïment a Fuster per part de J.M. Cruzet de l'Editorial Selecta per
l'enviament de les crítiques literàries d'obres de Tasis i de Triadú. Ambé li
comunica l'enviament d''uns exemplars de "Com ganivets o flames", "Mort
de dama" i "Antologia de Maragall" demanats per Fuster. També li envia un
exemplar de l'obra de Rafael de Amat, Baró de Maldà.

1954

Selectaeditorial

16988
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Carta

Enviament per part de Fuster a J. M. Cruzet de l'Editorial Selecta d'uns
comentaris literaris seus publicats a "Pont Blau" de les obres "Mites" de J.
Sarsanedas i "Proses" de Reventós. També li diu que publicarà una crítica a
les "Antologies" de Joan Triadú a la mateixa revista.

1954

Selectaeditorial

16989

Carta

Agraïment a Fuster per part de Maria Sandiumenge per les seues crítiques
literàries a les obres de l'Editorial Selecta "Mites" de Sarsanedas, "Proses" de
Reventós i "Antologies" de Triadú. També li adjunta el fullet d'un "Cataleg
d'Editorial Selecta" on li marca les obres enviades per a que faça crítica
literària.

1954

Selectaeditorial

16990

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge, de l'Editorial Selecta de
l'obra "Els homes-peixos" d'Antoni Ribera, per a que faça una crítica literària
a la premsa.

1954

Selectaeditorial

16991

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
de la rebuda de la seua crítica literària a l'obra "Mort de dama" apareguda a
[Levante] i d'uns números de [Pont Blau] amb crítiques literàries seues.
També li demana l'enviament de la seua crítica a l'obra "Arbres".

1954

Selectaeditorial

16992

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta de
la convocatòria d'uns premis literaris de la mateixa editorial i d'Aedos per a
que'ls publicite en premsa valenciana.

1954

Selectaeditorial

16993

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
d'un exemplar de l'obra "Ribalta, pintor catalàn" per a que en faça una crítica
literària, i li agraeix la seua crítica a l'obra "Arbres" apareguda a [[Pont Blau]].
També li demana l'enviament d'un exemplar del seu article "Revisión de
Maragall" per a Carles Riba.

1954

Selectaeditorial

16994

Carta

Comunicació per part de Fuster a Maria Sandiumenge de l'enviament de la
seua crítica literària apareguda al [Levante] de l'obra d'Antoni Ribera "Els
homes peixos". També li diu que ha rebut l'exemplar de l'obra "Ribalta,
pintor catalàn", i que li enviarà a Carles Riba còpia del seu article "Revisió de
Maragall".

1954

Selectaeditorial

16995

Carta

Enviament per part de Fuster a J.M. Cruzet de l'enviament d'un exemplar de
[Pont Blau] on fa una crítica literària a l'obra sobre "Pere III" de Rafael Tasis.
També li comunica la seua publicació d'un article "La literatura catalana en
1954" on parla d'obres de l'Editorial Selecta a l'Almanac "El Grifón".

1955

Selectaeditorial

16996
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part de J. M. Cruzet de l'enviament d'un guió de
treball per a publicar una "Antologia de la poesia valenciana", que ja li
demanà en el seu moment a Casp. També li demana que faça una obra
títolada "Llibre de València" per a publicar-les a la [Biblioteca Selecta].
Finalment li demana ajuda per a la financiació a València de la publicació de
les esmentades obres.

1955

Selectaeditorial

16997

1955

Selectaeditorial

16998

1955

Selectaeditorial

16999

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de que ha rebut els llibres
enviats de l'Editorial Selecta i d'AEDOS. També li comunica l'enviament de la
seua crítica literària a l'obra de Carles Soldevila "Cataluña. Sus hombres y sus
obras" apareguda al [Levante], i demes comentaris editorials.

1955

Selectaeditorial

17000

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Mª Cruzet per a la
publicació de les obres "Antologia de la poesia valenciana" i "Llibre de
València" a la Biblioteca Selecta, i demés comentaris al finançament de les
esmentades publicacions.

1955

Selectaeditorial

17001

Carta

Agraïment a Fuster per part de Maria Sandiumenge a instància de Josep Mª
Cruzet per la seua crítica literària a l'obra "Cataluña: sus hombres y sus
obras". També li adjunta les convocatòries als Premis Biografía Aedos i Víctor
Català, i li demana personatges valencians que puguen financiar l'edició
d'obres.

1955

Selectaeditorial

17002

Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'Editorial
Selecta sobre la publicació de l'obra "Antologia de la poesia valenciana", i
sobre el finançament de la mateixa promocionant la compra d'exemplars de
la mateiva a València. També li diunque ha parlat en Casp per a comentar-li
que serà ell qui escriga l'obra i sobre l'extensió de la mateixa.

1955

Selectaeditorial

17003

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Mª Cruzet sobre l'adquisició
d'exemplars per al finançament de la publicació de l'obra "Antologia de la
poesia valenciana", i d'altres comentaris sobre l'extensió de la mateixa per a
la seua publicació a l'Editorial Selecta.

1955

Selectaeditorial

17004

Carta

Carta
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Sol·licitud per part de Fuster a J.M. Cruzet de l'Editorial Selecta de més
informacions sobre la financiació de les obres "Antologia de la poesia
valenciana" i "Llibre de València" per tal de buscar-li mecenes valencians.
També li diu que accepta l'encàrrec d'escriure-li ambdues obres i li planteja
un guió de treball per a "L'Antologia". Finalment li comunica l'enviament
d'unes critiques literàries d'obres de l'Editorial Selecta publicades a [Pont
Blau].
Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
d'unes obres que han editat i d'altres editades per AEDOS per a que en faça
crítica literària.

[

SELECTA, Editorial
Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'un retall
de premsa seu sobre les novel·les d'Arbó, i d'altres comentaris als
personatges valencians que deuria incloure Carles Soldevila al seu repertori
biogràfic "Catalunya". També li diu que li enviarà carta de compromís per a
l'adquisió d'exemplar de la "Antologia de la poesía valenciana".

1955

Selectaeditorial

17005

Carta

Agraïment a Fuster per part Josep Mª Cruzet per l'enviament del seu article
sobre l'obra d'Arbó, i d'altres comentaris sobre l'enviament a Carles Soldevila
de les seues opinions sobre personatges valencians a incloure a la segona
edició de "Catalunya". També li fa alguns comentaris editorials a "Antologia
de la poesía valenciana", i li comunica l'enviament d'un exemplar de "Les
formes de vida catalana" per a que en faça crítica literària.

1955

Selectaeditorial

17006

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Sandiumenge de la rebuda de la
seua crítica literària a l'obra "Les Formes de la Vida Catalana" editada per
l'Editorial Selecta. També li fa alguns comentaris sobre l'escriptor Fabrique
Furió Ceriol per incloure'l a l'obra biogràfica de Carles Soldevila. Finalment li
comunica l'enviament d'unes obres per a que faça crítica literària.

1955

Selectaeditorial

17007

Carta

Comunicació per part de Fuster a Maria Sandiumenge de la rebuda dels
llibres que li envià, i enviament de la seua crítica literària a l'obra de Manuel
de Montoliu "Lliobre de Poblet". També li fa alguns comentaris a la figura de
Furió Ceriol per a incloure'l a l'obra biogràfica de Carles Soldevila, i li diu que
porta molt avançada l'obra "Antologia de la poesia valenciana".

1955

Selectaeditorial

17008

Carta

Recordatori a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
del termini d'admissió d'originals als Premis Víctor Català i al de l'Editorial
AEDOS, per a que ho publicite a la premsa valenciana, i d'altres comentaris
editorials sobre la publicació de "Antologia de la poesia valenciana". També li
agraeix els seus articles als llibres de Selecta.

1955

Selectaeditorial

17009

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
de les obres "Quan mataven perls carrers" i "Rusiñol i el seu temps" de Josep
Pla, per a que en faça crítica literària. També li fa alguns comentaris
editorials sobre la publicació de la seua "Antologia de la poesia valenciana".

1955

Selectaeditorial

17010

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'una
carta de compromís per part d'Enric Duran i Tortajada de quedar-se
exemplars de l'obra "Antologia de la poesia valenciana" com a forma de
finançament de la publicació per part de l'Editorial Selecta, i d'altres
comentaris sobre com porta l'obra esmentada i a la seua publicació d'articles
crítics a [Levante] i [Pont Blau].

1955

Selectaeditorial

17011
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SELECTA, Editorial
Carta

Comentaris editorials per part de Fuster a Josep Mª Cruzet al contingut de la
seua "Antologia de la poesia valenciana", i comunicació de l'enviament
d'unes còpies de l'original per a la censura abans de la seua publicació per
l'Editorial Selecta.

1955

Selectaeditorial

17013

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomás Tebé d'Ediciones AEDOS de que no
han rebut l'original de la seua obra "Antologia de la poesia valenciana".

1955

Selectaeditorial

17014

Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomás Tebé de la data en que va enviar el
seu original de l'obra "Antologia de la poesia Valenciana" al Sr. Cruzet, i de
que ha anat a veure a l'oficina de corresus el motiu del retard en la rebuda.

1955

Selectaeditorial

17015

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de la rebuda de la carta de
compromís de Durán i Tortajada d'adquirir obres de la seua "Antologia de la
poesia valenciana" com a finançament de l'edició de la mateixa a l'Editorial
Selecta, i li agraeix la seua crítica literària a obres de la Selecta.
Adjunta còpia de carta de contestació per part de Josep Mª Cruzet a Enric
Duran i Tortajada sobre la publicació de "l'Antologia de la poesia valenciana"
per part de Fuster amb les condicions econòmiques expresades per al
finançament de la mateixa.

1955

Selectaeditorial

17012

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament de 2 fulls
per a introduïr-los a l'original de la seua "Antologia de la poesia valenciana"
abans de la seua publicació i enviament a la censura per part de l'Editorial
Selecta. També s'interessa per si han rebut l'original de la mateixa obra
extraviat per correus.

1956

Selectaeditorial

17016

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de que
no han rebut el seu original de l'obra "Antologia de la poesia valenciana"
extraviat per Correus.

1956

Selectaeditorial

17017

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'arribada a l'Editorial
Selecta del seu original de l'obra "Antologia de la poesia valenciana", i
d'altres comentaris al contingut de la seua obra. També li fa d'altres
comentaris editorials sobre la publicació de la mateixa.

1956

Selectaeditorial

17018

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Mª Cruzet proposant-li fer
algunes correccions a l'original de la seua "Antologia de la poesia valenciana"
abans de la seua publicació a la Biblioteca Selecta. També li demana el seu
segon cognom per tal d'enviar l'obra a Censura.

1956

Selectaeditorial

17019

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Mª Cruzet per la lectura de la seua
"Antologia de la poesia valenciana" abans de la seu publicació per l'Editorial
Selecta, i d'altres comentaris editorials acceptant les correccions que li
proposa, i fent noves correccions a l'obra per tal de passar la Censura.

1956

Selectaeditorial

17020

Correspondència de Joan Fuster
1792 ]

[

SELECTA, Editorial
Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomás Garcés d'uns exemplars de "Figures
de temps" i "Bellesa de Catalunya", i agraïment pels seus comentaris en
premsa a obres de l'Editorial Selecta. També li fa alguns comentaris sobre
unes fotografíes que varen anar a fer-li i sobre el pagament de les mateixes.

1956

Selectaeditorial

17022

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet sobre les correccions a que
va proposar a la seua "Antologia de la poesia valenciana" no han estat
possibles, ja que va tenir que enviar l'original a Censura, i comunicació del
número d'expedient de l'obra per a possibles consultes a censura. També li
proposa que cite a la seua obra un llibre de Tasis.

1956

Selectaeditorial

17023

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de que ha rebut el
número d'espedient de la Censura de la seua obra "Antologia de la poesia
valenciana" i proposta d'incloure la referència a un llibre de Tasis en les
notes de la seua obra. També li comunica l'enviament d'una crítica literària
d'una obra de Pla sobre "Rusiñol" publicada a [[Pont Blau]], i li demana
l'enviament del "Dietari" de Rierola per fer una crítica literària.

1956

Selectaeditorial

17024

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'aprovació per part de
la Censura de l'edició de la seua "Antologia de la poesia valenciana", i
d'altres comentaris editorials sobre la publicació de la mateixa per par de
l'Editorial Selecta. També li comunica l'enviament d'uns llibres de
l'esmentada editorial per a que en faça crítica literària "Dietari", "Els cent
millor romanços" i "Obra poètica" de Permanyer. Finalment li agraeix la seua
crítica.

1956

Selectaeditorial

17025

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de que s'alegra molt de
l'autorització de Censura per publicar la seua "Antologia de la poesia
valenciana", i demés comentaris sobre el cobrament del seus honoraris
editorials. També li diu que ha rebut les obres de la Biblioteca Selecta
enviades per fer crítica literària.

1956

Selectaeditorial

17026

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet del pagament dels seus
honoraris editorials per la seua "Antologia de la poesia valenciana", i
comunicació la data aproximada d'aparició de la publicació al nº 200 de
Biblioteca Selecta. Cosa que li demana comunique també a Enric Duran i
Tortajada.

1956

Selectaeditorial

17027

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Miracle de l'enviament de les
galerades de la seua obra "Antologia de la poesia valenciana" per tal de que
les revise i propose correccions abans de la seua publicació per l'Editorial
Selecta. També li demana una imatge representativa per a il·lustrar la
coberta de l'esmentada obra.

1956

Selectaeditorial

17028
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Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Miracle de les correccions a fer a la
seua "Antologia de la poesia valenciana" i de l'enviament de les proves
d'impremta corregides. També li adjunta una còpia de les proves d'impremta
a "L'obra poètica" de Permanyes ja que li enviaren dies còpies.

1956

Selectaeditorial

17029

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de que la publicació de la
seua "Antologia de la poesia valenciana" va endavant, i li demana
col·laboració a valència a un homenatge a Rusiñol.
Adjunta còpia del text d'un manifest per al "Homenatge a Santiago Rusiñol:
Conmemorativo del XV aniversario de su muerte".

1956

Selectaeditorial

17030

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Miracle de les proves d'impremta de la
seua "Antologia de la poesia valenciana" corregides per tal d'enllestir la
publicació, i proposta d'il·lustració de l'obra amb el bust de Teodor Llorente.

1956

Selectaeditorial

17031

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de
l'enviament d'un text amb la crítica literària a la seua "Antologia de la poesia
valenciana" per a [[La Vanguardia]]. També li agraeix la seua crítica literària a
les memòries d'En Sagarra publicada a [Pont Blau].

1956

Selectaeditorial

17032

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Miralce de l'Editorial Selecta de que
ha rebut les proves d'impremta corregides de la seua "Antologia de la poesia
valenciana", i proposta d'un correcció a l'obra.

1956

Selectaeditorial

17033

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Miracle sobre les il·lustracions de les
cobertes de la seua "Antologia de la poesia valenciana", i d'altres comentaris
sobre noves possibles correccions a la mateixa obra.

1956

Selectaeditorial

17034

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de la visita d'Enric Duran i
Tortajada a Barcelona per a fer efectiu el pagament de l'adquisició d'obres
de "Antologia de la poesia valenciana", i d'altres comentaris sobre la data de
publicació de la mateixa.

1956

Selectaeditorial

17035

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de que rebrà de grat a
Enric Duran i Tortajada per agraïr-li l'adquisició d'exemplars de la seua
"Antologia de la poesia valenciana" com a mètide de finançament de l'Edició
per l'Editorial Selecta i de que anticiparà 300 exemplars per a la seua
distribució abans de la data de publicació d'aquesta.

1956

Selectaeditorial

17036
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SELECTA, Editorial

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de que tal com habia
acordat amb el Sr. Duran i Tortajada li envia uns exemplars de la seua
"Antologia de la poesia valenciana" per a la seus distribució a València abans
del día de llibre, i d'uns exemplars per a d'ell junt amb una crítica literària
apareguda al "Diario de Barcelona".
Adjunta retall de premsa de l'esmentada crítica literària "Anyologia de la
poesía valenciana" per Esteban Molist i Pol, [Diario de Barcelona, 16-IV-56].

1956

Selectaeditorial

17037

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
de l'enviament d'uns exemplars de les obres "Vida y poesia de Gerardo
Diego", "Jaume el dissortat, darrr comte d'Urgell", "Bellesa de Catalunya" i
"Obres completes de Santiafo Rusiñol" publicades a la[[Biblioteca Perenne].

1956

Selectaeditorial

17038

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Mª Cruzet d'un manifest d'homenatge
a Santiago Rusiñol amb el que participen els dos. També li demana que li
done publicitat a la premsa valenciana, i li pregunta com van les vendes de la
seua obra "Antologia de la poesia valenciana".
Adjunta fullet de l'esmentat manifest "Homenaje a Santiago Rusiñol:
Conmemorativo del XXV Aniversario de su muerte", Editat per Gráficas Alfa
S.A. Barcelona.

1956

Selectaeditorial

17039

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de la rebuda de les seues
crítiques editorials a la seua "Antologia de la poesia valenciana" i a unes
obres de Josep Pla. També li demana com van les vendes editorials de
l'esmentada obra a València, i li diu que Pla parla molt bé d'ell.

1956

Selectaeditorial

17040

Carta

Enviament a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de les bases
del "Premi de Periodisme Santiago Rusiñol" per a que li done publicitat a la
premsa valenciana.

1956

Selectaeditorial

17041

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de les bases dels premis
"Aedos", "Joanot Martorell", "Víctor Català" i "Josep Ixart" per a publicitarlos a la premsa valenciana. També li envia un exemplar de l'obra publicada a
la Biblioteca Selecta "Només El Miratge" de Fèlix Cucurill.

1956

Selectaeditorial

17042

Carta

Comentaris per part de Fuster a Josep Mª Cruzet sobre la rebuda del
manifest d'homenatge a Rusiñol i de les obres editades per Selecta per a la
seua crítica literària. També li envia unes crítiques literàries que ha fet a la
seua "Antologia de la poesia Valenciana" i a la "Vida i poesia de G. Diego".
Finalment li diu com van les vendes editorials de la seua "Antologia" i li
comunica l'interés pel Premi Ixart

1956

Selectaeditorial

17043
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Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet pels seus comentaris
editorials en premsa a les sobres de l'Editorial Selecta. També li diu que li
enviarà les "Obres completes" de Rusiñol per a que faça crítica literària, i li
envia una nova redacció de les bases de Premi Ixart per a que es presente al
mateix.
En nota Tomàs Tebé li demana que publicite a la premsa valenciana les
convocatòries d'uns premis literaris.
Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge d'uns exemplars de les
obres "Els Estats Units" i "L'Auca del Senyor Esteve" editats per la Biblioteca
Selecta, i de la convocatòria del Premi Santiago Rusiñol.

1956

Selectaeditorial

17044

1956

Selectaeditorial

17045

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet sobre una crítica publicada
a [[Jornada]] a la seua "Antologia de la poesia valenciana" considerant-a
incompleta i partidista. També li comunica l'enviament d'una còpia d'una
carta de J. Ruiz autor de la crítica i de les bases del Premi Ixart per a que les
publicite a la premsa valenciana.
Adjunta còpia de la carta de J. Ruiz a Josep Mª Cruzet criticant l'obra
"Antologia de la poesia valenciana"

1956

Selectaeditorial

17046

Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Mª Cruzet per l'enviament de la còpia
d'una carta de J. Ruiz críticant la seua "Antologia de la poesia valenciana", i
d'altres comentaris sobre la crítica feta a "Jornada" per Morante Borràs a la
mateixa obra. També li agraeix l'enviament de les bases del Premi Ixart, i li
demana si ha rebut la seua crítica a l'obra "Jaume el Dissortat".

1956

Selectaeditorial

17047

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta
d'uns exemplars de les obres "Vals" i "Mar de Mestral" per a que faça crítica
literària en premsa.

1956

Selectaeditorial

17048

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament per part de
Duran i Tortajada d'una carta demanant editar-li a la Biblioteca Selecta un
poemari, i li demana a Fuster que li faça una valoració de la poesia d'aquest.

1956

Selectaeditorial

17049

Carta

Contestació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet valorant com a mediocre la
poesia d'Enric Duran i Tortajada aconsellant-li que no la publique a la
Biblioteca Selecta. També li parla d'una crítica literària a la seua "Antologia
de la poesia valenciana" publicada a [Valenciana atracción] i d'altra
publicada a Arte y Hogar].

1956

Selectaeditorial

17050

Carta
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Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament de la
resposta a Enric Duran i Tortajada sobre la publicació d'un poemari seu, i li
envia una còpia d'una critica a la seua "Antologia" publicada a la revista [Arte
y Hogar].
Adjunta còpia de la carta de contestació de Josep Mª Cruzet a Enric Duran i
Tortajada diguent-li que no pot publicar-li el seu poemari a la Biblioteca
Selecta.

1956

Selectaeditorial

17051

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'unes
crítiques literàries a obres de Josep Pla i de Ferrater Mora a [Pont Blau].
També li comunica l'enviament d'una crítica literària a la seua "Antologia"
publicada a [Valencia Atracción] i li agraeix l'enviament en el mateix sentit
d'una crítica a [Arte y Hogar].

1956

Selectaeditorial

17052

1956

Selectaeditorial

17053

1956

Selectaeditorial

17054

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'un assaig
al Premi Josep Yxart, i li demana explicacions sobre les vendes editorials a
València per part d'Aedos de la seua obra "Antologia de la poesia
valenciana" que han molestat a Enric Duran i Tortajada. Finalment li demana
si ha rebut les seues crítiques editorials a [Pont Blau].

1956

Selectaeditorial

17055

Carta

Acusament de rebuda a Fuster per part de Josep Mª Cruzet del seu original
per al Premi Ixart, i d'altres comentaris sobre la distribució per error d'Aedos
d'alguns exemplars de la seua "Antologia de la poesia valenciana" pel que li
demana faça arribar les seues disculpes a Enric Duran i Tortajada com a
promotor de l'esmentada obra.

1956

Selectaeditorial

17056

Carta

Enviament per part de Fuster a Josep Mª Cruzet d'un exemplar de la revista
[Pont Blau] amb la seua crítica literària a obres de l'Editorial Selecta i
d'AEDOS. També li demana l'enviament d'una obra de Díaz-Plaja, i d'altres
comentaris sobre la venda a València de la seua "Antologia" i a la seua crítica
literària a [Jornada] d'obres de Rusiñol, Pla i Santasusagna.

1956

Selectaeditorial

17057

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de l'Editorial Selecta de
la data de terini de presentació d'un premi convocat per l'esmentada
editorial junt amb AEDOS, per a que ho publicite a la premsa valenciana.
També li envia un exemplar de "El llibre de les set sivelles".
Comentaris d'elogia a Fuster per part de Josep Mª Cruzet per la seua crítica
literària i contribució a la difusió del llibre català. També li comunica
l'enviament d'una crítica literària a la seua "Antologia" publicada a [Arte y
Hogar].
Adjunta còpia de l'original d'un article crític de l'esmentada revista sobre
l'obra "Antologia de la poesia valenciana" [por Esteban Molist.- Junio de
1956].

[

SELECTA, Editorial
Carta

Agraïment per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'Editorial Selecta per les
seues gestions amb motiu de la concessió del Premi Ixart. També li dona
records per a Francesc A. Ripoll en el mateix sentit.

1956

Selectaeditorial

17058

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet pel Premi Yxart, i li dona
l'adreça de Francesc A. Ripoll, promotor del premi per a que li agraeixca la
concesió del premi. També li demana que li envie l'original de la seua obra
per publicar-la.

1956

Selectaeditorial

17059

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de que
no fa falta que envie cap original seu de l'obra "Figures de temps" al
retornar-los el Sr. Ripoll la còpia que tenia, per tal de publicar-li-la.

1956

Selectaeditorial

17060

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'Editorial Selecta de
l'enviament d'un glosari de temes valencians per a incloure'l a la seua
"Antologia de la poesia valenciana", i comentaris sobre les correccions a
l'obra esmentada.

1956

Selectaeditorial

17021

1957

Selectaeditorial

17061

1957

Selectaeditorial

17062

Carta

Enviament per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'Editorial Selecta d'uns
articles de crítica editorial publicats a [[Levante]], i li agraeix les seues
gestions per cobrar el Premi Yxart. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació de la seua obra "Figures de Temps" i li parla de les gestions fetes
amb la Censura per a que autoritzen publicar-la.

1957

Selectaeditorial

17063

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet per la seua crítica literària al
[[Levante]] a una obra sobre "Jaume II" de Martínez Ferrando. També li fa
alguns comentaris referents al cobrament del Premi Yxart i a la publicació de
la seua obra guardonada amb l'esmentar guardó. Finalment li fa alguns
comentaris editorials per a la publicació del "Llibre de València" a la
Biblioteca Selecta.

1957

Selectaeditorial

17064

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'aprobació per la Censura
de la publicació de la seua obra "Figures de temps" a l'Editorial Selecta, on
solament han suprimit unes frases.

1957

Selectaeditorial

17065

Carta

Carta
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Comunicació per part de Fuster a Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta del
retorn de l'original de la seua obra "Figures de temps" que li envià per a la
seua publicació, al no tenir cap alltra còpia de la mateixa. També li demana
pel pagament dels seus honoraris del Premi Yxart amb que fou premiada
l'obra.
Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge d'uns exemplars de les
obres "Abans d'ahir" i "Barcelona" publicats per la Biblioteca Selecta, i d'altre
d'AEDOS "Jaume II o El Seny Català".

[

SELECTA, Editorial
Carta

Comunicació de l'enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge de
l'Editorial Selecta d'un exemplar de les "Obres completes" de Santiago
Rusiñol.

1957

Selectaeditorial

17066

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Miracle de l'enviament de les
galerades de la seua obra "Figures de temps" per a que les revise abans de la
seua publicació. També li demana la seua foto i unes dades biográfiques
seues per a figurar a la coberta del llibre "Antologia de la poesia valenciana".

1957

Selectaeditorial

17067

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Miracle de la rebuda de les galerades
de la seua obra "Figures de temps". També li envia unes fotos i les dades
biográfiques que li demanà per a figurar a les cobertes de la seua "Antologia
de la poesia valenciana".

1957

Selectaeditorial

17068

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de la seua visita a
Barcelona per a parlar amb ell sobre l'edició i el finançament editorial de
l'obra "Llibre de València". També li comunica l'enviament d'un crítica
literària a les "Obres completes" de Santiago Rusiñol, i de que li retornarà
l'exemplar de l'obra "Bellesa de Catalunya".

1957

Selectaeditorial

17069

1957

Selectaeditorial

17070

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Casa del Libro S.A. de la seua participació en
la tertúlia literària del Día del Llibre a Barcelona.

Carta

Contestació per part de Fuster a la Casa del Libro de que per motius familiars
no podrà anar a la tertúlia literària del Día del Llibre a Barcelona, i li agraeix
la invitació.

1957

Selectaeditorial

17071

Carta

Enviament a Fuster per part de Maria Sandiumenge, de l'Editorial Selecta
d'uns exemplars de les obres "Antologia de la prosa catalana" "Primers
viatges" i "Obres esencials de Ramon Llull".

1957

Selectaeditorial

17072

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Cruzet de l'enviament d'uns
exemplars de la seua obra "Figures de temps" publicada per l'Editorial
Selecta, i d'altres comentaris editorials sobre el patrocini de l'obra "Llibre de
València". També lamenta que no poguera estar a Barcelona el Día del Llibre.

1957

Selectaeditorial

17073

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Cruzet de que ha rebut els exemplars
de la seua obra "Figures de temps" editada per l'Editorial Selecta. També li
demana que li envie més exemplars per a amics i d'altres exemplars als diaris
de València i a Llorenç Gomis per a que facen crítica literària. Finalment li
comunica l'enviament d'una crítica que ha fet de l'obra "Obres esencials de
Ramon Llull".

1957

Selectaeditorial

17074

Correspondència de Joan Fuster
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[

SELECTA, Editorial

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament dels
exemplars que li demanà de la seua obra "Figures de temps", agraïment pel
seu article sobre les "Obres completes de Ramon Llull", i d'altres comentaris
a una crítica d'Almela i Vives sobre les obres de l'Editorial Selecta. També li fa
alguns comentaris editorials sobre la publicació i el patrocini del "Llibre de
València" i li demana opinió sobre l'obra "Història del Regne de València" de
Mossén Moscardó.

1957

Selectaeditorial

17075

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de la rebuda dels
exemplars enviats de "Figures de temps", i del pagament dels mateixos.
També li fa alguns comentaris sobre l'enviament d'una carta defensant
l'Editorial Selecta de la crítica d'Almela i Vives, i d'unes crítiques a l'obra
"Figures de temps", li parla del patrocini d'En Villalonga al "Llibre de
València". Finalment li fa una valoració crítica a l'obra "Història del Regne de
València".

1957

Selectaeditorial

17076

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de la rebuda de les
crítiques literàries a l'obra "Figures de temps", i de l'enviament d'una carta a
Almela i Vives per la seua crítica a l'Editorial Selecta. També li demana que li
envie un guió de treball per al "Llibre de València", que faça el pròleg a l'obra
"Màrsias i Adila" de Bartra. Finalment li agraeix la valoració de l'obra
"Histporia del Regne de València" i li demana faça la crítica a l'obra "Vida de
Bettina Brentano".

1957

Selectaeditorial

17077

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'un guió
de treball amb els continguts del "Llibre de València".
Adjunta la còpia de l'esmentat pla de treball dividint l'obra en 9 seccions
temàtiques.

1957

Selectaeditorial

17078

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament del guió de
treball per al "Llibre de València", i d'altres comentaris sobre el patrocini del
mateix i als seus honoraris. També li agraeix el pròleg a l'obra de Bartra i la
seua crítica literària a "L'Antologia" de Nonell. Finalment li envia una crítica
d'Enric Badosa a la seua obra "Figures de temps" i li agraeix l'apareguda al
[Levante].

1957

Selectaeditorial

17079

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet pel seu pròleg a l'obra
d'Agustí Bartra "Màrsias i Adila", pels encertats comentaris sobre la poesia
de l'esmentat autor. També li fa alguns comentaris sobre el patrocini del
"Llibre de València" per part d'En Villalonga a que li ha escrit sense resposta.

1957

Selectaeditorial

17080

Carta

Enviament per part de Fuster a Josep Mª Cruzet del pròleg a l'obra "Màrsias i
Adila" d'Agustí Bartra, i lli diu que per motius de salut s'ha retardat en
l'enviament d'aquest.

1957

Selectaeditorial

17081

Correspondència de Joan Fuster
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[

SELECTA, Editorial
Carta

Acusament de rebuda a Fuster per part de Tomàs Tebé del pròleg a l'obra
"Màrsias i Adila" d'Agustí Bartra per a la seua publicació a l'Editorial Selecta.
També li comunica l'enviament d'una crítica a la seua obra "Figures de
temps" apareguda a [[Destino]], i li demana faça una crítica literària a l'obra
"Madrid" de Josep Pla.

1957

Selectaeditorial

17082

Carta

Porposta a Fuster per part de Josep Miracle del canvi d'un paràgraf al seu
pròleg de l'obra d'Agustí Bartra "Màrsias i Adila". També el felicita pel mateix
pròleg i li demana pel seu estat de salut.

1957

Selectaeditorial

17083

Carta

Acusament de rebuda per part de Jesús Piña de l'Editorial Selecta del seu
pròleg a l'obra "Marsias i Adila", i demés comentaris als honoraris editorials
a rebre pel mateix.

1957

Selectaeditorial

17084

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'Editorial Selecta d'uns
exemplars de l'obra "Marsias i Adila" a la que ha fet el pròleg. També li parla
de la subvenció a l'obra "Llibre de València", li demana la seua opinió als
gardonats amb el Premi Yxart, li felicita els nadals i li demana si ha estat
afectat per la riuà de València.

1957

Selectaeditorial

17085

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Cruzet de l'Editorial Selecta de que faça
crítica literària a les "Obres completes" de Josep Carner a [[Pont Blau]], i a la
Revista Catalana de Mèxic.

1958

Selectaeditorial

17086

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'una
crítica literària a l'obra "Una Barcelona a Anglaterra", i comentaris sobre el
retard en les crítiques a obres de l'Editorial Selecta que li envià degut a la
riuada de València. També li demana l'enviament d'uns llibres del seu
interés, i demés comentaris sobre el finançament de l'edició de l'obra "Llibre
de València", proposant-li possibles mecenes.

1958

Selectaeditorial

17087

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Crizet per la seua crítica a un llibre
del Sr. Manyé publicada per l'Editorial Selecta, i d'altres comentaris sobre la
seua critica editorial a obres de Bartra i de Carner. També li comunica
l'enviament de les "Obres esencials" de Ramon Llull i demés comentaris
sobre la financiació de l'edició de l'obra "Llibre de València". Finalment li diu
alguns comentaris de ja fet Pla, al projecte de l'esmentada obra.

1958

Selectaeditorial

17088

Carta

Enviament a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de l'obra
poètica completa de Guerau de Liost per a que en faça una crítica literària.
També li comunica el mecenatge parcial de Nicolau Primitiu finançant
l'edició de l'obra "Llibre de València".
Adjunta llistat enviat per Nicolau Primitiu de possibles mecenes valencians
per a l'edició de l'esmentada obra.

1958

Selectaeditorial

17089

Correspondència de Joan Fuster
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[

SELECTA, Editorial
Carta

Comunicació per part de Fuster a Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de la
rebuda de l'obra completa de Herau de Liost, i enviament d'una crítica
literària que ha fet a [Jornada]]a l'obra "Homenots" de Josep Pla. També li
parla del mecenatge proposat per Nicolau Primitiu a l'edició del "Llibre de
València".

1958

Selectaeditorial

17090

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Cruzet sobre una crítica literària seua
llegida a [[La Vanguardia]] sobre el cinqué centenari d'Ausiàs March, sobre
un homenatge que volen fer-li a [Destino] algunes editorials catalanes i
sobre les properes publicacions de la Biblioteca Selecta. També li parla del
finançament editorial al "Llibre de València", li proposa la seua subscripció
editorial a la col·lecció Biblioteca Popular Selecta.
Finalment Tomàs Tebé li comunica la rebuda de la seua crítica literària a
l'obra "Homenots" de Josep Pla.

1958

Selectaeditorial

17091

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de l'enviament d'una
crítica literària que ha fet a [Jornada] sobre l'obra de Soldevila "Barcelona
vista pels seus artistes". També li parla del plà editorial de la Selecta i de les
seues discrepàncies amb El Club dels Novel·listes. Finalment li fa alguns
comentaris a la publicació d'una "Antologia d'Ausiàs March".

1958

Selectaeditorial

17093

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet per la seua crítica literària a
[[Jornada]] de l'obra "Barcelona vista pels seus artistes". També li fa alguns
comentaris sobre la situació editorial a Catalunya, i a la participació de Joan
Ferraté en la "Antologia de la poesia d'Ausiàs March". Finalment li parla de la
publicació del "Llibre de València" i dels honoraris editorials a rebre per la
mateixa.

1958

Selectaeditorial

17094

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet sobre la participació de
Joan Ferraté a una "Antologia d'Ausiàs March". També li demana per la
redacció del "Llibre de València" donant-li presa per a publicar-lo, i li parla de
la seua estada a Paris a una reunió de la UNESCO amb editors.

1958

Selectaeditorial

17095

Carta

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Cruzet de que ha tardat en
contestar-li sobre com porta la redacció del "Llibre de València" degut a que
ha estat enfeinat amb uns treballs per a Edicions Destino. També li diu quins
honoraris editorials vol rebre per la publicació de l'obra i desestima la seua
col·laboració en la "Antologia de la poesia d'Ausiàs March" per motius de
feina.

1958

Selectaeditorial

17096

Correspondència de Joan Fuster
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[

SELECTA, Editorial
Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet acceptant els seus
honoraris editorials per l'obra "Llibre de València" i demés comentaris sobre
la redacció d'aquesta. També li diu que si Joan Ferraté no accepta fer
"L'Antologia de la poesia d'Ausiàs March" aquesta no s'editarà.

1958

Selectaeditorial

17097

Expedient

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet a la lectura de la seua obra
"Indagacions possibles" que han fet replantejar-se la línea editorial de la
Selecta, i d'altres comentaris sobre la situació del llibre català. També li
agraeix la crítica feta a l'obra del dibuixant Joan Junceda.
Adjunta còpia d'una carta de Josep Mª Cruzet a Xavier Benguerel
comunicant-li l'abandó en la direcció de la Biblioteca Selecta, i d'altres
comentaris editorials al respecte. També adjunta d'altra còpia d'una carta de
Josep Mª Cruzet a Josep Mª Caracuberta fent-li alguns comentaris sobre
l'edició d'una "Antologia d'Ausiàs March" a la Biblioteca Selecta, i felicitantlo per la seua tasca editorial.
Finalment s'adjunta una còpia d'una carta de Josep Mª Cruzet a Joan Sales
recriminant-li que no participe l'Editorial Selecta a l'homenatge a Blai Bonet i
Joan Fuster que preparen algunes editorials catalanes a "Destino" del que
s'ha assabentat per Josep Miracle i demés comentaris crítics al Club dels
Novel·listes.

1958

Selectaeditorial

17092

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de que Joan Ferraté no ha
acceptat fer "L'Antologia de la poesia d'Ausiàs March", i d'altres comentaris
editorials sobre la publicació del "Llibre de València". També li demana
opinió de les obres "Memories" de Gaziel i "Jaume I" de Soldevila.

1959

Selectaeditorial

17098

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament d'una
carta demanant a l'Ajuntament de Gandia col·laboració econòmica per a
publicar "L'Antologia de la poesia d'Ausiàs March". També li demana a Fuster
que'ls escriga al respecte, i li demana que pense en un futur fer una
"Biografía de Sant Vicent Ferrer".
Adjunta còpia de la carta de Josep Mª Cruzet a l'Alcalde de Gandia
demanant-li l'esmentada col·laboració econòmica i enviant-li un exemplar de
l'obra "Poesias de Ramon Llull" publicat a la Biblioteca Selecta.

1959

Selectaeditorial

17099

Correspondència de Joan Fuster
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[

SELECTA, Editorial

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de la contestació negativa
per part de l'Alcalde de Gandia de finançar la publicació de l'obra "Antologia
d'Ausiàs March", pel que li demana a Fuster si podría insistir-los en que
col·laboraren. També diu que li enviarà un exemplar d'una obra de Martí de
Riquer que demanà.
Adjunta còpia d'una carta de l'Alcalde de Gandia a Josep Mª Cruzet diguent-li
que no volen col·laborar en l'edició de l'obra d'Ausiàs March.

1959

Selectaeditorial

17100

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet per a que escriga a
l'Ajuntament de Gandia per a que financie "L'Antologia d'Ausiàs March", i li
demana si va rebre l'exemplar d'una obra de Riquer que li envià. També li fa
alguns comentaris sobre la seua crítica literari a "Destino" de llibres en
català.

1959

Selectaeditorial

17101

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet felicitant-lo per la seua
pàgina de crítica editorial a "Destino", i animant-lo a que parle de llibres de
l'Editorial Selecta i d'AEDOS. També li demana que faça crítica editorial a
l'obra "Es té o no es té" d'Odó Hurtado.

1959

Selectaeditorial

17102

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet sobre la seua crítica
literària a "Destino". També li demana que faça una crítica a l'obra "Camí de
Damasc", i que li envie el manuscrit de "L'Antologia de la poesia d'Ausiàs
March", i de que després reprenga la redacció del "Llibre de València".

1959

Selectaeditorial

17103

Carta

Acusament de rebuda a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta
del seu manuscrit de l'obra "Antologia de la poesia d'Ausiàs March", i li
demana un pròleg a la mateixa. També li demana que li faça una crítica
literària a l'obra "Homenots III" de Josep Pla.

1959

Selectaeditorial

17104

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Miracle de l'Editorial Selecta de
l'enviament de les galerades de la seua "Antologia poètica d'Ausiàs March"
per a la seua revisió, i d'altres comentaris editorials al respecte. També li
comunica l'enviament d'un exemplar de l'obra "Obres esencials de Ramon
Llull" amb pròleg de Rubió i Balaguer.

1959

Selectaeditorial

17105

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Miracle sobre la publicació
de la seua obra "Antologia poética d'Ausiàs March", pel que li demana un
text biogràfic del poeta i una imatge per il·lustrar la coberta del llibre.

1959

Selectaeditorial

17106

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jesús Piña, administrador de l'Editorial
Selecta, sobre el finançament en l'edició de l'obra "Antologia poètica
d'Ausiàs March", i comunicació dels honoraris editorials que rebrà com a
autor de la mateixa.

1959

Selectaeditorial

17107

Correspondència de Joan Fuster
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[

SELECTA, Editorial

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Cruzet pel seu pròleg a l'obra
"Antologia de la poesia d'Ausiàs March" que publicarà l'Editorial Selecta.
També li fa alguns comentaris sobre la seua participació a un homenatge a
Maragall amb l'edició de les "Obres completes" i sobre els participants al
mateix homenatge. Finalment li demana que faça crítica literària a les obres
"vint i cinc anys de crítica" i "Vuit segles de cultura catalana a Europa" a
[[Destino]], i li demana si ha rebut el vol. IV de "Homenots".

1959

Selectaeditorial

17108

Carta

Carta col·lectiva comunicant a Fuster la seua participació en la Comissió
d'Homenatge a Joan Maragall, i d'altres comentaris biogràfics de l'esmentat
autor.
Adjunta llistat dels participants a la Comissió d'homenatge

1959

Selectaeditorial

17109

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament d'uns
exemplars prínceps de la seua "Antologia de la poesia d'Ausiàs March"
publicada a la Biblioteca Selecta i per la que'l felicita. També li demana que
faça crítica literària a "Destino", així com de les "Obres completes" de Víctor
Català. Finalment li demana la seua opinió de la revista "Sicània", i li fa
alguns comentatis sobre l'homenatge a Maragall i a la crítica literària d'un
llibre del P. Batllori i "Homenots IV" de Josep Pla.
Adjunta còpia d'un article aparegut a la premsa valenciana publicitant "Los
Premios AEDOS de Biografía".

1959

Selectaeditorial

17110

1959

Selectaeditorial

17111

1959

Selectaeditorial

17112

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1805 ]

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament d'uns
exemplars de la seua "Antologia de la poesia d'Ausiàs March" per a d'ell i per
a la crítica literària. També li comunica l'enviament d'altres obres que parlen
de l'obra de Víctor Català per a que faça crítica literària, i li demana
participar a uns actes a la Casa del Llibre de promoció de la seua "Antologia
d'Ausiàs March". Finalment li agraeix les seues valoracions de la revista
"Sicània" i li envia una edició del "Diari d'Anna Frank" per a que faça crítica
literària.
Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament d'uns
exemplars dels llibres "Castella endins" i "Joan I", publicats per l'Editorial
Selecta i AEDOS per a que faça crítica literària. També li parla d'un sopar a
Barcelona amb uns amics comuns i li felicita els nadals.
Adjunta còpia d'una carta d'Otto Frank a J.M. Cruzet agraïnt-li la publicació
del "Diari d'Anna Frank" i demanant-li crítica literària a la mateixa obra.
També adjunta un retall de premsa d'Enric Badosa "Una Antologia de la obra
de Ausias March, por J. Fuster" apareguda a [El Noticiero Universal, 22-XII59].

[

SELECTA, Editorial
Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet interessant-se perquè no
s'ha publicat a "Destino" la seua crítica literària a l'obra "Castella endins", pel
que li demanarà explicacions a Josep Vergés. També li demana que faça
crítica literària al "Diari d'Anna Frank" per enviar-li una còpia a Otto Frank
per al museu d'Amsterdam.

1960

Selectaeditorial

17113

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament de les
novetats editorials publicades per l'Editorial Selecta amb motiu del Dia del
Llibre per a que faça crítica literària. També li proposa que la seua
col·laboració a "Destino" siga quinzenal enlloc de mensual, i demés
comentaris sobre la seua participació com a membre del jurat del Premi Sant
Jordi a Barcelona.

1960

Selectaeditorial

17114

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Mª Cruzet del Manifest d'Homenatge a
Joan Maragall i convocatòria a una reunió de la Junta del Comitè Executiu de
l'Homenatge.

1960

Selectaeditorial

17115

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Mª Cruzet de l'enviament de les
darreres novetats editorials de la Selecta. També li envia les "Obres esencials
de Ramon Llull" i les "Obres completes de Maragall" per a que faça crítica
literària a [Destino], i li demana que parle de l'Homenatge a Maragall.

1960

Selectaeditorial

17117

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet pels seus articles a [Destino]
on parla de l'obra de Maragall, i enviament del primer volum de les "Obres
completes de Joan Maragall" per a que en faça crítica literària. També li
envia l'obra "Papers de familia" de Carles Soldevila per a que faça crítica
literària, i li demana que reprenga el treball del "Llibre de València" per a la
seua publicació a Selecta.

1960

Selectaeditorial

17118

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé, d'Editorial Selecta, en nom de
Josep Mª Cruzet, per a que intercedeixca amb Josep Mª Bugella, valencià
membre del jurat dels Premis de periodisme de la Fundació March per a que
li donen el premi a Josep Pla.

1960

Selectaeditorial

17119

Carta

Enviament a Fuster d'un Apèndix al cartell dels Jocs Florals de la Llengua
Catalana amb motiu del Centenari de Joan Maragall, convocant l'Accèsit a la
Flor Natural i els Premis Institut d'Estudis Catalans i Premi Evarist Fábregas i
Pàmies.

1961

Selectaeditorial

17116

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de la seua signatura a una nota
de premsa amb motiu de la publicació del nº 300 de la Biblioteca Selecta, i
publicitant un sopar conmemoratiu a l'Hotel Ritz de Barcelona.
Adjunta còpia de l'esmentada nota de premsa.

1961

Selectaeditorial

17120
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SELECTA, Editorial
Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet sobre la seua crítica
editorial a "Destino" i d'altres comentaris sobre la publicació d'obres de la
Biblioteca Selecta i la crítica a la mateixa publicació. També li demana
l'enviament del seu "Llibre de València" per a la seua publicació a Selecta i li
diu que seguirà formant part del jurat del Premi Sant Jordi.

1961

Selectaeditorial

17121

Carta

Enviament a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta, a instància
de Josep Mª Cruzet, del tiquet del sopar homenatge a l'Hotel Ritz de
Barcelona, amb motiu de la publicació del volum nº 300 de la Biblioteca
Selecta.

1961

Selectaeditorial

17122

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Mª Cruzet per la seua participació i
parlament al sopat d'hoemantege amb motiu de la publicació del volum nº
300 de la Biblioteca Selecta. També li demana si li plantejà a Vergés la
conveniència de publicar la seua crítica literària a "Destino" quinzenalment, i
li envia una foto de l'acte.

1961

Selectaeditorial

17123

Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomás Tebé de l'Editorial Selecta per
l'enviament del text del seu parlament al sopar homenatge amb motiu de la
publicació del volum nº 300 de la Biblioteca Selecta, i enviament d'una foto
de l'acte.

1961

Selectaeditorial

17124

Carta

Enviament per part de Tomàs Tebé a Fuster d'una còpia d'una versió de
l'obra "Ball d'en Serrallonga" de l'arxiu Rull. També li demana la seua
bibliografía sobre traduccions teatrals per a enviar-la a aquest darrer.

1961

Selectaeditorial

17126

Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta per
l'enviament del seu treball sobre "Serrallonga", i la seua bibliografía teatral
per al Sr. Rull. També li fa alguns comentaris sobre l'enviament de les
novetats editorials de la Biblioteca Selecta destcant "Un senyor de terra del
foc" i "La Peninsula inacabada" per a la seua crítica literària. Finalment li
demana publicite a [[Destino]] la convocatòria del Premi Sant Jordi, i demés
comentaris als membres del jurat del premi.

1961

Selectaeditorial

17127

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Cruzet a la lectura del seu article
sobre el "Premi Sant Jordi" aparegut a [[Destino]], i d'altres comentaris sobre
la lectura de la seua obra "Serrallonga". També li demana que faça una
crítica literària a la mateixa revista de l'obra de Josep Pla "Un senyor de Terra
de Foc" homenatjant a Jacint Puget.

1961

Selectaeditorial

17128
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SELECTA, Editorial
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebés de l'Editorial Selecta de la seua
crítica literària a [[Destino]] a les obres "Un senyor de Terra de foc",
"Península inacabada" i "Tornant-hi a pensar". També li parla de les novetats
editorials de la Biblioteca Selecta "La sala d'espera", "L'hora negra", "La nit
de Sant Joan" i la biografía de "Duran i Bas" publicda per AEDOS.

1961

Selectaeditorial

17129

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Vernis, adminsitrador de l'Editorial
Selecta de la dedicatòria d'uns exemplars de la seua obra "El Pais
Valenciano", per a uns amics seus.

1962

Selectaeditorial

17130

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jesús Vernis de l'Editorial Selecta per
l'enviament d'uns exemplars dedicats d'una obra seua, i pafament d'uns
diners pels gastos d'enviament dels llibres.

1962

Selectaeditorial

17132

Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomàs Tebé per la seua mostra de condol
amb motiou de la mort de J. M. Cruzet, i d'altres comentaris sobre la tasca
editorial d'aquest i la continuïtat de la Selecta, pel que li demana segueixca
fent crítica a [[Destino]] d'obres de l'editorial i d'AEDOS.

1962

Selectaeditorial

17133

1962

Selectaeditorial

17134

Carta

Comunicació a Fuster per part de Maria Borrás de Cruzet de que la Biblioteca
Selecta ja no té cap interés publicar el "Llibre de València" després de la seua
publicació a Destino de la seua obra "El Pais Valenciano", però li proposa fer
altre llibre a l'esmentada col·lecció.

1963

Selectaeditorial

17135

Carta

Agraïment a Fuster per part de Maria Borrás de Cruzet per la seua
comprensió de la no idoneitat de publicar un "Llibre sobre València", i li
demana que si fa cap altre l'envie aviat.

1963

Selectaeditorial

17136

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Miracle, director literari de l'Editorial
Selecta d'un llibre seu sobre tema valencià per a publicar-lo a l'editorial
esmentada.

1963

Selectaeditorial

17137

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maria Borrás de Cruzet de la publicació d'un
llibre seu a l'Editorial Selecta sobre la tasca editorial del seu marit Josep Mª
Cruzet. També li demana que faça un comentari editorial al respecte a
[[Destino]] per tal d'aconseguir l'aprovació de la censura.

1964

Selectaeditorial

17138

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Maria Borrás de Cruzet sobre la
proposta d'edició a la Biblioteca Selecta d'un llibre seu sobre la vida cultural
valenciana, i d'altres comentaris a la seua participació en l'obra "História de
Catalunya" publicada per AEDOS.

1965

Selectaeditorial

17139

Fullet
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Fullet dels "Premis de Santa Llúcia 1962" i del tradicional sopar a l'Hotel
Colon de Barcelona.

[

SELECTA, Editorial
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Maria Borràs de Cruzet sobre un
projecte editorial presentat per ell per a la publicació d'una obra seua a la
Biblioteca Selecta i d'altres comentaris sobre la seua participació a la
"Historia de Catalunya" d'Aedos.

1965

Selectaeditorial

17140

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maria Borràs de Cruzet de resposta i
enviament de la data en que tindrà l'obra per a publicar-la a Biblioteca
Selecta sobre la vida cultural valenciana.

1966

Selectaeditorial

17141

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maria Borrás de Cruzet del sumari per a la
seua obra sobre la vida cultural valenciana que s'editarà a la Biblioteca
Selecta, i interessant-se per l'estat de salut del seu pare, motiu pel que no
anà a Santa Llúcia.

1966

Selectaeditorial

17143

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé del seu original d'una obra seua
sobre la vida cultural valenciana per publicar-la a la Biblioteca Selecta, i
d'altres comentaris sobre les properes novetats editorials de la Selecta i al
plaç per a l'enviament del seu original. També li proposa fer-li un pagament
anticipat de l'obra per tal d'incentivar-lo a que faça la mateixa i li demana
que faça el pròleg a les "Obres completes de J. M. de Sagarra"

1966

Selectaeditorial

17144

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'Editorial Selecta, amb un poema
de nadal imprés de Josep M. de Sagarra.
Al revers del full apareix una il·lustració a color d'una [[Pintura dobre fusta
del segle XII. Historia de la Pintura Hispánica].

1966

Selectaeditorial

17142

1966

Selectaeditorial

17152

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de
l'enviament del títol i guió per al seua llibre sobre la vida cultural valenciana
per publicar-lo a la Biblioteca Selecta, tal i com varen quedar al sopar de
Santa Llúcia. També li demana la seua part de la "Història de Catalunya"
d'Aedos, ja que urgeix la seua publicació.

1967

Selectaeditorial

17145

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Tebé, de l'Editorial Selecta de la
rebuda del sumari del seu llibre sobre la vida cultural valenciana, per a
publicar-lo a l'editorial. També li proposa canviar-li el títol a l'obra, i li diu si li
falta algún exemplar de les darreres publicacions de la Biblioteca Selecta.
Finalment li parla de la publicació de "Portugal i Catalunya" i les "Obres
completes de Soldevila".
djunta esborrany del contracte editorial per a la publicació a la Biblioteca
Selecta de l'obra de Fuster "Comprensió de la decadència".

1967

Selectaeditorial

17146

Tarja de
presentació
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Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part de Tomàs Tebé i
Vilasanó. També li expresa el mateix de part de Maria Borràs de Cruzet.

[

SELECTA, Editorial
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta
sobre la publicació d'una obra seua a la Biblioteca Selecta, recordant-li la
data de sortida de l'obra.

1967

Selectaeditorial

17147

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de l'original
de l'obra "Comprensió de la decadència" per publicar-la a la Biblioteca
Selecta, i comentaris editorials sobre l'extensió de l'obra.
Adjunta esborrany del contracte editorial per a la publicació a la Biblioteca
Selecta de l'obra de Fuster esmentada.
Adjunta esborrany

1967

Selectaeditorial

17148

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta
sobre la publicació de la seua obra "Comprensió de la decadència" per a la
seua publicació a la Biblioteca Selecta.

1968

Selectaeditorial

17149

Carta

Comunicació a Fuster per part de Tomàs Tebé de la rebuda de l'original de la
seua obra per a publicar-la a la Biblioteca Selecta, i d'altres comentaris
editorials sobre la seua publicació amb un subtítol. També li envia un llistat
de les darreres obres publicades per Selecta per si li interesa alguna.

1968

Selectaeditorial

17150

Carta

Proposta a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta del canvi de
títol de la seua obra a publicar a la Biblioteca Selecta, pel de "Heretges,
revoltats i predicadors".
Adjunta esborranys de contractes editorials per a la publicació de l'obra de
Fuster "Tres assaigs d'historia cultural" (títol proposat a canvi).

1968

Selectaeditorial

17151

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de la
signatura d'un exemplar signat d'una obra seua publicada per l'editorial.
També li demana si li falta algun exemplar de les obres de Selecta per fer-li'l
arribar.

1968

Selectaeditorial

17153

Carta

Proposta a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta del canvi de
títol d'un llibre seu sobre la situació cultural valenciana que li publicaràn a la
Biblioteca Selecta. També li demana una foto seua i un text de presentació
per a la coberta de l'esmentat llibre.

1968

Selectaeditorial

17155

Carta

Comentaris editorial a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta
sobre la correcció de les proves d'impremta de la seua obra "Heretges,
revoltes i sermons" per publicar-lo a la Biblioteca Selecta.

1968

Selectaeditorial

17156

Carta

Enviament a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta d'uns
exemplars de la seua obra "Heretgies, revoltes i sermons". També li diu als
mitjans que ha enviat exemplars per a la crítica literària, i li diu que està
segons "Tele-Estel" entre les obres catalanes més venudes.

1968

Selectaeditorial

17158
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SELECTA, Editorial
Carta

Contestació a Fuster per part de Tomás Tebé a una sol·licitud d'informació
seua sobre l'obra "Serrallonga", qui li diu que ha trobat publicacions a l'arxiu
teatral de Jaume Rull. També li demana informacions sobre l'obra de Fuster
sobre tot traduccions de teatre per a facilitar-les al Sr. Rull.
Adjunta nota manuscrita de Tomàs Tebé amb un llistat d'obres sobre
"Serrallonga" que li poden interesar a Fuster.

1969

Selectaeditorial

17125

Carta

Comunicació a Fuster del seu nomenament com a membre del jurat del
Premi de Novel·la Sant Jordi, i demés comentaris als altres membres del
jurat.

1969

Selectaeditorial

17160

Carta

Carta i còpia comunicant-li Fuster a Josep Mª Castellet la seua intenció de no
col·laborar en un llibre homenatge a Joan Oliver i queixant-se dels honoraris
pagats per Edicions 62, i de la seua tasca com a jurat de premis.
Anotació manuscrita de Fuster en la còpia de la carta[[Carta no enviada].

1969

Selectaeditorial

17161

1969

Selectaeditorial

17162

1969

Selectaeditorial

17164

1969

Selectaeditorial

17163

Carta

Carta
Tarja de
presentació

Comunicació per part de Fuster a Josep Mª Castellet de que per motius de
treball no col·laborarà al llibre d'homenatge a Joan Oliver i a altres projectes
d'Edicions 62, i es queixa pels honoraris editorials rebuts d'aquesta
institució.
Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de la seua
participació a una xarrada organitzada per Joan Reglà al Palau Dalmases de
Barcelona sobre la publicació de la "Història de Catalunya"
Enviament a Fuster per part de V. Ventura d'un article sobre la inquisició del
seu interés.

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Castellet del seu text per a una col·laboració a
un llibre d'Oliver.

1969

Selectaeditorial

17159

Carta

Agraïment a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta per deixar-li
les cartes amb Gaziel que li retorna, per a la publicació de les seues "Obres
completes". També li diu que les que li deixà de Moll trigarà més en tornar-liles, i demés comentaris editorials sobre Edicions 62.

1970

Selectaeditorial

17165

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta sobre la
seua opinió de l'obra "Els veritables altres catalans" per tal publicar-la.
També li demana fer el pròleg a la mateixa, si d'edita.

1970

Selectaeditorial

17166

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Editorial Selecta de que faça crítica literària
en premsa a les obres "Les quatre grans cròniques" i la "Iliada d'Homer"
publicades amb motiu de la conmemoració del 500 volum de l'editorial.

1971

Selectaeditorial

17167
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SELECTA, Editorial
Carta

Enviament a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta d'un llistat
amb la relació d'obres presentades al premi de novel·la Sont Jordi 1971.
També li demana si com a membre del jurat que l'obra guanyadora puga
passar la censura per publicar-la.
Adjunta llistat esmentat amb els autors i títols de les obres.

1971

Selectaeditorial

17168

Carta

Comentaris a Fuster per pat de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta sobre la
seua assistència a l'acte d'entrega dels Premis Sant Jordi a Barcelona. També
li demana l'enviament del seu text per al segon volum de l'obra "Història de
Catalunya" que editarà AEDOS.

1971

Selectaeditorial

17169

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de
l'enviament de la seua col·laboració per a l'obra "Història de Catalunya" que
publicarà AEDOS.

1972

Selectaeditorial

17170

Carta

Enviament per part de Fuster a l'Editorial AEDOS del seu text per a l'obra
"Història de Catalunya", i es disculpa pel retard en l'enviament dels mateix
treball.

1972

Selectaeditorial

17171

Carta

Comunicació per part de Fuster a l'Editorial AEDOS de l'enviament del seu
treball per a la "Història de Catalunya", i d'altres comentaris sobre els seus
honoraris editorials.

1972

Selectaeditorial

17172

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Badosa de l'Editorial Aedos de la
rebuda de la seua col·laboració per al vol. II de l'obra "Història de
Catalunya", comentaris sobre l'estensió de l'esmentatl text, i enviament d'un
taló amb els pagament dels seues honoraris editorials.

1972

Selectaeditorial

17173

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta de que li
faça una crítica literària a les "Obres completes de Víctor Català" que han
publicat a la Biblioteca Perenne, pel que li enviarà un exemplar de l'obra.
També li fa alguns comentaris a les obres de Víctor Català i a certa polèmica
amb Montserrat Roig al respecte.

1972

Selectaeditorial

17174

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Edictorial Selecta d'un treball
seu per a publicar-lo a l'obra "Història de Catalunya" d'AEDOS. També li diu
que li envia un exemplar de l'obra de Rossend Llates "Esser català no és gens
fàcil" per a que faça una crítica literària.

1972

Selectaeditorial

17175

Carta

Agraïment per part de Fuster a Tomàs Tebé per l'enviament de llibres de
l'Editorial Selecta, i d'altres comentaris sobre el retard en l'enviament del
seu text per a l'obra "Història de Catalunya" d'AEDOS, i al seu desacord amb
els honoraris rebuts per l'editorial esmentà.

1972

Selectaeditorial

17176

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'Editorial Selecta del seu
pròleg per a una obra de Domènech Valls.

1973

Selectaeditorial

17177
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SELECTA, Editorial
Carta
Informe

SELFA I FORT Emili

SELVAGIO, Fernando

SEMINARI DE LLENGUA I
CULTURA DEL PAÍS
VALENCIÀ

17131

Selectaeditorial

16970

Sol·licitud a Fuster per part de l'Editorial Selecta de l'enviament d'un original
seu per publicar-li'l.

Selectaeditorial

17154

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Tomàs Tebé de l'enviament del seu treball per
a publicar-lo a la "Història de Catalunya" que ja està eixint publicat per
fascicles en AEDOS.

Selectaeditorial

17157

Adhesió

Adhesió per part d'Emili Selfa i Fort a l'homenatge a Fuster que se li farà a
València, amb motiu de l'atemptat

1981

Selfaifortemili

17178

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Sellés del Centre Excursionista
d'Alcoi dels treballs presentats al Concurs Literari de l'institució, com a
membre de jurat.

1968

Sellesrafael

17179

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Bonaventura Selva i Villaret de la seua
col·laboració amb un article per a la revista poètica [[Inquietud]], i demés
comentaris a l'obra "Poesia contemporànea" de Salvatore Quasimodo.

1961

Selvaivillaretbonaventura

17180

Carta

Comunicació a Fuster per part del llibre Fernando Selvaggio de que un llibre
que li demanà per a la seua compra, ja no està disponible.

Selvaggiofernando

17182

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part del llibrer Fernando Selvaggio per la compra feta
al seu establiment.

Selvaggiofernando

17181

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Editorial Semana Gràfica de l'enviament
de les proves d'impremta d'uns articles seus per a publicar-los a la revista
"Suma y Sigue", i d'altres comentaris editorials al respecte.

Semanagrafica

17183

Carta

Rebut pel pagament a Fuster dels seus honoraris editorials pel seu article a
un número extraordinari de revista "La Semana Vitivinicola"

1965

Semanavitivinicola

17184

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de la revista "La Semana Vitivinícola".

1966

Semanavitivinicola

17185

Carta

Sol·licitud d'ajuda econòmica per part de Seminari de Llengua i Cultura del
País Valencià als socis de l'esmentada institució per al seu finançament.
Adjunta full amb la justificació i projectes duts a terme pel Seminari, i
butlleta d'inscripció com a soci protector del mateix.

1981

Seminaridellenguaiculturadelpaisv
alencia

17187

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Seminari de
Llengua i Cultura del País Valencià.

1981

Seminaridellenguaiculturadelpaisv
alencia

17189

SEMANA GRÁFICA

SEMANA VITIVINÍCOLA

Selectaeditorial

Tarja de
presentació

SELLÉS, Rafael

SELVA I VILLARET,
Bonaventura

Enviament a Fuster per part de Tomàs Tebé, de l'Editorial Selecta d'un
exemplar de l'obra "Figures de Catalunya" per a que faça crítica literària en
premsa.
"Memoràndum sobre Editorial Selecta" text mecanografiat enviat a Fuster.
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SEMINARI DE LLENGUA I
CULTURA DEL PAÍS
VALENCIÀ

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Tormo Navarro a instància del Seminari
de Llengua i Cultura del País Valencià del seu permís per a reproduïr un
article seu ja publicat al butlletí del Cercle Cultural Lluís Galiana.
Adjunta fotocòpia de l'article de premsa de Fuster "Memoria y llicó del Pare
Lluis Galiana"

Seminaridellenguaiculturadelpaisv
alencia

17188

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca del Seminari de la Llengua i Cultura del País Valèncià.

Seminaridellenguaiculturadelpaisv
alencia

17186

1971

Seminariosyediciones

17190

1981

Sempereeusebio

17191

1967

Semperefrancesc

20427

1975

Semperefrancesc

20430

1976

Semperefrancesc

20428

SEMINARIOS Y EDICIONES
Carta
SEMPERE, Eusebio

Carta

SEMPERE, Francesc
Carta

Telegrama

Carta

SEMPERE, Joaquim

Agraïment a Fuster per l'enviament del seu contracte editorial amb
Seminarios y Ediciones S.A. També li diu que li envia un taló amb un anticip
dels seus honoraris editorials en concepte de drets d'autor per una
publicació.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Edusebio
Sempere.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere "Messa" sobre una
publicació seua a "Serra d'Or" i al diari "Avui" on fa referència al Papa i que
no han sigut massa ben vistes.
Adjunta un dibuix seu al respecte.
Felicitació a Fuster per part de Francesc Sempere "Messa" per l'obtenció
d'un premi.
Disculpa a Fuster per part de Francesc Sempere "Messa" per no visitar-lo des
de fa temps, i demés comentaris sobre les obres artístiques que porta entre
mans: unes serigrafies sobre "El virgo de Vicenteta" i una quadre
d'homenatge a Pau Casals. També li fa alguns comentaris sobre certa
polèmica amb Maldonado amb qui discrepa ideològicament.
Adjunta un poema sobre el quadre homenatge a Pau Casals.

Carta

Contestació per part de Francesc Sempere "Messa" a una carta de Fuster on
li recrimina algunes actuacions seues, i li demana explicacions per tal cosa.

1976

Semperefrancesc

20429

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere "Messa" de la data
d'una visita a sa casa de Sueca per anar a sopar junts.

1977

Semperefrancesc

20431

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joaquim Sempere sobre l'enviament d'unes
publicacions del seu interés, i agraïment pel seu article per a una revista.

1978

Semperejoaquim

17192

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquín Sempere i un grup d'amics i deixebles
de Manuel Sacristán a l'Universitat de Barcelona, de la seua participació a un
llibre d'homenatge al mateix filòsof amb motiu del seu proper 60 aniversari.

1985

Semperejoaquim

17193

Fullet

Fullet de l'exposició de Francesc Sempere,"Messa", a la " Escuela de nobles
y bellas artes de San Eloy, filial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca".

1962

Sempererafaelmessa

12169

SEMPERE, Rafael Messa
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[

SEMPERE, Rafael Messa
Fullet

Fullet de l'exposició de Francesc Sempere,"Messa", a les "Galerias Kira" de
Palma de Mallorca.
Anotació manuscrita en sobre postal adjunt.

1963

Sempererafaelmessa

12170

Carta

Carta de Francesc Sempere, "Messa", a Fuster demanant-li ajuda per a
perfeccionar el seu valencià per escriure el llibre "Un valencià al principat".

1964

Sempererafaelmessa

12171

Carta

Resposta de Fuster a Francesc Sempere, "Messa", donant-li les
recomanacions que li sol·licitava.

1964

Sempererafaelmessa

12172

Carta

Resposta de Francesc Sempere, "Messa", a la carta de Fuster. Comentaris a
les seues recomanacions i al llibre de Francesc Candel "Els últims catalans".

1964

Sempererafaelmessa

12173

Carta

Carta de Francesc Sempere, "Messa", a Fuster demanat-li ajuda per a
projectar un curtmetratge de Joan Francesc de Lassa sobre Josep Maria de
Sucre al País Valencià.

1965

Sempererafaelmessa

12174

1965

Sempererafaelmessa

12175

1965

Sempererafaelmessa

12176

1965

Sempererafaelmessa

12177

1965

Sempererafaelmessa

12178

1965

Sempererafaelmessa

12179

1966

Sempererafaelmessa

12180

1968

Sempererafaelmessa

12181

Carta
Carta
Carta
Carta
Tarja de
presentació
Felicitació
nadalenc
Carta

Carta de Francesc Sempere, "Messa", demanant-li a Fuster la redacció del
pròleg per al catàleg de la mostra "Cuadres-Objecte".
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Sempere de l'enviament d'un text
seu per al catàleg d'una exposició.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere atès que ha rebut el seu
text per al catàleg d'una exposició, i comentaris a la lectura de l'obra
"Qüestió de noms".
Mostra de condol a Fuster per la mort de la seua mare.
Tarja de presentació de Francesc Sempere recomanant-li Fuster a
Hermeland Salvador.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Francesc Sempere, i comunicació
de que va rebre un llibre.
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Sempere de que li revise alguns texts
seus per a una novel·la.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Sempere de la seua opinió sobre uns
texts que li envià, i comentaris sobre una revista parroquial en català
apareguda al seu poble.

1968

Sempererafaelmessa

12182

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre la seua declinació a
participar en una revista de festes del seu poble i d'altres sobre certa
polèmica amb el senyor Oltra Moltó per un quadre seu exposat al seu poble.

1974

Sempererafaelmessa

12184

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre la seua visita a
València per a buscar un lloc on exposar la seua mostra "III Manifestació
d'Art Gandul", i d'altres sobre la publicació del catàleg de la mateixa.

1974

Sempererafaelmessa

12185

Correspondència de Joan Fuster
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SEMPERE, Rafael Messa
Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere atès que ha rebut un
treball seu publicat a "Tele/Exprés", i d'altres comentaris sobre una exposició
seua. També li parla d'un nou projecte d'exposició la "IV Manifestació d'Art
Gandul".

1974

Sempererafaelmessa

12186

Carta

Carta de felicitació a Fuster per part de Francesc Sempere pel "Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes".

1975

Sempererafaelmessa

12187

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere de la seua estada a
Barcelona per a treballar en unes exposicions, i comentaris sobre certa
polèmica amb la llengua catalana. També li comunica l'enviament d'un
treball sobre política lingüística per a publicar-lo en premsa, que li adjunta.

1975

Sempererafaelmessa

12188

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre la publicació d'un
article de premsa seu sobre certa polèmica lingüística, i d'altres sobre els
treballs que porta entre mans aquest darrer. També li fa algunes
consideracions sobre política.

1975

Sempererafaelmessa

12189

Carta

Comunicació a Fuster de l'enviament per part de Francesc Sempere d'un
article seu per a que li'l revise, i comentaris sobre l'"Avui".
Adjunta de Francesc Sempere, "Messa", "Les banderes d'Albaida".

1976

Sempererafaelmessa

12190

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre els seus darrers
treballs artístics i sobre la crecació del "PSPV". També li comunica la seua
propera visita a Sueca.
Al revers del full apareix un dibuix de "Messa".

1976

Sempererafaelmessa

12191

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Sempere de les dades d'un
personatge d'Albaida, Ferran Soler i Valls, per a que l'incloga a la
"Enciclopedia de la Región Valenciana".

1977

Sempererafaelmessa

12193

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre la premsa
valenciana, sobre unes pintades fetes a casa Fuster i en defensa de la llengua
catalana i del "PSPV".

1977

Sempererafaelmessa

12194

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Francesc Sempere.

1977

Sempererafaelmessa

12192

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre política i
catalanisme.

1978

Sempererafaelmessa

12195

1978

Sempererafaelmessa

12196

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre un sopar
homenatge a Renau i a Estellés, i d'altres dels participants en un cicle de
conferències al "Cercle Jose Segrelles" sobre història d'Albaida. També li
comenta el tema de la conferència que vol donar.

[

SEMPERE, Rafael Messa
Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Sempere de si ha rebut un quadre
que li envià, i comentaris sobre el seu estat de salut. També li'n fa alguns
sobre política i catalanisme, i sobre l'aparició de la revista "Valencia
Semanal".
Mostra de suport a Fuster per part de Francesc Sempere amb motiu d'un
atemptat.
Contestació per part de Fuster a les cartes de Francesc Sempere agraïnt-li la
seua preocupació per l'atemptat que va patir i fent-li comentaris sobre la
situació política valenciana.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre política,
democràcia i sobre l'atemptat patit per Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre el seu estat de
salut.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre la millora del seu
estat de salut, sobre política, i li comunica un viatge a Barcelona i que vol
visitar-lo a Sueca.

1978

Sempererafaelmessa

12197

1978

Sempererafaelmessa

12198

1978

Sempererafaelmessa

12199

1978

Sempererafaelmessa

12200

1979

Sempererafaelmessa

12201

1979

Sempererafaelmessa

12202

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere atès que van a operar-lo
altra vegada, i comentaris sobre els darrers treballs que porta entre mans.
També li demana a Fuster que faça perquè puga conèixer a Renau.

1979

Sempererafaelmessa

12203

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Sempere de la seua participació en
una mostra d'art al "Casal del Poble del Barri de Torrefiel", (València). També
li demana si pot fer perquè conega a Renau, al qui admira molt.

1980

Sempererafaelmessa

12204

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere de l'enviament d'uns
versos per als quadres d'una exposició seua que li demana que els revise, i
comentaris sobre gramàtica valenciana i castellana.
Adjunta mecanografiat original dels versos esmentats.

1981

Sempererafaelmessa

12206

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre la seua participació
amb Pierre Villar en una xarrada al "Paraninf" de la Universitat, i d'altres a la
lectura d'un llibre de Jimmy Giménez-Arnau sobre Francisco Franco SalgadoAraujo.

1981

Sempererafaelmessa

12207

1981

Sempererafaelmessa

12208

1981

Sempererafaelmessa

12215

1981

Sempererafaelmessa

12216

Carta

Carta
Carta
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Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre el seu viatge a París
i sobre l'art modernista i l'impressionisme. També li fa alguns comentaris a la
lectura d'un article de Fuster a "El País".
Mostra de suport a Fuster per part de Francesc Sempere amb motiu de
l'atemptat.
Adhesió a l'homenatge a Joan Fuster, que tindrà lloc a la plaça de bous de
València, organitzat per "Acció Cultural".

[

SEMPERE, Rafael Messa

Felicitació

Felicitació a Fuster per part de Francesc Sempere amb un vers de Pemán.
Al revers del full apareix un dibuix original de "Messa".

1981

Sempererafaelmessa

12205

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere arrran de la lectura d'un
article seu aparegut a "Serra d'Or" titulat: "El Cisma lingüístic aparent"; i
d'altres sobre el valencianisme.

1982

Sempererafaelmessa

12209

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere sobre un article aparegut
al diari "Noticias" on Bernat Capó fa alguns comentaris a la negativa de la
universitat de donar-li una càtedra a Fuster. També li fa alguns comentaris
sobre la redacció de les seues memòries i sobre la seua darrera exposició a la
"Sala Parpalló", titulada "Environements".

1983

Sempererafaelmessa

12210

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Sempere d'una exposició
retrospectiva de la seua obra a Albaida, per la qual cosa li demana la seua
col·laboració amb un text per al catàleg.

1984

Sempererafaelmessa

12212

1984

Sempererafaelmessa

12213

1984

Sempererafaelmessa

12214

1984

Sempererafaelmessa

12211

Sempererafaelmessa

12183

Sempererafaelmessa

12168

Carta
Invitació

Postal

Felicitació a Fuster per part de Francesc Sempere per la seua primera classe
a la Universitat de València.
l revers del full apareix una reproducció del quadre "Francesc Messa
(Albaida. Valencia). "Les Petites Puces". Environement, 1982. Paris".

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Sempere a la lectura d'uns articles
seus a "Serra d'Or", i d'altres sobre la República i el naixement de la Falange.
També li fa alguns comentaris sobre una obra que està fent, relacionada amb
els temes esmentats.
Adjunta retall de premsa aparegut a la "Hoja del Lunes" titulat "El futuro de
la monarquía: réplica a una declaración de Juan Ignacio Luca de Tena".

Nota

Nota de Francesc Sempere, "Messa", a Fuster.

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Francesc Sempere, "Messa".

Sempererafaelmessa

12167

Nota

Nota comunicant a Fuster que el senyor Sempronio vol fer-li una entrevista,
per al programa de televisió "Giravolt".
Anotació manuscrita a llapis: "Dimecres 12/="

Sempronio

20644

Adhesió

Adhesió per part d'Alfons Serra i Flotats a l'homenatge a Fuster que se li farà
a València, amb motiu de l'atemptat.

Senaiflotatsalfons

17196

SEMPRONIO

SENA I FLOTATS, Alfons

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Sempere d'una resposta a la seua
col·laboració, al catàleg d'una mostra retrospectiva de la seua obra, a la "Sala
Parpalló".
Invitació a Fuster a l'exposició "Messa" a la "Sala Parpalló".

Correspondència de Joan Fuster
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1981

[

SENA, Produccions
Fotogràfiques

Felicitació
nadalenc

Felicitació
nadalenc
SENDRA I MOLIÓ, Josep

SÉNECA LLIBRES

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de SENA Produccions Fotogràfiques
amb motiu del seu 50 aniversari.
Al revers del full apareix una reproducció a color d'un fragment d'un quadre
de Sorolla [Copla de Francesc Sena].

Enviament a Fuster per part de Josep Sendra i Molió d'uns exemplars de la
revista "Bastió" nº 9 de l'Alguer amb un article d'homenatge a Fuster.
Tarja postal de Josep Sendra i Molió felicitant-li els nadals a Fuster.
Al revers del full apareix la reproducció d'un dibuix a color de la [Plaça de la
Mare de Deu de València].

Tarja de
presentació

Tarja de presentació amb l'adreça a València de Josep Sendra i Molió.

SENENT AMAYA, Joan J.
Carta

Senaproduccionsfotografiques

17195

Senaproduccionsfotografiques

17194

1981

Sendraimoliojosep

17198

1981

Sendraimoliojosep

17199

Sendraimoliojosep

17197

1970

Senecallibres

17200

1969

Senentamayajoanj

17201

Felicitació nadalenca a Fuster per part de SENA Produccions Fotogràfiques.
Al revers del full apareix una reproducció d'un quadre de Josep Benlliure
(18855-1937) que representa a uns [Personatges de la processó del Corpus
valencià].

Felicitació
nadalenc

Carta

1978

Recordatori a Fuster per part de Manuel Pastor Torres de Séneca Libros de
l'enviament d'un text seu sobre el Misteri d'Elx per a la seua publicació.
Comentaris editorials a Fuster per part d'Enric de l'Editorial Senent a la
publicació del "Boletín Bibliográfico Gorg" que han enviat a censura, i li
demana un llistat d'obres sobre les que podrien publicar coses.

Carta

Al·legacions de Juan J. Senent Anaya adreçades a la Direcció General de
Premsa defenent la legalitat de la publicació "Gorg".

1972

Senentamayajoanj

20645

Expedient

Expedient amb diferent documentació de la revista "Gorg" sobre la negativa
per part de la censura a seguir publicant-la proposant llevar-li el permís
editorial per algunes afirmacions fetes als diferents números apareguts de la
mateixa que van en contra de la llei de premsa del govern franquista. També
hi ha cartes demanant-li consell a Fuster sobre diferents temes editorials fe
"Gorg" i al finançament de 3 i 4. Finalment apareix una denúncia a Juan José
Senent Anaya, director de la revista "Gorg" pels continguts subversius de la
mateixa, i cartes demanant el canvi d'orientació periodística de la revista.

1974

Senentamayajoanj

17203

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Joan J. Senent i Anaya d'una entrevista que li
han fet per a que li done la seua opinió sobre les respostes.
Adjunta entrevista a Joan J. Senent i Anaya sobre l'aparició de la revista
"Gorg" a València per a publicar-la al [[Diario de Barcelona]].

Senentamayajoanj

17202
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SENENT AMAYA, Joan J.

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Joan J. Senent i Anaya demanant-li que faça
una carta disculpant-se per no anar a un col·loqui al Centre Excursionista de
València. També li recrimina no acudir a una cita amb ell a la llibreria Davila.

Senentamayajoanj

17204

Carta

Enviament a Fuster de la còpia d'un document àntic per si és del seu interés,
i d'altres comentaris sobre les dificultats posades per Eliseu Climent per
facilitar-li els balanços de la Llibreria 3 i 4.
S'adjunta la fotocòpia de l'esmentat document [Apoca de Luys hierony
caragola, coadjutor del ofici de mestre racional del regne de València, pel
pagament de Mil Sous a Joan de Vidanya. València [1574].

Senentmorenoeugenioj

17206

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'advocat Eugenio J. Senent
Moreno.

Senentmorenoeugenioj

17205

1983

Senentjoan

20650

1981

Senillosaantoni

17207

1954

Sentiestevecarles

17209

SENENT MORENO, Eugenio J

SENENT, Joan
SENILLOSA, Antoni
SENTÍ ESTEVE, Carles

SENTÍS, Carlos

Telegrama
Telegrama
Carta
Adhesió

Mostra de suport a Fuster per part de Carlos Sentí Esteve, amb motiu de
l'atemtpat.

1981

Sentiestevecarles

17210

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Sentí Esteve de que ajude a Carlos de
Valero a fer una adaptació teatral de "La Anunciación" al Teatro Nuevo.

1985

Sentiestevecarles

17208

1975

Sentiscarlos

17211

1981

Sentiscarlos

17212

1987

Seppanto

17214

Carta
Adhesió

SEPP, Anto
Postal

SEPÚLVEDA MARCOS, Juan
Antonio

Telegrama de Joan Senent recordant a Fuster la data de la cita que tenen
concertada.
Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Senillosa, amb motiu de
l'atemtpat.
Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Senti Esteve de l'ajuda a un familiar seu
en un pleit judicial, com a advocat.

Felicitació a Fuster per part de Carlos Sentís, director de Ràdio Barcelona, pel
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Mostra de suport a Fuster per part de Carlos Sentís, amb motiu de
l'atemtpat.
Enviament a Fuster per part d'Anto Sepp d'una postal, com a recordatori
(sense omplir).
Al revers del full apareix una foto a color del monument [Tallinn. Russalka].

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Anto Sepp de la decicatòria d'un llibre seu, i
mostra de suport per la seua obra.

1991

Seppanto

17213

Retall de
premsa

Crítica a Fuster i a la seua obra per part Juan Antonio Sepúlveda Marcos
escrita sobre el retall de premsa d'un article de Fuster títolat "Una
discriminación pendiente".

1983

Sepulvedamarcosjuanantonio

17215
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SERINYÀ ZARAUZ, F
Carta
SERNA, Jesús de la
SERNEGUET, Domènec

Telegrama

Crítica a Fuster per part de Francisco Serinyà Zarauz pel seu article aparegut
a [La Vanguardia] amb el títol "Gentes pasadas por agua" i d'altres
comentaris sobre el valencianisme i la seua obra "El País Valencià".
Telegrama de Jesus de la Serna felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".

1969

Serinyazarauzf

17216

1975

Sernajesusdela

20646

Carta

Comunicació a Fuster per part de Domènex Serneguet de la data i hora de
sortida del tren a Barcelona.

1965

Serneguetdomenec

17217

Postal

Contestació a Fuster per part de Domènec Serneguet de Concret Llibres a
una petició de llibres que no tenen a la llibreria, i li demana per l'estat de
salut del seu pare.

1965

Serneguetdomenec

17218

1966

Serneguetdomenec

17219

1969

Serneguetdomenec

17222

1976

Serneguetdomenec

17225

1976

Serneguetdomenec

17227

1976

Serneguetdomenec

17229

1976

Serneguetdomenec

20647

1976

Serneguetdomenec

17226

1977

Serneguetdomenec

17230

1979

Serneguetdomenec

17231

1979

Serneguetdomenec

17232

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Nota

Postal

Carta
Carta
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Domènech Serneguet de Concret Llibres de
que gestione amb José Vicente Mateo fer un col·loqui a l'esmentada llibreria
parlant del llibre "Alacant apart".
Comunicació a Fuster per part de Domenech Serneguet del seu viatge a Le
Mans (França) per a la seua boda, i d'altres comentaris sobre la crisi de
Concret Llibres per la competència deslleial d'Eliseu Climent des d'IFACH.
Sol·licitud a Fuster per part de Domènech Serneguet de la data d'una reunió
per a parlar de la promoció a València de diari [Avui].
Enviament a Fuster per part de Domènech Serneguet d'un paquet amb uns
llibres i uns fulls amb la fe d'errades.
Sol·licitud a Fuster per part de Domènech Serneguet d'una data i lloc per a
reunir-se amb ell.
Nota de Domènec Serneguet Navarro a Fuster. Demana concertar una cita
amb l' autor.
Confirmació a Fuster per part de Domenech Serneguet de la data d'una
reunió a València.
Al revers del full apareix la reproducció d'un dibuix a color d'unes mans
agafant un ram de flors.
Sol·licitud a Fuster per part de Domènech Serneguet d'una entrevista sobre
la situació política al País Valencià.
Enviament a Fuster per part de Domènech Serneguet del bocet d'un adhesiu
en defensa del País Valencià per a que done vist i plau a la seua impresió.
Sol·licitud a Fuster per part de Domènech Serneguet d'adreces de socis
d'Acció Cultural per tal d'enviar-los propaganta política.

[

SERNEGUET, Domènec

Carta

Carta

Carta
Tarja de
presentació
Carta
Nota
Nota

Postal

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
SERRA D’OR
Carta
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Sol·licitud a Fuster per part de Domenech Serneguet de la necessitat de crear
una institució al País Valencià per a la normalització lingüística.

1979

Serneguetdomenec

17233

1979

Serneguetdomenec

17234

1980

Serneguetdomenec

17236

1980

Serneguetdomenec

17235

Serneguetdomenec

17221

Serneguetdomenec

20648

Serneguetdomenec

20649

Serneguetdomenec

17220

Enviament a Fuster per part de Domenech Serneguet d'uns documents sobre
la URSS del seu interés.

Serneguetdomenec

17223

Enviament a Fuster per part de Domènech Serneguet d'una fotocòpia dels
"Estatuts de l'Associació País València-URSS (Hispasov)".

Serneguetdomenec

17224

Serneguetdomenec

17228

Serneguetdomenec

17237

Serrador

17238

Comentaris a Fuster per part de Domènech Serneguet sobre la necessitat
d'una institució per a la normalització cultural del País Valencià, semblant al
Institut d'Estudis Catalans.
Disculpa per part de Fuster a Domènech Serneguet per no poder quedar
amb un amic seu cubà per motius de feina.
Sol·licitud a Fuster per part de Domènech Serneguet d'una data per
presentar-li un amic cubà de visita a València.
Felicitació a Fuster per part de Domenech Serneguet pel seu article "Una
tassa de te, un piano, uns tancs..." aparegut a [Serra d'Or].
Nota de Domènec Serneguet Navarro demanat a Fuster concertar una cita.
Nota de Domènec Serneguet Navarro recordant a Fuster la cita que tenen
concertada.
Recorts a Fuster per part de Domenech Serneguet des de Mallorca on està
de viatge.
Al revers del full apareix una foto a color del cim de muntanya [Mallorca.
Torrente de Pareis].

Comentaris a Fuster per part de Domenech Serneguet per a concretar una
entrevista amb ell
Enviament a Fuster per part de Domènech Serneguet d'una carta col·lectiva
del Comitè Executiu del Partit Socialista Unificat del País Valencià sobre les
seues propostes per a la defensa de la llengua i cultura valencianes.
Adjunta la carta i fullet publicitari del mateix partit polític.
Carta de Joan Pelegrí Partegàs, de "Serra d' Or", a Fuster demanat-li
col·laboració per a la revista.
Envia un exemplar.

1957

[

SERRA D’OR

Nota

Nota de "Serra d' Or" agraint-li a Fuster l' enviament d' una carta de
"Selecta".

1960

Serrador

17239

Carta

Carta de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", a Fuster adjuntant-li un taló per l'
import del seu treball "Papers de diari".

1963

Serrador

17240

1963

Serrador

17241

1964

Serrador

17242

1964

Serrador

17243

Carta

Carta

Carta

Carta d' Antoni de Rosselló, secretari de redacció de "Serra d' Or", aclarint-li
a Fuster un possible error en el recompte per al càlcul de la remuneració d'
un article.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster una carta
rebuda a "Serra d' Or" per a que escriga una resposta que es publicarà a la
revista.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster algun treball
per a la revista.
Anuncia una millora de les condicions econòmiques.

Article de
premsa

Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", comunicant a Fuster que le seu
article sobre J. Ernest Martínez Ferrando i l' entrevista que li va fer Baltasar
Porcel per a la revista han sofert alguns canvis.
Adjunta entrevista de Baltasar Porcel, "El paisatge i l' home".

1965

Serrador

17245

Carta

Carta de Rafael Bastardes i Cardona, de la "Central del Llibre Català",
proposant-li a Fuster escriure un article per a "Serra d' Or" per cloure la
discussió entre cultura científica i cultura literaria començada en un article
de Jordi Solé Tura en la mateixa revista.
Article de de Jordi Solé Tura a "Serra d' Or", Humanisme i ciència ¿dos mons
oposats?.
Resposta de Francesc Casamajó.

1965

Serrador

17244

Carta de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", a Fuster adjuntant-li un taló per l'
import del seu treball, "Martínez Ferrando, escriptor".

1965

Serrador

17246

Article de Fuster, "Martínez Ferrando, escriptor", aparegut a "Serra d' Or".
Anotació manuscrita.

1966

Serrador

17254

1966

Serrador

17247

Carta
Article de
premsa

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1823 ]

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster queatre
articles per a la revista.
Indica les condicions econòmiques.
Suggereix com a possibles temes: la burguesia catalana, o la inexistència de
la burguesia catalana.

[

SERRA D’OR
Carta

Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", comunicant-li a Fuster l'
enviament de l¡ obra "Sobre llegir i escriure" de Maurici Serrahima per a que
faça una crítica per a la revista.

1966

Serrador

17248

Carta

Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", comunicant-li a Fuster l'
enviament de l' obra "La filosofia en el món d' avui" de José Ferrater Mora
per a que faça una crítica per a la revista.

1966

Serrador

17249

Carta

Carta de Rafael Bastardas i Cardona, de "Serra d' Or", proposant-li a Fuster
fer un article sobre "L' evolució política del País Valencià al primer terç del
segle XX".

1966

Serrador

17250

Carta

Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", reclamant a Fuster l' enviament
de la recensió de dues obres de Maurici Serrahima, "Sobre llegir i escriure" i
"La crisi de la ficció".

1966

Serrador

17251

1966

Serrador

17252

1966

Serrador

17253

1966

Serrador

17255

1966

Serrador

17256

Carta
Carta
Carta

Carta

Mostra de condol de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster per la mort
del seu pare.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviamnet d' un gir
postal per l' import corresponent a les recensions dels llibres de Maurici
Serrahima.
Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", comunicant a Fuster l'
enviament del llibre d' Antonio Gramsci, "Cultura i literatura", per a que faça
una recensió.
Carta d' Antoni de Rosseló, "Serra d' Or", proposant-li a Fuster un article
sobre Mercè Rodoreda per al dossier que preparen sobre el tema "Els
darrers 30 anys de novel·la".

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant a Fuster el guió d' un
possible monogràfic sobre el País Valencià.
Adjunta guió.

1966

Serrador

17257

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", anunciant-li a Fuster l' enviament
d' uns exemplars de la revista que havia demanat.

1966

Serrador

17258

Article de
premsa

Carta de Rafael Bastardes i Cardona, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster un
article de "El Noticiero Universal" amb les declaracions del Ministre Camilo
Alonso Vega per a que faça un article per a la revista.
Adjunta article, "Declaraciones del Ministro de la Gobernación", aparegut a
"El Noticiero Universal".

1967

Serrador

17260

Carta

Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", a Fuster per reclamar-li la crítica
del llibre d' Antonio Gramsci.

1967

Serrador

17259

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Memòria de Josep Martínez Ruiz".

1967

Serrador

17261

Correspondència de Joan Fuster
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SERRA D’OR

Carta
Carta
Adhesió

Article de
premsa

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
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Carta d' Antoni de Rosselló, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' adreça
de Josep Iborra.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Una càtedra de català a València".
Telegrama d' adhesió de "Serra d' Or" al homenatge a Fuster.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster dues cartes al
director que fan referència al seu article sobre Txecoslovàquia per si vol
respondre.
Recorda que està pendent l' enviament del treball de novembre.
Adjunta cartes al director.
Carta d' Hilari Mª de Raguer, de "Documents d' Església", a Fuster enviant-li
el número 30 de la revista amb la traducció d' un article de Francesc de B.
Moll.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster les qüestios d'
una enquesta que prepara la revista.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' original
de "Restricció mental" per a la revista.
Recorda que esperen també un article sobre els dos llibres de Joan Triadú.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster que envie
el treball per a l' exemplar d' agost.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".
Carta de "Serra d' Or" a Fuster recordant-li l' enviament de les recensions
dels llibres de Joan Triadú.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster el treball
per al número de setembre.

1967

Serrador

17262

1967

Serrador

17263

1968

Serrador

17492

1968

Serrador

17278

1968

Serrador

17264

1968

Serrador

17265

1968

Serrador

17266

1968

Serrador

17269

1968

Serrador

17270

1968

Serrador

17272

1968

Serrador

17273

1968

Serrador

17274

1968

Serrador

17275

1968

Serrador

17276

[

SERRA D’OR

Carta
Carta
Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per l' import del seu treball, "Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster que esperen
les recensions dels llibres de Joan Triadú.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d'
un gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1968

Serrador

17279

1968

Serrador

17280

1968

Serrador

17282

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1968

Serrador

17283

Carta

Carta de A. Esmerats, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster els treballs
pendents sobre els llibres de Joan Triadú.

1968

Serrador

17312

1968

Serrador

17317

1968

Serrador

17271

1968

Serrador

17277

Carta
Telegrama
Telegrama

Carta d' Anna Esmerats, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster els treballs
pendents sobre els llibres de Joan Triadú.
Telegrama de "Serra d' Or" recordant-li a Fuster l' urgència de l' enviament
de "Restriccions mentals" i el treball per a l' exemplar d' agost.
Telegrama de "Serra d' Or" demanant amb urgència el treball a Fuster.

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de l' original de
desembre.

1968

Serrador

17281

Article de
premsa

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster dues cartes al
director que fan referència al seu article sobre Txecoslovàquia.
Demana una llista de possibles col·laboradors.
Adjunta cartes al director signades per J.M. Benet i Jornet, Joan Lluís
Marfany, Jaume Torres i Miquel Muñoz Boscà..

1969

Serrador

17288

Article de
premsa

Article de Fuster en resposta a la "Carta al director" de Miquel Muñoz Boscà
a "Serra d' Or".

1969

Serrador

17289

Article de
premsa

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster un article de
Joan Ferraté sobre ell.
Adjunta article.

1969

Serrador

17293

Article de
premsa

Article de Fuster en resposta a l' article de Joan Ferrater aparegut a "Serra d'
Or".

1969

Serrador

17294

Article de
premsa

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant.li a Fuster còpia d' un
text de resposta a "Or i flama" que es publicarà a la revista per si vol fer
algun retoc.
Adjunta article. Anotacions manuscrites.

1969

Serrador

17305

Correspondència de Joan Fuster
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SERRA D’OR

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1969

Serrador

17287

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
dels treballs.
Demana una llista de possibles col·laboradors per a la revista.

1969

Serrador

17290

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1969

Serrador

17291

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster amb comentaris als seus
treballs per a la revista.
Agraeix l' article de Vicent Peris.

1969

Serrador

17295

1969

Serrador

17296

1969

Serrador

17298

Carta
Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant a Fuster les proves del
seu text sobre Cesc.

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Publicacions de l' Abadia de Montserrat",
enviant.li a Fuster quatre exemplars del llibre "Gargots" del que es
prologuista.

1969

Serrador

17299

Carta

Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li els exemplars
de "Gargots".
Comentaris a un error d' edició al pròleg.

1969

Serrador

17300

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1969

Serrador

17301

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Publicacions de l' Abadia de Montserrat",
de l' enviament a Fuster d' un gir postal per el seu treball al llibre de Cesc
"Gargots"

1969

Serrador

17302

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster una carta del
fotògraf José Luis García Ferrada per unes fotografies sobre el trinquet.
Adjunta carta

1969

Serrador

17303

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant.li a Fuster còpia d' un
text de resposta a "Or i flama" que es publicarà a la revista per si vol fer
algun retoc.

1969

Serrador

17304

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster un article
sobre Pere Coromines per a la revista.

1969

Serrador

17306

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster les
"Restriccions mentals" del mes de juny.

1969

Serrador

17307

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals".

1969

Serrador

17309

Correspondència de Joan Fuster
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[
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Carta
Carta
Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per els seus treballs, "Restriccions mentals" i "Resposta a Joan
Ferraté".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", comunicant a Fuster que han
rebut els dos originals enviats.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster disculpant-se obrir una
carta dirigida a ell per error.

1969

Serrador

17310

1969

Serrador

17311

1969

Serrador

17313

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1969

Serrador

17314

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", indicant a Fuster que reprenga la
tramesa de "Restriccions mentals".

1969

Serrador

17315

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Un cert dèficit de filosofia".

1969

Serrador

17316

1969

Serrador

17318

1969

Serrador

17321

1969

Serrador

17323

Carta

Carta de Jordi Sasanedas, de "Serra d' Or", a Fuster agraint-li l' enviament de
les "Restriccions mentals".
Demana l' informació per a completar el programa dels actes dels premis a
Alberic.

1969

Serrador

17324

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", proposant-li a Fuster col·laborar
amb tres articles anuals sobre la producció editorial de llibres de
"pensament abstracte".
Envia uns exemplars com a exemple.

1969

Serrador

17325

1969

Serrador

17326

1969

Serrador

17328

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster les
"Restriccions mentals" del mes d' octubre.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", aclarint-li a Fuster l'
encreuament d' unes comunicacions per a l' entrega de les "Restriccions
mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster la seua
col·laboració.

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster la nota sobre
els actes d' Alberic i els impresos del "Concurs Infantil Joanot Martorell" i del
cicle de conferències.
Comentaris a la carta de Peyrí sobre Fuster al número de Novembre.
Carta de Jordi Sarsanedas convidant a Fuster al "Premi Crítica de "Serra d'
Or"".
Envia còpia d' una primera llista de possibles candidats al premi.
Adjunta llista.

[

SERRA D’OR
Esborrany

Nota
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Esborranys del pròleg de Fuster per al llibre de Cesc, "Gargots" publicat per
"Serra d' Or".
Dos còpies.
Anotacions manuscrites.
Nota d' agraïment de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", a Fuster per la seua
col·laboració en les deliberacions del jurat del "Premi Crítica de Serra d' Or".
Telegrama de "Serra d' Or" a Fuster comunicant-li l' urgència de l' enviament
de les "Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or" a Fuster comunicant-li l' urgència de l' enviament
de les "Restriccions mentals".
Telegrama de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", amb una consulta a Fuster.
Telegrama de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster les "Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or" a Fuster preguntant per l' enviament de les
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1969

Serrador

17329

1969

Serrador

17292

1969

Serrador

17284

1969

Serrador

17285

1969

Serrador

17286

1969

Serrador

17308

1969

Serrador

17319

1969

Serrador

17320

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1969

Serrador

17322

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1969

Serrador

17327

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", comunicant-li a Fuster que ja ha
tramès a Cirirci el catàleg de l' exposició de Manuel Boix amb el seu prec.
Comentaris als problemes per aconseguir els index dels primers anys de la
revista.
Comentaris a la possible col·laborció d' Antoni Seva.

1970

Serrador

17336

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster el veredicte
del "Premi Crítica Serra d' Or" amb una breu nota d' avaluació per si vol fer
alguna modificació.
Adjunta notes d' avaluació.

1970

Serrador

17337

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", a Fuster de que l' import de la
seua comanda ha estat descomptat de la seua remuneració per les
"Restriccions mentals" d' abril.

1970

Serrador

17338

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or" comunicant-li a Fuster que
"tindran paciència" amb el lliurament del veredicte.

1970

Serrador

17339
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Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster els terminis
per l' enviament dels seus originals per a la revista.

1970

Serrador

17341

carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint a Fuster la tramessa de
les "Restriccions mentals" per al mes de juliol.
Anuncia que li enviaran les tapes i l' index del 69 que havia demanat.

1970

Serrador

17342

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1970

Serrador

17343

1970

Serrador

17344

1970

Serrador

17345

1970

Serrador

17346

1970

Serrador

17347

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", proposant-li a Fuster unes
"Restriccions mentals" relacionades amb el modernisme per a un número
dedicat al tema.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraintt-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals".
Recorda els terminis òptims de lliurament de la seua col·laboració.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals" a temps.
Comentaris a l' article de Ricardo Blasco. Demana la seua adreça.

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster pel tema de la
il·lustració de l' article de Ricardo Blasco.

1970

Serrador

17348

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster els terminis
per a l' enviament de les "Restriccions mentals" per a l' especial
"Modernisme" i "Barcelona".

1970

Serrador

17349

1970

Serrador

17353

1970

Serrador

17331

1970

Serrador

17330

1970

Serrador

17332

1970

Serrador

17333

Carta

Nota
Telegrama
Telegrama
Telegrama
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Carta de Fuster a Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li un article per
a la secció "Lletres de batalla" en resposta al publicat a la revista per Eduard
Artells.
Esborrany de telegrama de Fuster a "Serra d' Or" comunicant la
impossibilitat de complir amb un termini de lliurament.
Telegrama de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster que
comunique el seu vot per al "Premi Crítica Serra d' Or".
Telegrama de "Serra d' Or" a Fuster.
Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals" i el veredicte per al premi de novel·la.

[
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Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1970

Serrador

17334

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1970

Serrador

17335

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1970

Serrador

17340

1970

Serrador

17350

1971

Serrador

17354

Telegrama
Carta

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster enviant-li la pregunta
per a una enquesta sobre la literatura catalana publicada durant 1964-1970.

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d Or", proposant-li a Fuster dos
treballs, un sobre "Els mots i els homes" de José Ferrater i Mora i la crítica
de "Proses de ponent" de Josep Vallverdú.

1971

Serrador

17355

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster per una petita supressió
que cal fer a les "Restriccions mentals".
Comunica que escriu a Vicent Andrés Estellés.

1971

Serrador

17356

1971

Serrador

17357

1971

Serrador

17358

Carta
Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant.li a Fuster una
resposta per als treballs sobre José Ferrater i Mora i Josep Vallverdú.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster amb comentaris sobre
la seua "Lletres de batalla" sobre Eduard Artells.

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", indicant-li a Fuster els terminis
de lliurament de les "Restriccions mentals" per al número d' abril.

1971

Serrador

17360

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", preguntant-li a Fuster per la
seua resposta a l' enquesta dels llibres.
Comenta que ha escrit a Vicent Andrés Estellés.

1971

Serrador

17362

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", proposant-li fer la seua
col·laboració habitual relacionant-la amb el treball de Ferran Soldevila que
apareixeran al mateix número.

1971

Serrador

17363

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de dos articles.
Anuncia l' enviament de les tapes i els indexs per a l' encuadernació del
volum de "Serra d' Or" de 1970.

1971

Serrador

17365

1971

Serrador

17366

1971

Serrador

17368

Carta
Carta
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Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", indicant-li a Fuster el termini per
al lliurament de la seua col·laboració del mes de setembre.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

[
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Carta

Carta d' Àlvar Valls, de "Serra d' Or", proposant-li a Fuster fer la recensió
crítica del llibre "Crònica d' atabalades navegacions" de Baltasar Porcel.

1971

Serrador

17370

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1971

Serrador

17359

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de la resposta
a l' enquesta dels llibres.

1971

Serrador

17361

1971

Serrador

17364

1971

Serrador

17367

1971

Serrador

17369

1971

Serrador

17371

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li
"Restriccions mentals" de juliol i agost.
Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li
"Restriccions mentals".

a Fuster l' enviament de les
a Fuster l' enviament de les
a Fuster l' enviament de les
a Fuster l' enviament de les

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals".

1972

Serrador

17376

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster un retall de l'
article de Francesc Jou, en el que opina sobre Fuster, i que apareixerà al
proper número de la revista per si vol escriure'n un en resposta.
Adjunta retall de premsa pegat a la carta.

1972

Serrador

17377

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", comunicant-li els terminis de
lliurament dels treballs d' agost i setembre.
Agraeix l' enviament de la col·laboració de juliol.

1972

Serrador

17378

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1972

Serrador

17379

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li una carta al director
rebuda a la revista en la que fa referència a Fuster.
Adjunta carta.

1972

Serrador

17380

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster l' enviament
de la seua col·laboració abans del termini establert.

1972

Serrador

17381

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament a Fuster d' un
gir postal per el seu treball, "Restriccions mentals".

1972

Serrador

17382

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", proposant-li a Fuster dedicar les
seues "Restriccions mentals" a J.V. Foix al número en el que es celebrarà el
seu vuitanta aniversari.

1972

Serrador

17383
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Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals".
Comunica que encara pot col·laborar amb unes "Restriccions mentals" per al
"dossier" del vuitanta aniversari J.V.Foix.

1972

Serrador

17384

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1972

Serrador

17372

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".

1972

Serrador

17373

1972

Serrador

17374

1972

Serrador

17375

1973

Serrador

17385

1973

Serrador

17386

1973

Serrador

20651

1974

Serrador

17388

1974

Serrador

17387

1974

Serrador

17389

Telegrama
Telegrama
Carta

Carta
Telegrama

Article de
premsa

Carta

Carta

Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals" i demanant-li les següents.
Comenta que revisaran la remuneració del seu treball.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanat-li a Fuster l' enviament
de les "Restriccions mentals" de Juliol i agost.
Comentaris a la revisió dels pagaments.
Telegrama de "Serra d' Or" demanat a Fuster les "Restriccions Mentals".
Comunicat de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster de l' enviament del
número de desembre en el que es fa referència al llibre "Quaresma de Sant
Vicent Ferrer predicada a València l' any 1413" publicat en "Clàsics Albatros".
Adjunta article, "Noves publicacions sobre literatura catalana medieval", de
Josep Massot i Muntaner.
Comunicat de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster de l' enviament del
número de desembre en el que es fa referència als llibres "L' obra profana"
de Joan Rois de Corella i "Flor d' enamorats" de Joan Timoneda.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or" preguntant-li a Fuster quan
reprendrà la seua col·laboració a la revista.

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or" preguntant-li a Fuster quan
reprendrà la seua col·laboració a la revista.
Anuncia una possible revisió del pagament i de la periocitat.

1975

Serrador

17391

Comunicat

Convocatòria del "Colego de Abogados de Sueca", enviada per Enrique
Sanchis Lena, a Fuster a la "Junta General Extraordinaria" del Col·legi.

1975

Serrador

17390
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Nota

Nota d' entrega de "Serra d' Or" a Fuster del "Calendari Serra d' Or, 1977" i
del "Dietari Rella, 1977".

1976

Serrador

17491

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or" proposant-li a Fuster reprendre la
seua col·laboració a la revista amb el número de febrer que pretén marcar
un canvi.
Comentaris a les condicions econòmiques.

1977

Serrador

17392

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or" agraint-li a Fuster la seua
col·laboració de nou a la revista amb l' article "Passar dia, empènyer l' any".

1978

Serrador

17393

1978

Serrador

17394

1978

Serrador

17395

1978

Serrador

17396

1978

Serrador

17397

Carta
Carta
Carta
Carta

Comunicació de "Serra d' Or" de l' enviament d' un taló a Fuster pel seu
treball, "Salvem el patrimoni eròtic!".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Literatura catalana?".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster la seua
col·laboració per al "número doble juliol-agost".

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster la seua
col·laboració per al número de setembre.

1978

Serrador

17398

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1978

Serrador

17399

1978

Serrador

17400

1978

Serrador

17401

1978

Serrador

17403

Carta
Carta
Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "El problema de les dissidències".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Països Catalans".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster la data de
lliurament de la seua col·laboració per al mes de novembre.

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster la data de
lliurament de la seua col·laboració per al mes de desembre i recorda la data
per al de gener.

1978

Serrador

17404

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Països Catalans, 1978".

1978

Serrador

17405

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster la data de
lliurament de la seua col·laboració per al mes de gener.

1978

Serrador

17406

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster la data de
lliurament de la seua col·laboració per al mes de febrer i recorda la data per
al de març.

1978

Serrador

17407
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Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1978

Serrador

17421

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanat-li a Fuster l' enviament de la seua
col·laboració.

1978

Serrador

17408

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", exposant-li a Fuster els nous
terminis de lliurament per als pròxims treballs per tal de canviar les dates
de circulació de la revista.

1978

Serrador

17402

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1979

Serrador

17409

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster la data de
lliurament de la seua col·laboració per al mes de març.
Anuncia que des d' ara el tancament de la recepció dels originals serà el
primer de cada mes per al número següent i es deixarà d' enviar cartes
recordant els terminis.

1979

Serrador

17410

1979

Serrador

17411

1979

Serrador

17412

Carta
Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
de la seua col·laboració.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1979

Serrador

17413

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1979

Serrador

17414

1979

Serrador

17415

1979

Serrador

17416

1979

Serrador

17417

1979

Serrador

17419

Carta
Carta
Carta
Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", comunicant-li a Fuster l' ordre en
el que es publicaran les col·laboracions que ha enviat.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1979

Serrador

17420

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1979

Serrador

17422

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant a Fuster que envie urgentment la seua
col·laboració de novembre.

1979

Serrador

17418
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Article de
premsa

Carta de Fuster a "Serra d' Or" indicant que no publiquen l' article
"Correspondència pública" i envia unes ratlles de rèplica a la família Duran.
Adjunta una carta no enviada en la que comunica que ja no col·laborarà més
a "Serra d' Or".
Adjunta rèplica a la familia Duran.

1980

Serrador

17424

Carta

Carta de Maur M. Boix i Selva, director de "Serra d' Or", a Fuster demanat-li
refer l' article "Correspondència pública".

1980

Serrador

17423

Carta

Carta de Maur M. Boix i Selva, director de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster la
"Carta al Director" com a rèplica a la familia Duran.

1980

Serrador

17425

1980

Serrador

17426

1980

Serrador

17427

1980

Serrador

17428

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", indicant-li a Fuster els terminis
de lliurament del seu treball per al número de juliol-agost.
Comunica que el seu treball "L' espia vingut de la impremta" encara pot
entrar al número de juny.

1980

Serrador

17430

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", indicant-li a Fuster la data de
lliurament del treball per al número de setembre.

1980

Serrador

17431

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", informant a Fuster dels terminis
en els què es publicaran els treballs que ha enviat.

1980

Serrador

17432

1980

Serrador

17433

1980

Serrador

17436

Carta
Carta
Carta

Carta
Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", consultant-li a Fuster un dubte
sobre un dels seus originals.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant a Fuster que envie urgentment la seua
col·laboració de juny.
Anotació manuscrita de Fuster.

1980

Serrador

17429

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant a Fuster que envie la seua
col·laboració de novembre.

1980

Serrador

17434

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant a Fuster que envie urgentment la seua
col·laboració de desembre.

1980

Serrador

17435

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant a Fuster que envie la seua
col·laboració de gener.

1980

Serrador

17437
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Telegrama
Adhesió

Telegrama de "Serra d' Or" demanant a Fuster que envie urgentment la seua
col·laboració per al mes de març.
Telegrama d' adhesió de "Serra d' Or" al homentage a Fuster.

1980

Serrador

17438

1981

Serrador

17490

Article de
premsa

Article de Fuster sobre l' atemptat que ha sofert.

1981

Serrador

17452

Carta

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1981

Serrador

17439

1981

Serrador

17440

1981

Serrador

17441

1981

Serrador

17442

1981

Serrador

17443

1981

Serrador

17444

Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

Carta
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Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster la seua
col·laboració per al mes d' abril.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster l' enviament
del seu treball, "Don Américo".
Proposa que busque una alternativa per al fragment en el que parla de Sergi
Vilar.
Carta de Fuster anunciant-li a Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", que
reescriurà l' article en termes més suaus.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster que envie la
seua col·laboració per al mes de setembre.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

1981

Serrador

17445

1981

Serrador

17447

1981

Serrador

17448

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", recordant-li a Fuster l' enviament
de la seua col·laboració per al mes d' octubre.

1981

Serrador

17449

1981

Serrador

17450

1981

Serrador

17451

Comunicació de Mercè Subirats, de "Serra d' Or", a Fuster d' un error en el
pagament de juliol-agost.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", comunicant-li a Fuster que han
rebut la nova versió de "I mai més ben dit, això" i han pogut fer la
substitució.
Recorda que ja hauríen d' haver rebut l' original per a novembre.

[

SERRA D’OR
Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", agraint-li a Fuster una tarja.
Recorda que esperen el seu original per al número de desembre.
Proposa fer un article sobre Raimon.
Anotació manuscrita de Fuster.

1981

Serrador

17454

Carta

Mostra de suport de Maur Boix i Selva a Fuster amb motiu de l' atemptat
sofert en 1981.

1981

Serrador

17489

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de juliol.

1981

Serrador

17446

1981

Serrador

17453

1981

Serrador

17455

1981

Serrador

17456

1982

Serrador

17466

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració.
Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li urgentment a Fuster el seu article
per al número de desembre.
Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li urgentment a Fuster el seu article
per al número de gener.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", comunicant-li a Fuster un retall
en el seu article sobre Renau per al número de novembre.
Comentaris a la riuada de 1982.

1982

Serrador

17470

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", proposant a Fuster perticipar en
la nova enquesta sobre els millors títols publicats en català del període 19711981. Els resultats es publicaran al número d' abril.
Enumera la resta de participants en l' enquesta.

1982

Serrador

17457

1982

Serrador

17459

1982

Serrador

17460

1982

Serrador

17465

1982

Serrador

17467

Carta
Carta
Telegrama
Telegrama

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Passar el dia, empènyer l' any".
Còpia de telegrama de Fuster a "Serra d' Or" anunciant l' enviament per
correu urgent de l' article per al número de maig.
Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de juny.

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per als mesos de juny i setembre.

1982

Serrador

17468

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes d' octubre.

1982

Serrador

17469

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie la seua
col·laboració per al mes de desembre.

1982

Serrador

17471
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[

SERRA D’OR

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de març.

1982

Serrador

17458

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes d' abril.

1982

Serrador

17461

1982

Serrador

17462

1982

Serrador

17463

1982

Serrador

17464

1983

Serrador

17481

1983

Serrador

17472

1983

Serrador

17473

1983

Serrador

17474

Telegrama
Telegrama

Telegrama

Carta
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de maig i juny.
Còpia de telegrama enviat per Fuster a "Serra d' Or" comunicant l'
enviament de l' article per al número de maig i el més aviat possible el de
juny.
Telegrama de "Serra d' Or" comunicant-li a Fuster que no han rebut l' article
que envià per al número de maig.
Demana que envie urgentment la seua col·laboració per a maig i juny.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster proposant-li dedicar la
seua col·laboració del mes de febrer a Josep Carner amb motiu del seu
centenari.
Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de febrer.
Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per als mesos de febrer i març.
Còpia de telegrama enviat per Fuster a "Serra d' Or" comunicant l'
enviament de la seua col·laboració.

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per als mesos de març i abril.

1983

Serrador

17475

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de maig.

1983

Serrador

17476

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de juliol.

1983

Serrador

17477

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de setembre.

1983

Serrador

17478

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de novembre.
Anotació manuscrita de Fuster: "Ccontestat".

1983

Serrador

17479

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de desembre.

1983

Serrador

17480

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes de gener.

1983

Serrador

17482
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SERRA D’OR

Carta

1984

Serrador

17483

1984

Serrador

17484

1984

Serrador

17485

1984

Serrador

17486

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", proposant a Fuster participar
junt a altres escriptors en un article dedicat als "cinquanta anys del 36",
responent a la pregunta: "Qhè ha representat la guerra per a la vostra obra
literaria, en bé i en mal?".
Demana que junt a la resposta envie un afoto seva als anys de la guerra.

1986

Serrador

17487

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" demanant-li a Fuster que envie urgentment la
seua col·laboració per al mes d' abril.

1988

Serrador

17488

Carta

Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", a Fuster disculpant-se per un
error d' edició.

Serrador

17297

Telegrama

Telegrama de "Serra d' Or" recordant-li a Fuster l' urgència de l' enviament
de "Restriccions mentals".

Serrador

17267

Serrador

17268

Serrador

17351

Serrador

17352

Serrador

20652

Carta

Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
SERRA DE GAIETÀ I MARTÍ,
Joana
SERRA ESTRUCH, Josep

Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Els vaticinis amargs".
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", en resposta a l' anunci de Fuster
noticia d' unes vacances en la seua secció.
Carta de Jordi Sarsanedas, de "Serra d' Or", enviant-li a Fuster una carta de
Ramona Albareda i Vidal rebuda a la revista. En la carta s' al·ludeix a un
article de Fuster sobre Miquel Roca i Junyent.
Adjunta carta.
Comunicació de Jordi Úbeda, de "Serra d' Or", de l' enviament d' un taló a
Fuster pel seu treball, "Els vaticinis d' Orwell".

Telegrama de "Serra d' Or" preguntant-li a Fuster per l' enviament de
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or", demanant-li a Fuster l' enviament de les
"Restriccions mentals".
Telegrama de "Serra d' Or" demanat a Fuster les "Restriccions Mentals".

Carta

Carta de Fuster a Joana Serra de Gaieta Marti, convidant-la a seguir la
revista "EL Temps".
Adjunta sobre postal.

1984

Serradegaietaimartijoana

17493

Carta

Carta de Josep Serra Estruch, de la revista "Mediterraneum", proposant-li a
Fuster un treball per al proper volum.

1958

Serraestruchjosep

17494

Correspondència de Joan Fuster
1840 ]

[

SERRA ESTRUCH, Josep

Carta
Carta

SERRA I CANUT, Joan

Carta

SERRA I GASULLA, Santiago
Postal
SERRÀ I GÓMEZ, Antoni
SERRA I PUIG, Eva

Felicitació
Carta
Carta

SERRA I RENOM, Pere Jaume

Adhesió

SERRA I ROCA, Josep

Carta de Josep Serra Estruch proposant-li a Fuster fer un treball per a la
"Col·lecció Mediterrània".
Carta de Josep Serra Estruch exposant-li a Fuster algunes qüestions sobre la
possible publicació de "Quadern de Formentor" a la "Col·lecció
Mediterrània".
Carta de Joan Serra i Canut exposant-li a Fuster un incident viscut per ell a
Penyiscola.
Tarja postal de Santiago Serra i Casulla a Fuster.
Envia felicitació per a Raimon.
A la postal imatge del monument dedicat al Dr. Josep Rizal a Manila.
Felicitació de Nadal i Any Nou d' Antoni Serrà I Gómez a Fuster.
Carta d' Eva Serra i Puig a Fuster proposant-li fer el pròleg per a "Història
nacional dels Països Catalans".
Carta de Fuster a Eva Serra i Puig rebutjant la seua proposta de fer un pròleg
per al llibre "Història nacional dels Països Catalans".
Adhesió de Pere Jaume Serra Renom al homentge a Fuster.

1959

Serraestruchjosep

17495

1959

Serraestruchjosep

17496

1983

Serraicanutjoan

17497

Serraigasullasantiago

17498

1966

Serraigomezantoni

17499

1982

Serraipuigeva

17500

1982

Serraipuigeva

17501

1981

Serrairenomperejaume

17502

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Serra i Roca al projecte de la nova
publicació de la revista "El Temps" per la que'l felicita i li diu que se
subscriurà.

1984

Serrairocajosep

17503

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'Elías Serra Ràfols a un article seu títolat
"Restriccions mentals: la pau i els mapes" publicat a la revista [[Serra d'Or]], i
d'altres comentaris sobre la política mundial.

1968

Serrarafolselias

17504

Carta

Enviament a Fuster per part de Lluis Serrahima d'un paquet amb unes
cançons catalanes per tal de que faça un pròleg a l'obra "Les cançons d'ara" i
d'altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona per Santa Llúcia.

1962

Serrahimalluis

17505

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Lluis Serrahima sobre el seu pròleg
a l'obra "Les cançons d'ara" de l'Editorial Nova Terra referents al contingut
de l'obra i a la data prevista de publicació de la mateixa. També li diu que
quant vaja a Barcelona per Santa Llúcia ja li tornarà la documentació enviada
sobre el llibre.

1962

Serrahimalluis

17506

Carta

Comentaris a Fuster per part de Lluis Serrahima sobre la publicació per part
d'Edigsa d'n disc de Maria del Carme Girau, i d'altres comentaris sobre la
cançò tradicional catalana.

1966

Serrahimalluis

17507

SERRA RÀFOLS, Elias

SERRAHIMA, Lluís

Correspondència de Joan Fuster
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[

SERRAHIMA, Maurici
Carta

Agraïment a Fuster per part de Maurici Serrahima per la seua crítica literària
a la revista[[Pont blau] de la seua obra "Després" i d'altres comentaris sobre
aquesta obra i la crítica feta a d'altres mitjans escrits.

1954

Serrahimamaurici

17508

1954

Serrahimamaurici

17509

1955

Serrahimamaurici

17510

1957

Serrahimamaurici

17511

Carta

Comentaris per part de Fuster a Maurici Serrahima sobre la seua participació
a una festa literària a casa Joan Serrahima, diguent-li que no sap com ha
estat premiat si no presentà cap treball, suplantant-li algú l'identitat. També
li demana informació sobre un llibre seu que ha publicat per tal de llegir-lo,
ja que li interessa per als seus treballs.

1957

Serrahimamaurici

17512

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la suplantació de la
seua identitat en la participació a uns premis literàris casolans, i d'altres
comentaris al possible suplantador. També li fa alguns comentaris editorials
sobre la publicació de la seua "Teoria de la novel·la".
Adjunta una còpia dels esmentats poemes títolats "Dos nocturns" i dedicats
a Antoni Comas, Vicent Andrés Estellés i Miquel Arimany.

1957

Serrahimamaurici

17513

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la riuada patida per
València, i proposta de fer un acte solidari amb la gent per part dels
intel·lestuals valencians.

1957

Serrahimamaurici

17514

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre un article
seu aparegut a la revista "Quart Creixent", i demés comentaris als seus
estudis litetaris.

1958

Serrahimamaurici

17515

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Maurici Serrahima després de la
lectura d'un llibre seu sobre la història dels valencians (possiblement siga
"Nosaltres els valencians").

1962

Serrahimamaurici

17516

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre un article seu
aparegut a "Serra d'Or", i d'altres comentaris sobre història de la literatura i
sobre la política catalana de noucentista.

1963

Serrahimamaurici

17517

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1842 ]

Agraïment a Fuster per part de Maurici Serrahima per l'enviament d'un
exemplar de la revista[[Pont Blau].
Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la seua crítica
literària a [[Pont Blau]] i d'altres comentaris a una carta enviada d'elogi a un
llibre seu. Finalment li fa alguns comentaris sobre la història de l'art.
Agraïment a Fuster per part de Maurici Serrahima per la seua participació a
una festa literària a casa del seu germà i d'altres comentaris sobre les obres
guardonades. També el felicita pel seu assaig guardonat amb el Premi Ixart.

[

SERRAHIMA, Maurici
Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la història de la
literatura catalana i a la tardança en la publicació d'un article seu a "Serra
d'Or" al respecte. També li parla d'alguns autors noucentistes i de la política
catalana a l'esmentada època.

1963

Serrahimamaurici

17518

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la història de la
literatura catalana i als autors en llengua catalana més importants del
noucentisme i sobre les seues influències literàries cap al modernisme.

1963

Serrahimamaurici

17519

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima a la lectura d'un pròleg
que va fer aquest per a un llibre d'Espriu, i d'altres comentaris sobre la
història de la literatura catalana cmparada amb la noucentista. Finalment
també li fa alguns comentaris sobre un llibre que ha enviat aquest darrer a
Moll per a que li'l publique a "Raixa".

1964

Serrahimamaurici

17520

Carta

Comentaris per part de Fuster a Maurici Serrahima sobre un homenatge que
van a fer-li a Soriano, i pels seues elogis al seu llibre sobre "Raimon". També
li diu que ha estat molt censurat i li d'altres comentaris sobre la salut dels
seus pares.

1964

Serrahimamaurici

17521

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Maurici Serrahima després de la
lectura de la seua obra sobre "Raimon", que li ha agradat molt.

1964

Serrahimamaurici

17522

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre un homenatge a
Francesc Soriano, i demés comentaris sobre l'amistat amb aquest durant la
guerra civil.

1964

Serrahimamaurici

17523

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la censura feta a
seu llibre sobre "Raimon", i d'altres comentaris sobre la personalitat de
Francesc Soriano i la seua adhesió a l'homenatge que li han fet.

1964

Serrahimamaurici

17524

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Maurici Serrahima després de la
lectura del seu "Diccionari per a ociosos", i d'altres comentaris sobre la
literatura universal. També li parla del contingut d'un llibre que ha enviat a
Moll per a publicar-lo a "Raixa".

1964

Serrahimamaurici

17525

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la manera de posar
una cita d'ell al seu llibre "El fet de creure" i d'altres comentaris sobre l'obra i
el pensament literari d'aquest darrer. També li proposa una visita a València
junt amb Miquel Tarradell, on podràn parlar del mateix.

1965

Serrahimamaurici

17526

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Maurici Serrahima per la mort de la
seua mare, de la que s'ha enterat per Miquel Tarradell.

1965

Serrahimamaurici

17527

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Maurici Serrahima pel seu darrer
article aparegut a "Serra d'Or". També li diu que ha publicat un llibre i ha
presentat d'altre al Premi Ixart.

1965

Serrahimamaurici

17528

Correspondència de Joan Fuster
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[

SERRAHIMA, Maurici
Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre l'enviament i la
decicatòria del seu llibre "La crisi de la ficció" del que li demana la seua
opinió. També li diu que estàn a punt de sortir altres obres seues "Vida i obra
de Joan Maragall" i "Sobre llegir i escriure". Finalment li felicita l'any, i li diu
que va conèixer a Ventura en Toledo.

1966

Serrahimamaurici

17529

1966

Serrahimamaurici

17530

1966

Serrahimamaurici

17531

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la preparació d'un
homenatge a Josep Pla pel seu 70 aniversari, i d'altres comentaris sobre uns
articles a diferents revistes literàries al respecte. Finalment li fa alguns
comentaris sobre la seua presència a un Premi literari a Barcelona, escrita
com a nota.
Adjunta l'esmentada nota escrita al revers d'un full d'homenatge per
l'aniversari de la saga d'advocats [[Maurici Serrahima Palà, 1859-1904. Lluis
Serrahima Camin, 1891-1952. Maurici Serrahima i Bofill, 1926-1966]] amb la
foto d'un d'ells.

1967

Serrahimamaurici

17532

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre una reunió amb
l'Espriu per a la preparació del homenatge a Josep Pla pel seu 70 aniversari.

1967

Serrahimamaurici

17533

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre els actes que es
duran a terme a Palafrugell amb motiu de l'homenatge a Josep Pla pel seu 70
aniversari. També li demana que escriga a l'Espriu per a que faça una tarja
d'adhesió a l'homenatge esmentat al no contestar-li les cartes.

1967

Serrahimamaurici

17534

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la preparació de
l'homenatge a Josep Pla pel seu 70 aniversari, i a la participació del notari
Llach de Girona i un grup de gent jove de "Destino".

1967

Serrahimamaurici

17535

Carta

Felicitació a Fuster per part de Maurici Serrahima per un sopar d'homenatge
que li van a fer a terres de l'Empordà i d'altres comentaris d'elogi a la seua
obra i figura.

1968

Serrahimamaurici

17536

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de condol a Fuster per part de Maurici Serrahima per la mort del seu
pare de la que s'ha enterat estat de vacances a Girona. També li demana
reunir-se amb ell a Barcelona per tal de parlar del seu darrer article aparegut
a la premsa.
Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la crítica literària
que ha fet dels seus darrers llibres i en les que no està del tot d'acord, fent-li
algunes objeccions. També li proposa un nou llibre seu per a publicar-lo a
l'Editorial AC, i li demana que faça uns comentaris als seus llibres a
"Destino".

[

SERRAHIMA, Maurici
Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la literatura
catalana de postguerra i sobre la seua filosofia arran de la publicació d'un
article de Mª Aurèlia Capmany a "Serra d'Or", i a d'altre article seu amb els
que està totalment d'acord.

1969

Serrahimamaurici

17537

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre un article crític seu
aparegut a "Tele Exprés" a les obres concursants al Premis Sant Jordi, amb el
que està d'acord.

1969

Serrahimamaurici

17538

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre un article seu
publicat a "Serra d'Or" a la secció de Cartes al director criticant la correcció
d'estil d'originals duta a terme per Artells i el seu equip en la revisió dels
textos enviats a l'Institut d'Estudis Catalans.

1970

Serrahimamaurici

17539

Carta

Agraïment a Fuster per part de Maurici Serrahima pels seus comentaris
d'elogi a la seua obra publicats al seu darrer llibre ["Literatura catalana
contemporanea"] que està llegint. També li fa alguns comentaris sobre les
seues properes publicacions "Dietaris (1940-1947)", "Biografía de Josep Mª
Capdevila" i "Dotze mestres", i li fa algunes correccions biogràfiques que ha
trobat errades al llibre.

1972

Serrahimamaurici

17540

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima després de la lectura del
seu darrer darrer llibre ["Literatura catalana contemporanea"], i enviament
d'unes notes crítiques que li poden se útils de cara a una reedició.

1972

Serrahimamaurici

17541

Carta

Disculpa a Fuster per part de Maurici Serrahima pels seus comentaris crítics
a la lectura del seu darrer llibre ["Literatura catalana contemporanea"].

1972

Serrahimamaurici

17542

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la lectura d'un
article seu a [[Serra d'Or]] títolat "Ni rics, ni pobres", i demés comentaris
sobre la burgesia.

1972

Serrahimamaurici

17543

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la lectura d'un
article seu a [[Tele/exprés]] sobre Maragall i la música, i demés comentaris
sobre l'ambient musical a Barcelona al segle XIX, parlant dels músics,
compositors e intèrprets que varen actuar.

1974

Serrahimamaurici

17544

Carta

Comentaris a Fuster per part de Maurici Serrahima sobre la seua participació
com a jurat a València d'un premi literàri, que accepta però li diu que no es
podrà desplaçar per motius de salut al patir una malaltia cardíaca. També li
fa alguns comentaris als darrers llibres que va a publicar.

1974

Serrahimamaurici

17545

Carta

Carta de Maurici Serrahima felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".

1975

Serrahimamaurici

20653
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[

SERRANO VICENS, Ramón

SERRANO. Joan
SERRANO, Manuel

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Ramón Serrano Vicens a unes
afirmacions fetes per aquest al seu llibre "El Pais valenciano", després de la
lectura de l'obra.

1976

Serranovicensramon

17555

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Serrano de l'enviament d'un butlletí a
instància d'Eliseu Climent, i li demana pel seu estat de salut.

1978

Serranojoan

17546

1982

Serranomanuel

17548

1983

Serranomanuel

17549

1947

Serranomaryluz

17547

1981

Serranopablo

17550

1961

Serranoramon

17553

1970

Serranoramon

17551

1970

Serranoramon

17552

1980

Serranosebastia

17554

1992

Serratjoanmanuel

17556

1984

Serrateipampolsjordi

17557

1977

Serveidinformacioipromociocultur
al

17558

Telegrama
Telegrama

SERRANO, Mary Luz
SERRANO, Pablo
SERRANO, Ramon

Telegrama
Tarja de
presentació
Telegrama

Telegrama

Telegrama
SERRANO, Sebastià
Postal
SERRAT, Joan Manuel

Telegrama

SERRATÉ I PÀMPOLS, Jordi
Carta
SERVEI D’INFORMACIÓ I
PROMOCIÓ CULTURAL

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació per part de Fuster a Manuel Serrano de que la data en que vol
visitar-lo, va de viatge a Barcelona.
Sol·licitud de Fuster a Manuel Serrano d'una data i hora per reunir-se.
Felicitació a Fuster i als companys d'estudis per part de Mari Luz Serrano per
la llicenciatura en dret a un acte d'homenatge.
Adhesió per part de Pablo Serrano a l'homenatge a Fuster que se li farà a
València amb motiu de l'atemptat.
Comentaris a Fuster per part de Ramon Serrano sobre la possibilitat de fer
un llibre biogràfic de Raimon
Sol·licitud a Fuster per part de Ramon Serrano de notícies seues per
programar la data d'un pregó.
Anotació manuscrita en roig [DAVILA].
Comentaris a Fuster per part de Ramon Serrano sobre la reserva de billets i
hotel per a la seua anada a Barcelona per fer el pregó del dia del llibre, i al
contingut del seu parlament.
Comunicació a Fuster per part de Sebastià Serrano de que no podrà reunir-se
amb ell al estar de viatge per Galicia des d'on li envia recorts.
Al revers del full apareix una foto a color del [Crucero de Hio].
Mostra de condol per part de Joan Manuel Serrat a la familia de Fuster, per
la seua mort.
Sol·licitud per part de Fuster a Jordi Serraté i Pàmpols de la seua
col·laboració al nou setamanari [El Temps]] que li presenta
Segell imprès al sobre postal [Devuelto Remitente].
Sol·licitud a Fuster per part de Domènec Argemí del Servei d'Informació i
Promoció Cultural de Barcelona de l'enviament del text de la seua
conferència "Què és i què ha estat la cultura catalana" feta a l'institució
esmentada.

[

SERVEI D’INFORMACIÓ I
PROMOCIÓ CULTURAL

Carta

Carta

SERVET I MARTÍ, Angel
SERVICIO EUSKARA (D.F.A.)

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Àngel Servet i Martí de que li facilite l'adreça de
Manuel Sanchis Guarner.

1979

Serveidinformacioipromociocultur
al

17559

1981

Serveidinformacioipromociocultur
al

17560

1969

Servetimartiangel

17561

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part del Servicio Euskara (DFA) amb motiu de
l'atemptat

1981

Servicioeuskara(dfa)

17562

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ignacio Medina de Servivisa de la seua
col·laboració a la revista "Gran Reserva: revista del buen vivir" fent una
crítica a un llibre de Joan C. Martí.

1986

Servivisa

17563

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Til Stegmann organitzador de les Setamanes
Catalanes a Berlín de la seua participació a les mateixes, i d'altres comentaris
als participants a aquestes i a la visita a Josep Renau.
També li agraeix el seu article a [La Vanguardia] titolat "Presencia catalana a
Europa" on parla de les jornades.

1978

Setmanescatalanesaberlin

17564

1978

Setmanescatalanesaberlin

17565

SERVIVISA

SETMANES CATALANES A
BERLÍN

Carta
SEVA, Antoni

Sol·licitud a Fuster per part d'Oleguer Sarsanedas del Serveis de Cultura
Popular de la seua participació a un programa de ràdio d'entrevistes als
autors catalans.
Adjunta llistat d'autors a entrevistar al programa radiofònic "Ona i ratlla".
Enviament a Fuster per part de Modest Reixach, director del Congrès de
Cultura Tradicional i Popular d'un programa del mateix congrés organitzat
per la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i difusió.
Adjunta dos exemplars del mateix programa [Congrès de Cultura Tradicional
i Popular, 12 i 13 de desembre de 1981].

Enviament a Fuster per part de Rosa Mª Cals i de Rafael Tous del projecte i
presupost per a l'organització de les Setmanes Catalanes a Berlin, per a la
seua difusió i ajuda en el finançament de les mateixes.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Seva del seu consell per a fer uns
articles i emisions de ràdio en Valencià a Alacant.

1964

Sevaantoni

17566

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la publicació d'articles i
d'emisions de ràdio en Valencià a Alacant, i d'altres comentaris sobre la
problemàtica lingüística a terres alacantines i als autors que poden fer coses
en valencià.
Adjunta carta de José Vicente Mateo a Fuster fent-li alguns comentaris sobre
la dificultat de publicar a "Información" articles en valencià per la direcció
del mateix mitjà de comunicació.
Adjunta retall de premsa títolat "Viaje corto y discusión Bizantina" per A.
Ruiz Rey.

1964

Sevaantoni

17567
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[

SEVA, Antoni
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la seua participació en un
cicle de conferències per a potenciar l'ús de la llengua a terres d'Alacant.
També li fa alguns comentaris a la lectura lectura del seu "Diccionari per a
ociosos", i demés comentaris a la seua obra en general.

1965

Sevaantoni

17568

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre els seus darrers treballs
literaris i enviament d'un treball per a que mire de publicar-lo. També li diu
que no anirà a visitar-lo a Sueca per motius de treball, al preparar oposicions
i la tesi, i d'altres comentaris sobre l'organització d'un festival de la cançò a
Alacant amb participació de Raimon.

1966

Sevaantoni

17569

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la financiació d'unes
activitat culturals a Alacant de la Fundació Huguet i a certa publicació sobre
aquest a "Suma y sigue". També li fa alguns comentaris sobre la publicació
d'un llibre i la participació de Fuster en aquest, i li demana que també
participe Josep Pla.

1966

Sevaantoni

17570

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva de certa polèmica sobre la
publicació d'un llibre d'Alacant per José Vicente Mateo, i a les activitats de
promoció lingüística dutes a terme pel Club d'Amics de la UNESCO a
l'esmentada ciutat.
Adjunta retalls de premsa d'articles d'opinió en castellà apareguts al diari
[Información], entre 9 i 13 de juliol de 1966.

1966

Sevaantoni

17571

Carta

Mostra de condol a Fuster per part d'Antoni Seva per la mort del seu pare, i
d'altres comentaris als cursets de cultura valenciana al Club d'Amics de
l'UNESCO, que faràn a altres institucions, i sobre les activitats dutes a terme
als cursets esmentats.

1966

Sevaantoni

17572

1966

Sevaantoni

17573

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Seva d'un article seu per a que faça per
publicar-lo i d'altres comentaris sobre altre tema per a un article i sobre la
seua vida com a mestre a Onda.
Adjunta l'original mecanografiat de l'esmentat article d'Antoni Seva títolat
"Morts i cadàvers".

1966

Sevaantoni

17574

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Serva de l'invitació a la seua boda.
Adjunta tarja d'invitació a la boda que es farà a l'esglèsia parroquial de Sant
Ot a Barcelona.

1967

Sevaantoni

17575

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Seva d'un treball sobre Manolo
Safont. També li demana que li faça un text per al seu llibre "Peus negres", i
d'altres comentaris al matrimoni d'En Mateo.

1967

Sevaantoni

17576

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part d'Antoni Seva del seu transllat a Onda com a
professor d'escola, i d'altres comentaris de lloança a l'esmentada localitat.

[

SEVA, Antoni
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre el contingut del seu llibre
"Peus negres" que està preparant.
Adjunta un esquema de treball de l'esmentat llibre amb la divisió temàtica
del mateix.

1967

Sevaantoni

17577

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre un text que li envia per a la
seua publicació, i d'altres comentaris al treball que prepara per a la Fundació
Bernat Metge sobre Sèneca. També li fa alguns comentaris sobre els seus
cursets i la seua activitat docent i al darrer treball d'En Mateo.

1967

Sevaantoni

17578

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Seva de l'enviament d'un text per a
la seua publicació, i a la visita de Fuster a Onda. També li demana el
pagament dels seus honoraris per l'esmentat text i li diu que li porte a Onda
uns articles del diari [Le Monde].

1967

Sevaantoni

17579

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre l'acte de presentació a Tres
i Quatre del seu darrer llibre. També li demana per la seua participació a un
homenatge, i a un cicle de conferències sobre Fabra a l'universitat.

1968

Sevaantoni

17580

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la lectura del seu llibre
"Gnomolicon Suecense" i als "Judicis finals". També li demana l'enviament
d'una traducció de les tragèdies de Sèneca que va fer Fuster.

1968

Sevaantoni

17581

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre el seu darrer llibre. També
li comunica el seu desig de viure a Barcelona on pensa fer la tesi i oposicions
a universitat. També li fa alguns comentaris sobre com li va al servei militar a
Alacant i a l'obra musical d'un company seu per tal de donar a coneixer la
seua música popular valenciana.

1968

Sevaantoni

17582

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la publicació d'uns articles
seus a "Tele/Estel" que no apareixen pel que li demana si és degut als
rumors de la desaparició de la revista. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació d'un article seu sobre "Patuer" per a [[Serra d'Or]] i li demana
informacions al respecte. Finalment li parla del contingut temàtic de la seua
tesi doctoral, i li demana dades sobre una cita seua a "Judicis finals" per
emprar-la per un estudi que està fent.

1970

Sevaantoni

17587

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre el tancament de la revista
"Tele/Estel" i a la publicació d'un article a "Serra d'Or". També li demana
certes informacions sobre un premi literari d'assaig al que vol presentar-se, i
li dona la seua nova adreça a Barcelona. Finalment li comunica la
recuperació de les classes de català a l'institut finançades per Òmnium
cultural.

1970

Sevaantoni

17588
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SEVA, Antoni

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part d'Antoni Seva d'un treball seu per a publicar-lo a
un setmanari, i li demana la seua opinió sobre aquest.

1970

Sevaantoni

17586

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Serva sobre la devolució d'un article
seu enviat a Serra d'Or per a la seua publicació.
Adjunta fotocòpia d'una carta de Jordi Sarsanedas a Antoni Seva tornant-li
l'article per no encaixar a la revista "Serra d'Or".

1971

Sevaantoni

17589

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Serva sobre la devolució d'un article
seu enviat a Serra d'Or per a la seua publicació, i els arguments de
Sarsanedas per tornar-li'l.

1972

Sevaantoni

17590

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la transcripció d'un poema
enviat per aquest títolat "Soneto en siete lenguajes".
Adjunta comentaris a la transcripció i correccions a la mateixa.

1972

Sevaantoni

17591

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Seva de la seua recomanació a Martí de
Riquer, vicerector de l'Universitat Autòmoma de Barcelona, per a que mire
per interessar-se de la seua sol·licitud a places docents vacants a l'institució.
També li fa alguns comentaris sobre les seues col·laboracions a la revista
"Serra d'Or"

1972

Sevaantoni

17592

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre l'edició d'un llibre col·lectiu
conemmorant els 20 anys de la Lletra d'Or, i li demana la seua participació.
També li fa alguns comentaris sobre la seua tesi doctoral sobre les tragèdies
de Sèneca

1974

Sevaantoni

17593

Carta

Felicitació per part de Fuster a Antoni Seva pel seu darrer text que li envià, i
d'altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona de pas a Grècia on anirà
de vacances. També li fa alguns comentaris sobre el valencianisme a la
premsa valenciana i en general, i sobre la seua publicació als Clàssics
d'Albatros.

1974

Sevaantoni

17594

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la intenció d'Arimany de
publicar una "Antologia" de la seua obra. També li fa una proposta de
classificació dels seues assaigs, i li diu que vol fer un llibre sobre la seua obra.
Finalment li parla dels autors proposats per fer la sel·lecció d'obres seues per
a l'esmentada antologia.

1977

Sevaantoni

17595

Carta

Comentaris per part de Fuster a Antoni Seva sobre la antologia de la seua
obra que pensa fer Arimany, i li proposa una data en que visitarà Barcelona
per a parlar del tema.

1977

Sevaantoni

17596

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Serva a la publicació d'un article sobre
traducció a la revista [L'Espill]. També li proposa fer una secció filològica a la
revista [Valencia Semanal].

1979

Sevaantoni

17597
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[

SEVA, Antoni
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la seua estada a un
tribunal d'oposicions a profesorat en les que coincidí amb Aina Moll. També
li fa alguns comentaris a un treball seu que li envia per publicar-lo a
[[L'Espill]], i d'altres comentaris sobre les activitats a fer amb motiu del 25
aniversari de la Lletra d'Or, on es farà una publicació i unes conferències.

1979

Sevaantoni

17598

Carta

Felicitació per part de Fuster a Antoni Seva pel seu article per a [[L'Espill]], i
d'altres comentaris negant-se a participar el l'obra col·lectiva pel 25
aniversari de la Lletra d'Or, per motius de salut, motius pels que ja no va
tampoc per Barcelona

1979

Sevaantoni

17599

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Seva d'un article seu per a que li done
la seua opinió abans de publicar-lo. També li demana la seua participació en
un llibre col·lectiu.
Adjunta original de l'article, sense títol, en el que parla de la vida de Fuster a
Sueca.

1979

Sevaantoni

17600

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Seva d'un article seu per publicar-li'l, i
d'altres comentaris sobre dita publicació. També li demana pel seu estat de
salut, i li proposa fer crítica literària a la revista "L'Espill"

1980

Sevaantoni

17601

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva perocupant-se pel seu estat de
salut, i d'altres comentaris sobre la seua col·laboració amb un llibre
d'homenatge. També li dona consell profesional sobre la proposata com a
catedràtic universitari.

1980

Sevaantoni

17602

1981

Sevaantoni

17603

1981

Sevaantoni

17604

1981

Sevaantoni

17606

1990

Sevaantoni

17605

Sevaantoni

17583

Carta

Carta
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Seva sobre la seua obra "Quaderns
d'ocis" presentada als Premis Octubre d'assaig i que no ha estat premiada.
Comentaris per part de Fuster a Antoni Seva sobre la seua obra presentada
als Premis Octubre, diguent-li que mirara de fer per a que li la publiquen.
També li comunica la data en que anirà a Barcelona per tal de parlar amb ell.
Mostra de suport a Fuster per part d'Antoni Seva.

Carta

Comentaris d'elogi per part de Fuster a l'obra d'Antoni Seva sobre "Catul",
després de la seua lectura. També li fa alguns comentaris a l'obra "Història
Natural" de Plinio, i li diu que li envia un llibret on hi ha una nota de
Montaigne.

Article de
premsa

Article de premsa original mecanografiat enviat a Fuster per Antoni Seva
títolat "Fang i pinzells" on parla del ceramista Manolo Safont
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[

SEVA, Antoni

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

SEVILLA GARCIA, Paca

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Seva de que ha sigut nomenat
catedràtic de llatí de l'Institut Sant Josep de Calsanz de Barcelona, i oferint-li
sa casa per si vol anar a visitar-lo.
Comunicació a Fuste per part d'Antoni Seva de la seua visita a sa casa de
Sueca, li demana confirmació si li va bé la data de la visita.

Sevaantoni

17584

Sevaantoni

17585

Sevillagarciapaca

17608

Sevillagarciapaca

17607

Manifest

Manifest de Pepa Chesa comunicant l'eixida d'un grup de militants d'Unitat
del Poble Valencià per crear un nou partit polític nacionalista.

Tarja de
presentació

Salutacions a Fuster per part de Paca Sevila Garcia, regidora d'educació a
l'Ajuntament d'Altea

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francisco Sevillano d'uns llibres de
temàtica valenciana i d'altre de Martínez Ferrando. També li dona la seua
adreça a Mallorca on va a investigar a l'Arxiu Històric per si vol visitar-lo.

1965

Sevillanofrancisco

17609

Postal

Mostra de suport a Fuster per part del matrimoni de Carles Sicart i de Nuria
Serrat.
Al revers del full apareix un dibuix a color d'una vista del monuments del
[Barrio Gótico - Barcelona].

1981

Sicartcarles

17611

1940

Sifreplarafael

17612

SEVILLANO, Francisco

SICART, Carles

SIFRE PLA, Rafael
Carta
SIGLO 20

Comentaris a Fuster i a Fermí Cortés per part de Rafael Sifre Pla sobre la
historia de Sucro i història local de la Ribera en general, presentant-los els
articles que ha publicat al respecte. També els comunica que ja no és arxiver
d'Alzira per a que li escriguen a la seua adreça personal i no a l'Ajuntament.

1988

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de que la Censura
no deixa publicar les fotos dels jurats que seleccionen les obres de les que
fer crítica literària a la revista [Siglo 20].

1965

Siglo20

17618

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Vázquez Montalbán, redactor jefe de
la revista [Siglo 20] de la seua col·laboració editorial fent articles per a la
revista, de tema lliure.

1965

Siglo20

17619

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Vázquez Montalbán, redactor jefe
de la revista [Siglo 20] dels honoraris editorials a rebre per la seua
col·laboració amb articles per a l'esmentada revista. També li demana
l'enviament d'una foto per a il·lustrar aquests articles.

1965

Siglo20

17620

Correspondència de Joan Fuster
1852 ]

[

SIGLO XXI
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la seua col·laboració
a la [revista Siglo XXI] formant part d'un jurat per elegir un llibre del que
parlar a la nova secció de la revista esmentada "El Libro de la Semana" on
apareixerà una crítica de l'obra elegida. També li diu quins honoraris vol
rebre per dits treballs de selecció bibliogràfica

1965

Sigloxxi

17613

Carta

Comunicació a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la revista [[Siglo
XXI]] de quina es la temàtica de la que s'ha de fer càrreg en la sel·lecció de
llibres dels que fer crítica a l'esmentada revista. També li demana la seua
primera sel·lecció acompanyada d'una foto seua per il·lustrar la crítica
literària.

1965

Sigloxxi

17614

Carta

Agraïment a Fuster per part de José Agustín Goytisolo per la seua sel·lecció
del llibre de Pierre Vilar del que es farà crítica literària al nº 0 de la revista
[Siglo XXI].

1965

Sigloxxi

17615

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Agustín Goytisolo de la [Revista Siglo XXI]
de l'enviament d'una nova foto per il·lustrar la crítica literària d'un llibre que
es publicarà a la revista. També li diu que si no pot fer-la igual que la que li
envia de mostra, si viatja a Barcelona, li la farà el fotògraf de la revista.

1965

Sigloxxi

17616

Carta

Agraïment a Fuster per part de José Agustín Goytisolo per l'enviament de la
seua foto per il·lustrar una crítica literària a l'esmentada revista. També li diu
que li diga que li ha costat la foto per fer-li el reemborsament.

1965

Sigloxxi

17617

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Signes, vicari reverend a Banyeres de
Mariola, de que faça per a que Raimon vaja a cantar al cine parroquial de la
localitat per a un grup de joves.

1966

Signesantoni

17621

Estampa

Estampes conmemoratives de la primera misa i ordenació sacerdotal
d'Antoni Signes Mulet a Gata de Gorgos.
Al revers de cada estampa apareix la foto a color de la reproducció de 2
quadres gòtics diferents de tema religiós.

1966

Signesantoni

17623

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antoni Signes, vicari reverend a Banyeres de
Mariola, de la seua col·laboració en una entrevista per a la revista local duta
per un grup de joves. També li anuncia la data en que visitaran sa casa de
Sueca per a entrevistar-lo

1968

Signesantoni

17622

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Signes d'una revista feta per uns
estudiants de filologia de La Marina, per a la seua subscripció a la mateixa.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

1990

Signesfrancesc

17625

SIGNES, Antoni

Signes, Antoni

SIGNES, Francesc

Correspondència de Joan Fuster
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[

SIGNES, Francesc
Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Signes de confirmació de la data
d'una conferència seua al Centre Excursionista de València, i d'altres
comentaris a la resta de conferenciants.

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Alcalde de Silla Lluis Martínez Benaches del
darrer exemplar del Butlleti Municipal de Silla, on es parla de l'homenatge
que li feren a València amb motiu de l'atemptat.

Carta
Carta

SILLA, Ajuntament

SILLA, José M
SIMBOR ROIG, Vicent

17624

1981

Sillaajuntament

17626

Mostra de suport a Fuster per part de José M. Silla amb motiu de
l'homenatge que li han fet a València.

1981

Sillajosem

17627

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Simbor Roig de la seua ajuda en les
seues investigacions per a la tesi de llicenciatura que fa amb el doctor Comas
a l'Universitat de Barcelona sobre la renaixença política i cultural valenciana.

1975

Simborroigvicent

17628

1975

Simborroigvicent

17629

1975

Simborroigvicent

17630

1978

Simborroigvicent

17631

Simoisabel-clara

17632

1970

Simotrini

17633

1971

Simotrini

17634

1971

Simotrini

17635

1973

Simotrini

17636

1973

Simotrini

20654

Carta

Comentaris per part de Fuster a Vicent Simbor Roig sobre la renaixença
valenciana i la seua opinió personal al respecte de cara a la seua tesi
universitària. També li dona records per al professor Comas.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Simbor Roig d'una data per visitar-lo
a sa casa de Sueca i parlar de la seua tesi sobre la renaixença valenciana.

Carta

Sol·licitud a Fuster d'una visita a sa casa de Sueca per a parlar amb ell sobre
"Els origens de la renaixença valenciana" 1970-1895" tema de la seua tesina.

Carta

SIMÓ, Isabel-Clara

Signesfrancesc

Tarja de
presentació

SIMÓ, Trini
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Isabel Clara Simó de la publicació a la
revista Canigó d'una entrevista que li feren a Ràdio Mollet, que també serà
radiada.
Comentaris a Fuster per part de Trini Simó sobre la participació de Tomàs
Llorens en un llibre que projecten, pel que li demana poder anar a sa casa a
parlar amb ell sobre l'esmentat llibre.
Agraïment a Fuster per part de Trini Simó per unes noticies enviades i pel
recordatori a d'ella publicat a "Serra d'Or", i demés comentaris sobre la seua
tesi doctoral.
Comunicació a Fuster per part de Trini Simó de l'enviament d'uns treballs
seus per a la seua revisió, i d'altres comentaris sobre la publicació de la seua
tesi doctoral pel que li demana vaja a dinar amb ella i parlar d'aquesta.
Sol·licitud a Fuster per part de Trini Simó d'una visita a sa casa de Sueca per a
parlar d'un treball que està fent i que la oriente.
Carta de Trinidad Simó a Fuster amb comentaris professionals.

[

SIMÓ, Trini
Carta
Carta
SIMON, Antoni
Postal

Carta
SIMPOSI EUGENI D’ORS
Carta

Carta

Carta

SIMPOSIUM DE L’HORAALBUFERA
SINCÁLVAREZ, Teresa

Carta de Trinidad Simó agraint a Fuster el pròleg per al seu llibre ["La
Arquitectura de la Renovación Urbana en Valencia"].
Comentaris professionals.
Carta de Trinidad Simó concertant una cita amb Fuster.
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Simon i de Ricard Rossell desde Chile
on estàn de viatge.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista de [[Ensenada Volcan Osorno (Sur de Chile).
Salutacions a Fuster per part d'Antoni Simón des de Aosta on està de viatge.
Al revers del full a apareix una foto a color d'una vista de [[Aosta-Priorato e
Campanile Collegiata di S. Orso].
Sol·licitud a Fuster per part del Primer Simposi Eugeni d'Ors, organitzat per la
Generalitat de Catalunya, de la seua participació a l'organització del mateix
congrés que es farà a l'Ateneu Barcelonès.
Mostra de conformitat per part de Joaquim Ferrer i Roca, Conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, a Jaume Lorés de la celebració del I
Simposi Eugeni d'Ors.
Adjunta llistat dels participants al Simposi, entre ells Fuster, i nota de Núria
Sugranyes informant dels honoraris i gastos pel viatge i dietes a rebre els
participants a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
Comunciació a Fuster per part de Núria Sugranyes, secretària del I Simposi
Eugeni d'Ors del canvi de data per a la celebració del mateix.

1973

Simotrini

20655

1973

Simotrini

20656

1962

Simonantoni

17637

1963

Simonantoni

17638

1986

Simposieugenidors

17639

1986

Simposieugenidors

17640

1986

Simposieugenidors

17641

Carta

Confirmació oficial de la seua invitació al I Simposi Eugeni d'Ors per part de
Jaume Lorés, en nom del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
També li envia el programa d'activitats del mateix congrés, que li adjunta.

1986

Simposieugenidors

17642

Carta

Comunicació a Acció Cultura del País Valencià de l'homenatge a Fuster per
part del Primer Simposium d'Història de l'Horta-Albufera, amb motiu de
l'atemptat patit per aquest.

1981

Simposiumdhistoriadelhortaalbufera

17643

Nota

Nota de Teresa Sincálvarez, viuda de Ferrando, a Fuster per un dels seus
articles de "La vanguardia".

1975

Sincalvarezteresa

20657

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Teresa Sincálvarez per l'obtenció del Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes

1975

Sincalvarezteresa

17644

Correspondència de Joan Fuster
1855 ]

[

SINDICAT D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
Carta

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest per part del
Sindicat d'Administració Pública de la CGT

1992

Sindicatdadministraciopublica

17645

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València per
Acció Cultural del País Valencià amb motiu de l'atemptat, per part d'Enric
Angela, Secretari del Sindicat de Quadres de Catalunya.

1981

Sindicatdequadresdecatalunya

17647

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Prants, Secretari del Sindicat de
Quadres de Catalunya, de l'enviament d'un exemplar de cadascún dels seus
llibres per a la biblioteca institucional, on es publicaràn les novetats
editorials al seu butlletí informatiu

1983

Sindicatdequadresdecatalunya

17646

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, Unió Intercomarcal de
Castelló de la Plana (STEPV-UCSTE).

1981

Sindicatdetreballadorsdelensenya
ment-pv

17648

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València per
Acció Cultural del País Valencià amb motiu de l'atemptat, per part d'Honorat
Ros i Pardo, Secretari del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País
Valencià (STE-PV).

1981

Sindicatdetreballadorsdelensenya
ment-pv

17649

Carta

Fotocòpia d'un telegrama de mostra de condol a la familia de Fuster per la
mort d'aquest enviat a Acció Cultural del País Valencià per part del
Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País
Valencià (STE-PV).

1992

Sindicatdetreballadorsdelensenya
ment-pv

17651

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest per part del
Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País
Valencià (STE-PV).

1992

Sindicatdetreballadorsdelensenya
ment-pv

17650

SINDICAT DE TREBALLADORS
Telegrama
DE LES ILLES

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest per part del
Sindicat de Treballadors de les Illes (STEI).

1992

Sindicatdetreballadorsdelesilles

17652

SINDREU, Carlos
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Sindreu de la crítica literària al llibre "El
Senyor Joanet del Guinardo" que li dedicà en una lectura que es va fer a la
Casa del Libro.

1955

Sindreucarlos

17653

Carta

Comentaris de suport a Fuster per part de Carlos Sindreu arran de la lectura
d'un article crític amb Fuster títolat "Abertura al Pais Valenciano" publicat
pel Sr. Masoliver a [La Vanguardia], i amb el que se sent identificat.

1963

Sindreucarlos

17654

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Felip Cid del pròleg a un llibre de Pere Calders
que publicarà Llibres de la Sinera.

1968

Sinerallibresde

17655

SINDICAT DE QUADRES DE
CATALUNYA

SINDICAT DE TREBALLADORS
DE L’ENSENYAMENT-PV
Carta

SINERA, Llibres de

Correspondència de Joan Fuster
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[

SINERA, Llibres de
Carta

1968

Sinerallibresde

17656

1968

Sinerallibresde

17657

1981

Sirerajoseplluis

17658

1981

Sirerajoseplluis

17659

1972

Sirerarodolf

17660

1973

Sirerarodolf

17661

1981

Sirerarodolf

17662

1990

Sirmio

17663

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maria Dolors Miravent bibliotecària a la
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol de Sitges d'una conferència sobre Ausiàs
March a la mateixa institució, i d'altres comentaris sobre el seu viatge a
Sitges i als honoraris a rebre.

1959

Sitgesbibliotecapopularsrusinolde

17664

Carta

Agraïment a Fuster per part de Maria Dolors Miravent bibliotecària a la
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol de Sitges per la seua acceptació de fer
una conferència sobre Ausiàs March a l'esmentada institució. I d'altres
comentaris sobre la data i hora de la mateixa.

1959

Sitgesbibliotecapopularsrusinolde

17665

Carta

Enviament a Fuster per part de Francisco Sitja Principe d'un exemplar del seu
llibre de poemes "La Estampa" per a que li faça crítica literària.

1965

Sitjaprincipefrancisco

17666

Carta
SIRERA, Josep Lluís

Carta
Carta

SIRERA, Rodolf
Sol·licitud

Carta

Carta
SIRMIO
Carta
SITGES, Biblioteca Popular
S. Rusiñol de

SITJA PRÍNCIPE, Francisco

Comunicació a Fuster per part de Francesc Casamajó de la destitució com a
conseller delegat de Llibres de Sinera de Felip Cid, però li demana seguir
col·laborant en les mateixes condicions a l'editorial, arran d'unes
publicacions al respecte fetes per Manuel de Pedrolo a [Destino].

Correspondència de Joan Fuster
1857 ]

Enviament a Fuster per part de l'editorial Llibres de Sinera d'un exemplar del
llibre "Los comicos, arte para el consumo y formas pop" de Terecni Moix.
Felicitació a Fuster per part de Josep Lluís Sirera i la seua esposa Remei per
l'obtenció d'un premi literari d'àmbit valencià.
Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València per
Acció Cultural del País Valencià amb motiu de l'atemptat, per part de Josep
Lluis Sirera i de Remei Miralles,
Sol·licitud al Secretariat de la Llengua per part de Rodolf Sirera, director del
grup de Teatre Popular Valencipa El Rogle d'ajuda econòmica per a la posada
en marxa del grup i per a la representació teatral "L'Encens i La Carn".
Comentaris a Fuster per part de Rodolf Sirera sobre una reunió a Barcelona
amb els escriptors valencians per a participar en la fundació del Centre
Català del PEN Club Internacional.
Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València per
Acció Cultural del País Valencià amb motiu de l'atemptat, per part de Rodolf
Sirera i de Joanvi Cubedo, directors de Teatres de la Diputació de València.
Comunicació a Fuster per part d'Ester Roca de l'Editorial SIRMIO d'una erra
d'impremta al llibre de contes "Elevado en un globo" de Mavis Gallant, pel
que li envia una fotocòpia del text que manca a l'edició empresa, el qual
s'adjunta.

[

SITJA PRÍNCIPE, Francisco

SITJES MOLINS, Xavier

SIURANA I ZARAGOZA,
Victor

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Francisco Sitja Príncipe

1980

Sitjaprincipefrancisco

17669

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster a València amb motiu de l'atemptat, per part
de Francisco Sitja Príncipe.

1981

Sitjaprincipefrancisco

17667

Telegrama

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València
amb motiu de l'atemptat, per part de Francisco Sitja Príncipe

1981

Sitjaprincipefrancisco

17668

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de l'advocat Xavier Sitjes i Molins per la
seua tasca en pro dels Països Catalans.

1981

Sitjesimolinsxavier

17670

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster organitzat a la plaça de Bous de València per
Acció Cultural del País Valencià amb motiu de l'atemptat, per part de Xavier
Sitjes i Molins

1981

Sitjesimolinsxavier

17671

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Victor Siurana i Zaragoza de la seua
participació en una conferència de presentació del seu darrer llibre a la
Delegació d'Òmnium Cultural de Lleida.

1973

Siuranaizaragozavictor

17672

Catàleg

Catàleg de l' exposició de Sixto a l' "Ateneu Mercantil de València" amb
pròleg de Joan Fuster.
Nota manuscrita de Sixto, Barceló i Antoni Brú.

1967

Sixto

20658

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sixto que recomane al seu fill Sixto Marco
Lozano, als exàmens de batxillerat de revàlida.

1968

Sixto

17674

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Sixto del nom del catedràtic de filosofia
Ricard Marin qui avaluà al seu fill Sixto Marco Lozano al exàmens de
Batxillerat de revàlida.

1968

Sixto

17675

Tarja de
presentació

Disculpa a Fuster per part de Sixto per tenir que anar-se'n abans d'hora de
les festes d'Elx, i li diu que li donarà un record seu.

Sixto

17673

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Nath Smith del text d'una conferència que va
fer a un col·loqui a Toronto per a la seua publicació, i d'altres comentaris
sobre la seua participació en l'esmentat congrès.

1982

Smithmathonel

17676

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Amadeu J. Soberanas i Lleó d'algunes
informacions sobre el vocabulari de Sant Vicent Ferrer als seus Sermons per
a un treball que està fent. També li fa alguns comentaris a la lectura d'una
obra seua al respecte, i a l'enviament d'un exemplar de la seua darrera obra
"Diàlegs de Sant Gregori".

1968

Soberanasilleoamadeuj

17677

Carta

Pagaré pel pagament de la quota de soci de Fuster a la Soceitat Arqueològica
Lul·liana.

1988

Sociedadarqueologicalulliana

17681

SIXTO

SMITH, Mathonel

SOBERANAS I LLEÓ, Amadeu
J

SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA
LUL·LIANA

Correspondència de Joan Fuster
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[

SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA
LUL·LIANA

SOCIEDAD CASTELLONENSE
DE CULTURA

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL
DE SUECA

SOCIETAT CATALANA DE
COMUNICACIÓ

SOCIETAT CORAL EL
MICALET

Carta

Comunicació per part de Fuster a Miquel Fullana de l'enviament de la quota
de soci de la Societat Arqueològica Lul·liana, i li demana li gestione la
subscripció a la mateixa
Adjunta xec barrat amb l'import de la quota del Banc Exterior de España.

1988

Sociedadarqueologicalulliana

17682

Saluda

Enviament a Fuster per part d'Angel Sánchez Gozalbo d'un exemplar del
"Diccionari valenciano-castellano" de Sanelo, editat per la Societat
Castellonenca de Cultura.

1965

Sociedadcastellonensedecultura

17679

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Societat Castellonenca de Cultura de
l'increment del preu de subscripció al seu butlletí, pel que li demanen
pagament de la mateixa.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Enviat].

1982

Sociedadcastellonensedecultura

17678

Saluda

Invitació a Fuster per part d'Antonio Gomar Ferrer y de Vicente Vera
Chanqués de la Sociedad Unión Musical de Sueca a un concert de la banda a
la Sala San Remo de Sueca.
Adjunta programa de l'esmentat concert amb les obres a interpretar-se.

1979

Sociedadunionmusicaldesueca

17680

Carta

Enviament a Fuster d'un exemplar de la "Revista Periodística" i del llibre del
"II Congrés Internacional de la Llengua Catalana", i li comunica el
nomenament de membre d'honor de la Societat Catalana de Comunicació,
editora de les obres.

1990

Societatcatalanadecomunicacio

17683

1972

Societatcoralelmicalet

17684

1973

Societatcoralelmicalet

17685

1973

Societatcoralelmicalet

17686

Carta

Enviament a Fuster d'una fotocòpia de la sol·licitud de Frederic Jordan i
Calvo, de la Societat Coral El Micalet, demanant subvenció a la Fundació
Huguet per a un Concurs de Cant Coral Infantil, per a la promoció
d'espectacles teatrals i per a fer classes de llengua valenciana.

1974

Societatcoralelmicalet

17687

Carta

Mostra de suport i estima a Fuster per part de Carme Ruiz organitzadora del
Concurs Infantil Joanot Martorell per la Societat Coral El Micalet, amb motiu
del primer atemptat.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

1978

Societatcoralelmicalet

17688

Invitació

Carta

Conferencies

Correspondència de Joan Fuster
1859 ]

Anunci a Fuster d'un sopar a la Societat Coral "El Micalet" conmemoratiu del
734 aniversari de l'entrada a València de Jaume I.
Comunicació a Fuster per part de Carme Ruiz organitzadora del IV Concurs
Infantil Joanot Martorell de l'exposició dels treballs presentats a la Societat
Coral El Micalet i de la data de l'acte de repartiment de premis per a que
vaja.
Text d'un parlament exaltant la cançò i la música valencianes pels Amics de
la Cançò, institució amb seu social a la Societat Coral El Micalet on es fa el
parlament.

[

SOCIETAT CORAL EL
MICALET
Carta

1979

Societatcoralelmicalet

17689

Telegrama

Felicitació a Fuster pel premi de les lletres valencianes, de part de Frederic
Jordan, president de la Societat Coral El Micalet.

1981

Societatcoralelmicalet

17690

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Frederic Jordan president de la
Societat Coral El Micalet amb motiu de l'atemptat.

1981

Societatcoralelmicalet

17696

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Carme Ruiz organitzadora del XII Concurs
Infantil Joanot Martorell per la Societat Coral El Micalet, de la seua
col·laboració per a l'organització del mateix.

1982

Societatcoralelmicalet

17691

Carta

Comunicació a Fuster per part de la Junta de la Societat Coral El Micalet de la
data d'una visita a sa casa

1982

Societatcoralelmicalet

17692

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de la Junta Directiva de la Societat Coral El
Micalet de la data en que aniràn a per ell per a anar a l'Homenatge a Vicent
Andrés Estellés.

1983

Societatcoralelmicalet

17693

Telegrama

Reconeixement a l'Ajuntament de Sueca per la Societat Coral El Micalet pel
nomenament de fill predilecte a Fuster

1984

Societatcoralelmicalet

17695

Telegrama

Adhesió per part de Fuster a l'homenatge a Enric Tàrrega a la Societat Coral
El Micalet

1988

Societatcoralelmicalet

17694

1972

Solidelallunallibreriadel

20361

1975

Solidelallunallibreriadel

17697

SOL I LA LLUNA, Llibreria del
Carta

Carta

Enviament a Fuster per part de La Llibreria del Sol i de la Luna de Barcelona
d'uns números de "El Sueco: periódic de corfa y molla y ensisam..." publicats
a l'any 1847.
Comunicació a Fuster per part de la Llibreria del Sol i de la Luna de Barcelona
d'uns llibres que ha demanat títolats "Los catálogos Lulianos" i "Inventario de
los libros de Don Fernando de Aragón".

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de la Llibreria del Sol i de la Luna, amb
motiu de l'atemptat patit per aquest.

1981

Solidelallunallibreriadel

17698

Postal

Comentaris a Fuster per part d'Enric Solà i Palerm sobre com li va al servei
militar a El Robledo (Segòvia).
Al revers del full apareix una foto a color d'uns [Borricos típicos].

1967

Solapalermenric

17700

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Caterina Solà i d'altres signants, amb
motiu del segon atemptat.

1981

Solacaterina

17699

SOLÀ PALERM, Enric

SOLÀ, Caterina

Sol·licitud a Fuster per part de Carme Ruiz organitzadora del IX Concurs
Infantil Joanot Martorell per la Societat Coral El Micalet, de la seua
col·laboració per a l'organització del mateix.
Adjunta projecte del darrer concurs, amb el pressupost, resum de
participants i bases del concurs.
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[

SOLÀ, Eudald
Postal

Comunicació a Fuster per part d'Eudald Solà i Farrés de l'enviament d'uns
llibres del seu interés comprats a un viatge a Roma.
Al revers del full a apreix una foto a color d'una vista de [Roma Piazza
Navona].

1975

Solaeudald

17701

Postal

Salutacions a Fuster per part d'Eudald Solà i Farrès des de París on ha anat
de turisme amb els seus pares. També li comunica la seua visita a València
en tornar.
Al revers del full apareix la foto a color d'una vista d'uns dels castelles de
Loire [Azay-le-Rideau].

1975

Solaeudald

17702

1975

Solaeudald

17703

1982

Solaeudald

17705

Postal

Sol·licitud a Fuster per part d'Eudald Solà i Farrés d'uns exemplars d'obres
seues publicades a "Lletra menuda", i d'altres comentaris al darrer escrit
d'Espriu sobre el mite de Narcís. També li demana per la seua propera visita
a Barcelona.
l revers del dull apareix una foto a color d'una reproducció d'una il·luminació
gòtica d'un llibre [Les Semilles. Breviario Grimani. Biblioteca Marciana.
Venezia].

Carta

Comunicació per part de Fuster a Eudald Solà de l'enviament d'uns bitllets
d'avió per a justificar els gastos d'un viatge.

1982

Solaeudald

17704

Carta

Agraïment a Fuster per part d'Eudald Solà per l'enviament d'uns bitllets
d'avió i comunicació de l'assistència a un acte del President de la Generalitat
com a Cap de Servei de Relacions Cultural de l'institució, i li envia un escrit
sobre València llegit pel mateix President.
Comentaris per part de Fuster a Eudald Solà sobre el retard en l'enviament
d'un text sobre la "Inquisició".

1984

Solaeudald

17706

Recordatori

Enviament a Fuster per part d'Eudald Solà d'una tarja recordatori del seu
viatge a Atenes (Grècia), en forma de temple clàssic.

1985

Solaeudald

17707

1960

Solajoan

17708

Tarja de
presentació

SOLÀ, Joan
Postal

Correspondència de Joan Fuster
1861 ]

Tarja postal de Joan Solà a Fuster després d' un recorregut per el País
Valencià amb la guia "El País Valenciano".
A l' anvers de la postal imatge, "País Valenciano, Taronges".

[

SOLÀ, Joan
Carta

Carta de Fuster a Joan Solà en resposta a la seua consulta sobre l' ortografia
emprada per Tarazona.
No té noticies d' una edició del "Diccionario de Ros" ni del "Diccionario de
Lamarca".
Anuncia les properes publicacions a "Lletra menuda".

1975

Solajoan

17710

Carta

Carta de Joan Solà agraint-li a Fuster les aclaracions a les seues perguntes.
S' interessa per un proper treball de Fuster sobre la història de llengua al País
Valencià.

1975

Solajoan

17711

Adhesió

Adhesió de Joan Solà i del "Departament de Llengua Catalana", de la
"Universitat de Barcelona", al homenatge a Fuster.
Envia contribució.

1981

Solajoan

17715

1981

Solajoan

17716

Carta

Adhesió de Joan Solà i del "Departament de Llengua Catalana", de la
"Universitat de Barcelona", al homenatge a Fuster.
Carta de Joan Solà demanant-li a Fuster les notes bibliogràfiques d' unes
cites del "Viaje de Villanueva" que va fer Fuster a un discurs.

1986

Solajoan

17712

Carta

Carta de Fuster a Joan Solà amb les notes bibliogràfiques del "Viage literario"
de Jaume Villanueva que li demanava. Fa algunes aclaracions sobre el tema.

1986

Solajoan

17713

Adhesió

SOLANO MUS, Alberto
SOLANO, Margarita A.

Carta

Carta de Joan Solà agraint-li a Fuster les notes bibliogràfiques sobre el "Viage
de Villanueva".

1986

Solajoan

17714

Adhesió

Mostra de condol de Joan Solà, catedràtic de Filologia Catalana de la
"Universitat de Barcelona", a "Acció Cultutal del País Valencià" per la mort
de Joan Fuster.

1992

Solajoan

17717

Carta

Carta de Joan Solà a uster preguntant-li si a l' ortografia emprada per G.
Tarazona en "Institucions dels Furs" hi ha alguna norma ortogràfica.
Pregunta per la possible edició del "Diccionario de Ros" o el "Diccionario de
Lamarca".
Comentaris al treball de Fuster.

Solajoan

17709

1976

Solanomusalberto

17740

1948

Solanomargaritaa

17719

1948

Solanomargaritaa

17720

Carta
Carta
Carta
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Carta d' Alberto Solano Mus en resposta a l' article, "El Mejor Momento", de
Fuster publicat a "Tele Exprés".
Carta de Margarita A. Solano a Fuster amb comentaris sobre poesia.
Comentaris sobre Miles, Jacinto Talens.
Carta de Margarita A, Solano a Strius, Fuster, felicitant-li les festes de Nadal i
l' Any nou.
S' interessa per l' estat de salut de Miles, Jacinto Talens.

[

SOLANO, Margarita A.

Carta

Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster, amb comentaris personals.
Demana que comunique a Miles, Jacinto Talens, que ha aprovat l' examen.

1949

Solanomargaritaa

17721

Carta

Carta de Margarita A. Solano agraint-li a Fuster l' enviament dels seus versos,
"Narciso" i "Primavera".
Envia la revista anglesa "Life".
Comentaris personals.

1949

Solanomargaritaa

17723

1949

Solanomargaritaa

17724

1949

Solanomargaritaa

17725

1949

Solanomargaritaa

17729

1949

Solanomargaritaa

17728

Carta
Carta
Felicitació
nadalenc
Postal

Carta de Margarita A. Solano a Fuster descrivint una exposició d' escultura a
la "Galeria Bunchholz".
Envia catàleg de l' exposició.
Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster, amb comentaris personals.
Nadalenc de Margarita A. Solano a Fuster.
Postal de Margarita A. Solano felicitant a Fuster per el seu aniversari.

Telegrama

Telegrama de Margarita A. Solano comunicant-li a Fuster que Miles ha
aprovat l' examen.

1949

Solanomargaritaa

17727

Carta

Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster. Comentaris personals sobre la
relació de Margarita Solano i Jacinto Talens, Miles.

1950

Solanomargaritaa

17730

1950

Solanomargaritaa

17731

1950

Solanomargaritaa

17734

1950

Solanomargaritaa

17735

1950

Solanomargaritaa

17737

1950

Solanomargaritaa

17738

1950

Solanomargaritaa

17732

1950

Solanomargaritaa

17733

1953

Solanomargaritaa

17739

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Postal
Postal
Carta
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Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster. Comentaris personals sobre la
relació de Margarita Solano i Jacinto Talens, Miles.
Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster. Comentaris personals sobre la
relació de Margarita Solano i Jacinto Talens, Miles.
Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster, amb comentaris personals.
Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster. Comentaris personals.
Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster. Comentaris personals sobre la
relació de Margarita Solano i Jacinto Talens, Miles.
Postal de Margarita A. Solano i Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "Santiago el Menor" de "El Greco".
Postal de Margarita A. Solano a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "El Alcázar" de Segovia.
Carta de Margarita A. Solano demanant-li a Fuster que reba un amic, l'
escultor "Abdelkader Moukhtar", en una visita a València.

[

SOLANO, Margarita A.
Felicitació

Postal
Postal

Felicitació de Margarita A. Solano.
Inclou poema.
A l' anvers de la postal imatge del "Chopin", Delacroix.

Solanomargaritaa

17718

Solanomargaritaa

17726

Solanomargaritaa

17736

Solanomargaritaa

17722

1973

Solbesmirapedro

17744

1973

Solbesmirapedro

17745

1966

Solbesrafael

17743

1966

Solbesrafael

17742

Solbesrafael

17741

1980

Soldevilaibalartllorenc

17747

1980

Soldevilaibalartllorenc

17748

1982

Soldevilaibalartllorenc

17749

Postal de Margarita A. Solano a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge del "Pòrtic de la Glòria" de la Catedral de
Santiago.
Postal de Margarita A. Solano i Jacinto Talens, Miles, a Fuster.
Carta de Margarita A. Solano a Strius, Fuster, amb coementaris personals.

SOLBES MIRA, Pedro
Carta

Carta
SOLBES, Rafael
Carta

Postal
Postal
SOLDEVILA I BALART, Llorenç
Carta

Carta

Carta
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Carta de Pedro Solbes Mira, Delegado Regional del Ministerio de Comercio,
proposant-li a Fuster col·laborar en un número monogràfic dedicat a la
"Región de Valencia" de la revista "Información Comercial Española".
Carta de Pedro Solbes Mira, Delegado Regional del Ministerio de Comercio,
agraint-li a Fuster la seua col·laboració al monogràfic sobre la regió de
València de la revista Información Comercial Española.
Carta de Rafael Solbes, de l "Equip Crònica", enviant-li a Fuster una carpeta
amb una col·laboració seua.
Proposa pagar-li la seua col·laboració.
Postal de Rafael Solbes a Fuster demanant-li que envie el seu text per poder
enviar-lo a l' impremta.
A l' anvers de la tarja, estampa popular de València, "València, jardí de flors".
Postal de Rafael Solbes enviant-li a Fuster la seua adreça.
Carta de Llorenç Soldevila i Balart proposant-li a Fuster participar en un cicle
de conferències-tertúlies sobre literatura catalana desde 1939 fins als
nostres dies que organitzarà la "Revista Literària Faig".
Exposa les condicions econòmiques.
Carta de Fuster a Llorenç Soldevila i Balart rebutjant la invitació a participar
en la conferència a Tarrassa que li va proposar.
Carta de Llorenç Soldevila i Balart demanant-li a Fuster que propose una
data per a reunirse i tractar els honoraris per el seu pròleg per a l' "Obra
poètica completa" d' Agustí Bartra.

[

SOLDEVILLA, F
Postal

Postal
Felicitació
nadalenc
Postal

Carta

Carta

Carta
Postal
Adhesió
SOLÉ DEL RÍO, família
SOLÉ SABARIS, Felip
SOLER CARNICER, José
SOLER I GODES, Enric

Adhesió
Adhesió
Carta
Carta
Carta
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Postal de Ferran Soldevilla a Fuster amb comentaris personals.
A l' anvers de la tarja fotografia de M. Arnau "Detalle de la gárgola de la
postal núm.8".
Adjunta sobre amb l' anotació manuscrita, "F. Soldevilla".

1956

Soldevillaf

20659

Postal de Ferran Soldevila anunciant a Fuster la seua tornada a Castelló.
Informa de l' enviament d' un lot de llibres per a l' autor.

1957

Soldevillaf

20660

Felicitació de Nadal de Ferran Soldevila a Fuster.

1959

Soldevillaf

20661

1960

Soldevillaf

20662

1962

Soldevillaf

20663

1962

Soldevillaf

20664

1964

Soldevillaf

20665

1964

Soldevillaf

20666

1968

Soldevillaf

17746

1981

Soledelriofamilia

17750

1981

Solesabarisfelip

17751

1979

Solercarnicerjose

17840

1947

Solerigodesenric

17841

1947

Solerigodesenric

17842

Postal de Ferran Soldevila agraint-li a Fuster la referència a la seua "Història
de Catalunya" a la revista "Destino".
Comentaris sobre l' obra.
Carta de Ferran Soldevila a Fuster amb comentaris a l' opuscle "Qüestió de
noms".
Comentaris professionals.
Carta de Ferran Soldevila a Fuster amb comentaris a l' obra "Poetes,
moriscos i Capellans".
Comentaris professionals.
Carta de Ferran Soldevila agraint-li a Fuster la seua col·laboració.
Comentaris professionals.
Postal de Ferran Soldevila a Fuster amb comentaris professionals.
Adhesió de Ferran Soldevila a l' homenatge a Joan Fuster.
Adhesió de la Familia Solé del Río al homenatge a Fuster.
Adhesió de Felip Solé Sabaris al homenatge a Fuster.
Carta de Jose Soler Carnicero a Fuster per la seua col·laboració a "Que y
Donde" relativa als anuncis d' agraïment a L' Esperit Sant.
Carta d' Enric Soler i Godes demanant-li a Fuster el "Programa de Suma" que
han editat.
Carta d' Enric Soler i Godes demanant-li a Fuster la seua col·laboració per a
una Antología dedicada a Sant Francesc d' Asis que prepara l' "Editorial
ARCA".

[

SOLER I GODES, Enric
Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
Carta
Adhesió
Carta
Carta
SOLER PADRO, Jacinto
SOLER PASCUAL, Emili

Telegrama
Felicitació
Carta
Telegrama
Carta
Nota
Saluda
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Carta de Fuster demanant-li a Enric Soler i Godes algunes dades sobre ell
per a l' antologia de la poesia valenciana que està preparant.
Pregunta per el lloc de naixença de Bernat Artola.
Carta d' Enric Soler i Godes proposant a Fuster que en el cas de ser acceptat
el seu original que anara al suplement "Nuestra Ciudad".
Carta d' Enric Soler demanant-li a Fuster que presente al director de
"Jornada" el treball que li envia.
Anuncia que H.Nadal li enviarà la revista "Resorgiment".
Carta d' Enric Soler i Godes demanant-li a Fuster que li retorne el seu treball
per a "Jornada".
Carta d' Enric Soler i Godes disculpant-se amb Fuster per la seua anterior
carta.
Carta d' Enric Soler i Godes demanant-li a Fuster el catàleg de la presentació
d' un pintor valencià a Barcelona.
Reserva de tiquet per a l' homenatge a Joan Fuster d' Enric Soler i Godes.
Carta d' Enric Soler i Godes preguntant-li a Fuster la manera de trobar els
llibres als que fa referència en una nota bibliogràfica que apareix al seu llbre
"La decadència del País Valencià".
Carta de Fuster a Enric Soler i Godes responent-li una consulta bibliogràfica.
Telegrama de Jacinto Soler Padro felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de
les Lletres Catalanes".
Telegrama d' Emili Soler Pascual, director general de promoció cultural,
felicitant a Fuster.
Carta de suport d' Emili Soler Pascual, Director General de Cultura, a Fuster.
Comunica que no podrà assistir al seu homenatge.
Telegrama d' Emili Soler Pascual, Director General de Cultura, a Fuster.
Tarja d' Emili Soler Pascual enviant-li a Fuster la seua tesisde llicenciatura.
Nota d' Emili Soler i Pascual, Director General de la "Conselleria de Cultura
de la Generalitat Valenciana", a Fuster.
Saluda d' Emili Soler i Pascual i, Director General de Cultura de la "Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència i dde la Generalitat Valenciana", a Fuster.

1955

Solerigodesenric

17843

1958

Solerigodesenric

17844

1958

Solerigodesenric

17845

1958

Solerigodesenric

17846

1958

Solerigodesenric

17847

1965

Solerigodesenric

17848

1968

Solerigodesenric

17851

1972

Solerigodesenric

17849

1977

Solerigodesenric

17850

1975

Solerpadrojacinto

20672

1983

Solerpascualemili

17852

1984

Solerpascualemili

17853

1986

Solerpascualemili

17854

1992

Solerpascualemili

17855

Solerpascualemili

20673

Solerpascualemili

20674

[

SOLER PÉREZ, Josep

Carta

Carta de Pep Soler a Fuster convidant-lo a una paella.

Solerperezjosep

17856

1965

Solerriberjoan

17857

1965

Solerriberjoan

17858

Carta

Carta de condol de Joan Soler Riber a Fuster per la mort de la seua mare.
Comentaris a una conferència telefònica que es va malograr entre ell, Max
Cahner i Fuster.
Adjunta carta enviada a la "Compañía Telefónica Nacional de España" per
aquest incident.

1965

Solerriberjoan

17860

Carta

Carta de Joan Soler Riber enviant-li a Fuster el primer exemplar de mapa
mut, a nivell municipal, sobre la base de la ponència de divisió territorial de
Max Cahner.
Adjunta llegenda del mapa.

1965

Solerriberjoan

17861

1965

Solerriberjoan

17862

SOLER RIBER, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta de Joan Soler Ribes demanant-li a Fuster uns articles de Josep Cano,
Sicània i Escala per a un treball que prepara.
Comentaris a un treball amb Max Cahner.
Carta de Joan Soler Riber anunciant-li a Fuster que ja ha rebut el seu paquet
amb la documentació que li demanà.

Carta de Joan Soler Riber anunciant-li les còpies sol·licitades per Fuster.
Comentaris a la toponímia comarcal del mapa que prepara.

Nota

Nota de Joan Soler Riber comunicant-li a Fuster l' enviament d' una part dels
materials que li havia prestat.
Anuncia que ha començat les reunions amb Max Cahner i Enric Lluch.

1965

Solerriberjoan

17859

Carta

Carta de Joan Soler Riber demanant-li a Fuster consell i col·laboració en el
llibre que prepara junt a Max Cahner i Enric Lluch sobre les estructures
territorials dels Països.
Adjunta relació bibliogràfica.

1966

Solerriberjoan

17863

1966

Solerriberjoan

17864

Telegrama

Mostra de condol de Joan Soler Riber a Fuster per la mort del seu pare.

Carta

Carta de Joan Soler Riber agraint-li a Fuster l' enviament de "Nomenclàtor".
Demana més exemplars.

1970

Solerriberjoan

17865

Carta

Carta de Joan Soler Riber a Vicent Ventura enviant-li còpia dels papers de la
regió de Requena.
Comunica que enviarà el qüestionari pel treball del "Servei d' Estudis de
Banca Catalana".

1972

Solerriberjoan

17866
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[

SOLER RIBER, Joan
Carta

Carta de Joan Soler Riber comunicant-li a Fuster que d' acod amb les seues
indicacions ha deixa "anònim" d' autors la divisió territorial al seu article per
a "Serra d' Or".

1972

Solerriberjoan

17868

Esborrany

Carta de Joan Soler Riber enviant-li a Fuster l' esborrany d' un article per a
"Serra d' Or" sobre la nova divisió territorial del País Valencià. Demana la
seua opinió.
Adjunta esborrany de l' article titulat, "Les demarcacions comarcals, al País
Valencià"

1972

Solerriberjoan

17867

1976

Solerriberjoan

17869

1978

Solerriberjoan

17870

Solerriberjoan

20675

1952

Solervidaljosep

17871

1966

Solervidaljosep

17872

1972

Soleramparo

17757

1973

Soleramparo

17758

1974

Soleramparo

17759

1974

Soleramparo

17760

Adhesió
Adhesió
Nota
SOLER VIDAL, Josep
Carta
Nota
SOLER, Amparo
Contractes

Carta

Albarà

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1868 ]

Adhesió de Joan Soler Riber a l' homenatge a Fuster.
Mostra de suport de Joan Soler Riber a Fuster amb motiu de l' atemptat
sofert per aquest en 1978.
Tarja de presentació de Joan Soler i Riber en agraïment a Fuster.
Carta de Josep Soler Vidal agraint-li a Fuster l' enviament del seu treball "Va
morir tan bella".
Comentaris personals.
Nota de condol de Soler a Fuster per la mort del seu pare.
Carta de Amparo Soler, de l' "Editorial Castalia", proposant-li a Fuster fer una
adaptació de la seua "Literatura Catalana Contemporània" per a lectors no
catalans dins la col·lecció "Literatura y Sociedad".
Adjunta esborreny del contracte.
Adjunta publicitat de la col·lecció.
Carta de Federico Ibáñez Soler enviant-li a Fuster una enquesta que al mateix
temps s' envia a altres personatges vinculats a la literatura.
Comentaris a la propera publicació de "Literatura Catalana Contemporània"
per l' "Editorial Nacional".
Albarà de l' "Editorial Castalia" a Fuster per l' enviament del números
publicats de "Literatura y Sociedad" i "Clásicos Castalia".
Carta de Federico Ibáñez Soler, de l' "Editorial Castalia", a Fuster explicant-li
lo ocorregut amb l' edició bilingüe de les Poesies de Maragall.
Adjunta còpies de la correspondència entre Antonio Comas i Elena Catena
tractant l' assumpte.

[

SOLER, Amparo
Carta

Carta d' Amparo Soler, de l' "Editorial Castalia", enviant-li a Fuster un
exemplar de "Literatura y Educación" de la col·lecció "Theoría Castalia" amb
la seua col·laboració.
Envia també el "Manual de Cancioneros y Romanceros" De Antonio
Rodríguez Moñino.

1974

Soleramparo

17761

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal i Any Nou de Federico Ibáñez Soler i Amparo Soler, de l'
"Editorial Castalia", a Fuster.
Inclou poema "El Cardenal de Belén" de Lope de Vega.

1980

Soleramparo

17764

Adhesió

Mostra de suport de Federico Ibáñez Soler i Amparo Soler a Fuster amb
motiu de l' atemptat.

1981

Soleramparo

17762

1992

Soleramparo

17763

1967

Solerguillem

17765

Solermontserrat

17766

6

Solervicent

17781

1071

Solervicent

17801

Adhesió
SOLER, Guillem
SOLER, Montserrat

Carta
Adhesió

SOLER, Vicent
Carta

Text literari

Mostra de condol d' Amparo Soler a la familia de Joan Fuster per la mort de l'
escriptor.
Carta de Guillem Soler felicitant a Fuster per el seu article sobre d' Ors.
Coemntaris al tema.
Mostra de Suport de Montserrat Soler a Fuster.
Carta de Germà Colon oferint-li a Fuster la seua col·laboració per a la
col·lecció de clàssics autòctons de l' "Editorial Castàlia".
Comentaris a la col·lecció.
Anuncia la possible col·laboració de Pere Ramírez i Molas al volum d' Ausiàs
March.
Carta de Jordi Carbonell adjuntant-li a Fuster el pròleg per a les "Obres
Completes de Joan Rois de Corella".
Adjunta pròleg.

Carta

Carta de Fuster proposant-li a Jordi Carbonell fer el pròleg per al volum
sobre Rois de Corella de la "Colecció Clàssics Catalans" per a l' "Editorial
Castalia".

1971

Solervicent

17773

Carta

Carta de Jordi Carbonell comunicant-li a Fuster que accepta fer el pròleg per
al volum de Rois de Corella.
Comunica que prepara un pròleg amb la mateixa temàtica per a "Els Nostres
Clàssics" per si foren incompatibles.

1971

Solervicent

17774

Carta

Carta de Fuster a Jordi Carbonell donant-li les indicacions per al pròleg del
volum dedicat a Rois de Corella per a la "Colecció Clàssics Catalans" de l'
"Editorial Castalia".

1971

Solervicent

17775
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SOLER, Vicent
Carta

Carta de Fuster demanant-li a Jordi Carbonell una resposta per al treball
sobre Rois de Corella per a la "Colecció Clàssics Catalans" per a l' "Editorial
Castalia".

1971

Solervicent

17776

Carta

Carta de Jordi Carbonell anunciant-li a Fuster que per a la data acordada
tindrà el pròleg per al volum de Rois de Corella.
Comentaris als fets ocorreguts amb "GEC".

1971

Solervicent

17777

Carta

Carta de Fuster proposant-li a Manuel Sanchis Guarner fer el pròleg per al
volum de la Cuaresma de Sant Vicent Ferrer per a la col·lecció de clàssics
autòctons de l' "Editorial Castàlia".

1971

Solervicent

17778

Carta

Carta de Fuster proposant-li a Pitarch fer el pròleg per al volum de la "Farsa
de la visita" de Fernàndez de Heredia per a la col·lecció de clàssics autòctons
de l' "Editorial Castàlia".

1971

Solervicent

17779

Carta

Carta de Fuster explicant-li a Germà Colon el projecte de la col·lecció de
clàssics autòctons de l' "Editorial Castàlia".
Demana la seua col·laboració.
Adjunta relació del contingut de la col·lecció.

1971

Solervicent

17780

Carta

Carta de Fuster a Germà Colon agraint-li la seua col·laboració a la col·lecció
de clàssics autòctons de l' "Editorial Castàlia".
Comentaris a la col·laboració de Pere Ramírez Molas.
Comentaris sobre la col·lecció.
AnuNcia la publicació del facsímil de la "Història" catalana de Beuter.

1971

Solervicent

17782

Carta

Carta de Fuster proposant-li a Pere Ramírez i Molas preparar el volum
dedicat a l' obra de Ausiàs March per a la col·lecció de clàssics autòctons de l'
"Editorial Castàlia".

1971

Solervicent

17783

Carta

Carta de Fuster a Jordi Carbonell anunciant-li l' enviament del treball sobre
Rois de Corella i pregunta per la transcripció i per altres problemes.
Adjunta esquema de la "Col·lecció de clàssics catalans" de l' "Editorial
Albatros" i del "Epistolari del segle XVI".

1971

Solervicent

17784

Carta

Carta de Jordi Carbonell comunicant-li a Fuster que ha rebut els papers del
Corella i la propera setmana els treballarà.

1971

Solervicent

17785

Carta

Carta de Vicent Soler Gimeno, de la "Col·lecció Albatros", enviant-li a Fuster
dos esborranys de contracte de "Clásicos Castalia". Un per a Manuel Sanchis
Guarner i l' altre per a Jordi Carbonell.

1971

Solervicent

17786

Carta

Carta de Fuster exposant-li a Max Cahner la seua opinió sobre l' estructura
per a l' "Epistolari del Renaixement".

1971

Solervicent

17790
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SOLER, Vicent
Carta

Carta de Jordi Carbonell comunicant-li a Fuster que ha rebut el contracte de
"Editorial Albatros", per al seu treball sobre Joan Rois de Corella, del que li
planteja alguns dubtes.
Envia un guió de normes per a la modernització del castellà.
Adjunta còpia de la carta enviada a les "Edicions Albatros".

1971

Solervicent

17791

Carta

Carta de Fuster a Jordi Carbonell per tractar diverses qüestions sobre l'
edició del seu treball sobre Joan Rois de Corella per a l' "Editorial Albatros".

1971

Solervicent

17792

Carta

Carta de Fuster a Jordi Carbonell interessant-se per el calendari editorial que
tenien acordat.

1971

Solervicent

17793

1971

Solervicent

17794

1971

Solervicent

17795

1971

Solervicent

17796

1971

Solervicent

17797

1971

Solervicent

17802

1971

Solervicent

17803

Carta

Carta de Fuster a Max Cahner enviant-li la nota bibliogràfica d' un llibre que li
interessa, " Segunda parte del Cancionero llamado Sarao de Amor".
Demana que parle amb Ramon Pla.
Carta de Jordi Carbonell comunicant-li a Fuster el motiu del seu retard en el
calendari editorial que tenien acordat.

Carta

Carta de Fuster comunicant-li a Jordi Carbonell que espera el pròleg per al
treball sobre Joan Rois de Corella per a finals de mes.

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta de Fuster comunicant-li a Jordi Carbonell l' urgència de l' entrega del
pròleg per al treball sobre Joan Rois de Corella.
Envia els papers Corella-Viana en la transcripció feta per Josep Palàcios.
Carta d' Hortènsia comunicant-li a Fuster l' enviament per correu certificat
de l' original i una còpia dels "papers corellians".
Carta de Vicent Soler Gimeno enviant-li a Fuster una còpia de la introducció
per a "Flor d' enamorats".
Comunica l' ordre de pagament a Jordi Carbonell per el seu treball.

Carta

Carta de Fuster consultant-li a Josep Mª de Casacuberta unes qüestions
sobre els poemes de Joan Timoneda per afegir un apèndix a "Flor d'
enamorats".

1971

Solervicent

17804

Contractes

Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial ALbatros", enviant-li a Fuster el
contracte de Timoneda per al "Flor d' enamorats"
Anuncia una transferència bancaria.
Comentaris al treball sobre Sant Vicent Ferrer.
Adjunta contracte.

1971

Solervicent

17799
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SOLER, Vicent
Guió

Telegrama
Telegrama

Presentació de l' "Editorial Albatros" a Fuster de la possibilitat de publicar
una col·lecció de "Clasicos Valencianos".
Resposta de Fuster exposant un esquema de treball per a dita col·lecció.
Adjunta notes de treball.
Adjunta esborrany del contracte.
Telegrama de Vicent Soler Gimeno anunciant-li a Fuster la seua visita.
Telegrama de Vicent Soler Gimeno anunciant-li a Fuster la seua visita.
Carta de Max Cahner exposant-li a Fuster la possible estructura d' un
"Epistolari del Renaixement".
Carta de Jordi Carbonell comunicant-li a Fuster que enviarà el proleg per al
Rois de Corella el més aviat possible.
Adjunta poema de Rois de Corella.

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1872 ]

Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", anunciant-li a Fuster
que el "Cavanilles" ja està a enquadernant-se.
Demana que prepare un foli de propaganda per a distribuir a les llibreries del
País Valencià.
Comunicat de l' "Editorial Albatros" a Fuster de l' enviament dels exemplars
del "Cavanilles" sol·licitats per Josep Palàcios.
Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", enviant-li a Fuster el
text de les cobertes del primer volum de les obres completes de Joan Rois de
Corella, "Flor d' Enamorats" de Joan Timoneda i "Sermons de Quaresma" de
Sant Vicent Ferrer per a que les envie al dibuixant.
Adjunta cobertes.
Carta de "Artes Gráficas Soler" comunicant-li a Fuster la impossibilitat de
localitzar l' originals del "Gravat amb un altre retrat de Timoneda de perfil"
per a "Flor d' Enamorats" de Joan Timoneda.
Demana que els indique per quina imatge es pot substituir.
Carta de "Gráficas Soler" sol·licitant a Fuster la relació de les il·lustracions
per a les "Obres Profanes de Rois de Corella".

1971

Solervicent

17771

1971

Solervicent

17772

1971

Solervicent

17788

1971

Solervicent

17789

1971

Solervicent

17798

1972

Solervicent

17805

1972

Solervicent

17806

1972

Solervicent

17807

1972

Solervicent

17808

1972

Solervicent

17809

[

SOLER, Vicent

Carta

Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", exposant a Fuster
diverses qüestions sobre els treballs "Cavanilles" i "Obres profanes de Rois
de Corella".
Comunica que no han trobat el llibre "La Creu del Matrimoni" de Blay
Bellver.
Carta de Fuster enviant-li a Jordi Carbonell les galerades del primer volum
del "Corella".
Comentaris a la col·lecció.
Comunicació de l' "Editorial Albatros" a Fuste r de l' enviament dels
exemplars de "Mapa del Reyno de Valencia de Cavanilles".

Carta

Carta d' "Editorial Albatros" enviant-li a Fuster les factures per la compra de
"Mapa de Cavanilles".

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1873 ]

Comunicació de Vicent Soler Gimeno, d'' "Artes Gráficas Soler", a Fuster de l'
enviamnet d' unes proves de "Flor d' Enamorats".
Carta de Vicent Soler Gimento, d' "Artes Gráficas Soler", enviant-li a Josep
Palàcios l' original corresponent al pròleg de Fuster per a "La Arquitectura
de la Renovación de Valencia".
Comunicació d' "Artes Gráficas Soler" a Josep Palàcios de l' enviament de
materials de prova del llibre "Sermons de la Quaresma del 1413, Tomo I".
Carta de Fuster enviant-li a Vicent Soler Gimeno un retall de "Destino" on es
recomanen els llibres que han publicat.
Comentaris a les dificultats en la venda de "Flor d' Enamorats".
Comentaris favorables al projecte de Guillermo Guastavino sobre el teatre
valencià.
Carta de Joan A. Maragall comunicant a Fuster la seua col·laboració amb el
projecte editorial que li va proposar.
Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", anunciant-li a Josep
Palàcios l' enviament de l' obra "Sant Vicent Ferrer SERMONS" volums I i II.

1972

Solervicent

17810

1973

Solervicent

17812

1973

Solervicent

17814

1973

Solervicent

17815

1973

Solervicent

17816

1973

Solervicent

17817

1973

Solervicent

17820

1973

Solervicent

17821

1973

Solervicent

17822

1973

Solervicent

17823

[

SOLER, Vicent

Carta

Carta de Vicent Gimeno Soler, de l' "Editorial Albatros", comunicant-li a
Fuster l' enviament dels exemplars de l' obra "Sant Vicent Ferrer SERMONS",
volums I i II.
omunica que ha enviat exemplars a : Joan Ramón Masoliver de "La
Vanguardia", Josep Faulí de "Diario de Barcelona", Pere Gimferrer de
"Destino", Manuel Ibáñez Escofet, de "Tele-Expres", Alexandra Cirici de
"Serra d' Or", Frances Rodon de "El correo Catalán", Jaume Lores de
"Oriflama", Rafael Ferreres de "Levante", Vicente Andés Estellés de "Las
Provincias", Josep Albertí de "Diario de Mallorca", Juan Pedro Quiñonero de
"Informaciones" i al professor Jordi Carbonell.

1973

Solervicent

17825

Carta

Carta de Vicent Soler, d' "Albatros Ediciones", a Fuster amb comentaris
professionals i editorials.
Adjunta article de premsa de "Las Provincias", escrit per "Vicent Andrés
Estellés" sobre l' obra de "Joan Rois de Corella" publicada per l' Editorial
Albatros.

1973

Solervicent

20667

1973

Solervicent

17811

1973

Solervicent

17818

1974

Solervicent

17826

Carta

Carta de Vicent Soler Giemno, de l' "Editorial Albatros", proposant-li a Josep
Anton Maragall editar els "Elogis" de Joan Maragall a la col·lecció "Clàssics
Albatros" amb pròleg d' Antoni Comas.
Envia el contracte d' edició.

1974

Solervicent

17827

Carta

Còpia de la carta de Joan Antoni Maragall a Vicent Soler Gimeno, de l'
"Editorial Albatros", enviant-li el contracte signat per a editar els "Elogis" de
Joan Maragall.
Proposa incluir a l' edició la traducció d' "Elogio al vivir".

1974

Solervicent

17828

Carta

Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", proposant-li a Antoni
Comas fer el pròleg dels "Elogis" de Joan Maragall per a la col·lecció "Clàssics
Albatros".
Envia contracte.

1974

Solervicent

17829

Factura

Informe

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1874 ]

Factura de l' "Editorial Albatros" a Fuster per la compra de: "Mapa del Reyno
de Valencia, Año 1795, de Cavanilles" i "Plano de Cavanilles".
Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", enviant-li a Fuster un
possible projecte editorial de Guillermo Guastavino, "Un siglo de Teatro
Valenciano".
Adjunta guió del projecte i repertori d' autors.
Carta de Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial Albatros", enviant-li a Fuster la
"Liquidación de Ventas año 1973" corresponent a les obres "Cavanilles",
"Mapa Cavanilles", "Flor d' Enamorats" i "Obra Profana".

[

SOLER, Vicent
Carta

Còpia de la carta d' Antoni Comas a Vicent Soler Gimeno, de l' "Editorial
Albatros", acceptant l' encàrrec del pròleg per als "Elogis" de Joan Maragall a
la col·lecció "Clàssics Albatros".
Carta de Vicent Soler Gimeno informant a Fuster dels preus de les obres que
havia sol·licitat:
"Bibliographia Hispano-Francaise. 1477-170" de Foulché-Delbocs,
Raymond.
"Libro de Appollonio, An old Spanish Poem"
"Bibliografia de Lenguas Valenciana" de Josep Ribells Comin.
"Romancero General" de Luis Sánchez.
"Spanish and Portugueses Romances of Chivalry" de H. Thomas.
"Repertorio de todos los caminos de España" de P.J. Villuga.
"English voyages to the Spanish Main".
Adjunta catàleg d' obres facsímil sobre Espanya i Portugal de la distribuidora
DIGESA, "Distribución General y Ediciones, S.A".

Carta

Carta de Vicent Soler, professor de la "Universitat de València" enviant a
Fuster l' esborrany sobre la Universitat que voldrien en un futur democràtic.
Demana la seua opinió.
Comunica el seu interès per treballar en el projecte d' "Història del País
Valencià" patrocinat per Joaquim Reig.

1974

Solervicent

17830

1974

Solervicent

17832

1975

Solervicent

20668

Carta

Carta de Vicent Soler, professor de la "Universitat de València", a Fuster amb
comentaris personals sobre el Seminari de Professors.

1975

Solervicent

20669

Carta

Carta de Vicent Soler Marco enviant-li a Fuster alguns papers del PSPV, Partit
Socialista del País Valencià.

1977

Solervicent

17767

1977

Solervicent

20670

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1875 ]

Carta de Vicent Soler, de la "Universitat de València", a Fuster amb
comentaris personals.
Envia un dossier de fotocòpies amb una crida de "Lo Rat Penat" per als "Jocs
Florals de Lo Rat Penat"; una broma; dossier del serial publicat a "Las
Provincias" per Gaetà Huguet.
Comentaris sobre el "PSPV".
Anotació manuscrita a la data del document, "agost".

[

SOLER, Vicent
Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama

Saluda
Invitació
Felicitació

Carta de Fuster a Juan Gil-Albert comunicant-li que retira el pròleg per al seu
llibre.
Carta de Fuster a Manolo Soler demanat-li que retiren el seu pròleg per al
llibre de Juan Gil-Albert.
Telegrama de Vicent Raga comunicant-li a Fuster que pot restituir el pròleg
original per al llibre de Juan Gil-Albert.
Còpia de telegrama de Fuster enviat a Vicent Raga per la qüestió de la
retirada del pròleg per al llibre de Juan Gil-Albert.
Telegrama de suport de Vicent Soler Gimeno a Fuster amb motiu de l'
atemptat sofert al novembre de 1978.
Saluda de Vicent Soler i Marco a Fuster enviant-li el pròleg d' Ernest Lluch al
llibre "Introducció a l' economia del País Valencià".
Demana la seua opinió.
Invitació al casament de Vicent Soler i Marco i Fina Masgrau i Plana.
Felicitació de Vicent Soler i Marco a Fuster.

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal de Vicent Soler Gimeno a Fuster.
Cromo de J.J. Zapater; il·lustració de l' obra de Teodoro Llorente VALENCIA:
Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia" ( edició 1887-1889).

Felicitació

Felicitació de Vicent Soler i Marco, Conseller d' Administració Pública, a
Fuster per el seu nomenament en la Universitat de València.

1978

Solervicent

17833

1978

Solervicent

17834

1978

Solervicent

17835

1978

Solervicent

17839

1979

Solervicent

20671

1980

Solervicent

17768

1981

Solervicent

17769

1982

Solervicent

17836

1986

Solervicent

17770

Carta

Carta de Vicent Soler Gimeno enviant-li a Fuster un joc de proves de "Textos
per a l' Exili".
Comunica el mateix enviament a Santi Cortés.

1991

Solervicent

17837

Carta

Carta de Vicent Soler Gimeno agraint-li a Fuster el pròleg per a la selecció d'
assaigs de Montaigne.
Envia una liquidació per la seua aportació.

1992

Solervicent

17838

Esborrany

Notes d' edició que Joan Fuster envia a Vicent Soler Gimeno per als treballs
"Sermons de Quaresma" de Sant Vicent Ferrer i "Flor d' Enamorats" de Joan
Timoneda.
Adjunta notes de treball manuscrites de Fuster.

Solervicent

17800
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SOLER, Vicent
Guió

Nota

Ressenya
Telegrama

"Criteris de modernització ortogràfica per a l' edició de les Obres Completes
de Joan Rois de Corella" enviats per Fuster a Vicent Soler Gimeno.
Anotacions manuscrites.
Dues versions de "Nota Editorial" de l' "Editorial Albatros" per a l' obra "Sant
Vicent Ferrer, SERMONS".

Solervicent

17819

Solervicent

17824

Solervicent

17831

Solervicent

17787

Solervicent

17813

1968

Sole-turajordi

17752

1968

Sole-turajordi

17753

1968

Sole-turajordi

17754

Notes editorials de Fuster per als volums de la col·lecció "Clàssics Albatros"
dedicats a Sant Vicent Ferrer, Joan Rois de Corella i Joan de Timoneda.
Notes biogràfiques de Manuel Sanchis Guarner, Jordi Carbonell i Joan Fuster.
Telegrama de Vicent Soler Gimeno anunciant-li a Fuster la seua visita.
Retall de premsa amb publicitatd' una col·lecció d' "Editions Lidis".

SOLÉ-TURA, Jordi
Carta

Carta

Carta

SOLIVELLAS REYNES,
Guillermo
SOLSONA, Manuel

Carta de Jordi Sole Tura enviant-li a Fuster el pròleg que acompayarà el
discurs de Dubcek al "Correu Català" en el que preten explicar el seu punt de
vista sobre la qüestió de Txecoslovàquia. Al pròleg fa referència a les
distintes reaccions sorgides del seu article, entre elles la de Fuster, publicada
a "Serra d' Or".
Carta de Fuster a Jordi Solé Tura en resposta al seu pròleg sobre la qüestió
de Txecoslovàquia.
Carta de Jordi Solé Tura comunicant-li a Fuster que el discurs de Dubcek i el
seu pròleg bo es publicaran a causa de la censura.
Comentaris sobre la qüestió de Txecoslovàquia.

Felicitació

Telegrama de Jordi Solé Tura, Ministre de Cultura, felicitant a Fuster per el
seu aniversari.

1991

Sole-turajordi

17755

Adhesió

Mostra de condol de Jordi Solé Tura, Ministre de Cultura, a la familia de Joan
Fuster per la mort de l' autor.

1992

Sole-turajordi

17756

Adhesió

Adhesió de Guillermo Solivellas Reynes al homenatge a Fuster.

1981

Solivellasreynesguillermo

17873

Telegrama

Telegrama de Manuel Salsona demanant a Fuster que inclogi la història de
Mosqueruela en l' Història de València.

1976

Solsonamanuel

20676
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SOM-HI
Article de
premsa
SORIA Y ESPINOSA, Arturo
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota
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Carta de Salvador Montalt i Torrent enviant un exemplar de la revista "Somhi" amb un editorial dedicat a Fuster i la còpia d' un article sobre l' abast del
"problema" valencià als organitzadors de l' Homenatge a Fuster.
Adjunta còpia de l' editorial, "Aniversari i atemptat" i de l' article
"Malgratencs: País Valencià".
Carta d' Arturo Soria y Espinosa anunciant-li a Fuster l' enviament d' una
colecció de "Renuevos de Cruz y Raya".
Comentaris a la possible col·laboració de Fuster a "Renuevos de Cruz y
Raya".
Proposa col·laborar a una sèrie de discs.
Carta d' Arturo Soria y Espinosa explicant-li a Fuster la situació de la
col·lecció de discs amb la censura.
Carta d' Arturo Soria y Espinosa anunciant-li a Fuster un viatge a València.
Demana que els indique com localitzar-lo.
Comentaris a la traducció de la col·laboració de Fuster per a "Renuevos de
Cruz y Raya".
Carta d' Arturo Soria y Espinosa anunciant-li a Fuster que "Duendecillos y
coplas" ja deu d' estar en la impremta.
Per correu certificat li envia els últims "Renuevos de Cruz y Raya".
Carta d' Arturo Soria y Espinosa anunciant-li a Fuster que els seus originals i
els d' Espina aviat estaràn publicats.
Comentaris al seu treball sobre Unamuno i Maragall.
Comentaris editorials.
Anotacions manuscrites.
Carta d' Arturo Soria y Espinosa demanant-li a Fuster que envie a Joan Oliver
el treball de Carles Riba i algunes fotografies per a incloure en la tapa
posterior del seu treball a la col·lecció "Renuevos de Cruz y Raya".
Carta d' Arturo Soria y Espinosa a Fuster anunciant-li l' enviament del seu
treball per a la col·lecció "Renuevos de Cruz y Raya".
Tarja d' Arturo Soria y Espinosa adjunta a una carta enviada a Fuster amb la
direcció errada.
Anuncia l' enviament de trenta exemplars de "Renuevos de Cruz y Raya".

1981

Som-hi

17874

1963

Soriayespinosaarturo

17878

1963

Soriayespinosaarturo

17879

1963

Soriayespinosaarturo

17880

1963

Soriayespinosaarturo

17881

1964

Soriayespinosaarturo

17882

1964

Soriayespinosaarturo

17884

1964

Soriayespinosaarturo

17885

1964

Soriayespinosaarturo

17886

[

SORIA Y ESPINOSA, Arturo

Telegrama
Carta

Carta
SÒRIA, Enric
SORIA, S
SÒRIA, Salvador

SORIANO BESSÓ, Josep
Maria

Carta
Felicitació

Telegrama d' Arturo Soria anunciant-li a Fuster la seua visita.
Carta de Fuster demanant explicacions a Arturo Soria y Espinosa per la
publicació a "Indice" del seu assaig sobre Unamuno i Maragall, publicat a la
col·lecció "Renuevos de Cruz y Raya".
Carta d' Arturo Soria y Espinosa comunicant-li a Fuster que no estava al
corrent de l' aparició del seu "Maragall y Unamuno frente a frente" en
"Indice".
Comentaris personals.
Carta d' Enric Sòria enviant-li a Fuster el seu llibre.
Comentaris personals sobre l' obra de Fuster.

1964

Soriayespinosaarturo

17883

1965

Soriayespinosaarturo

17887

1965

Soriayespinosaarturo

17888

1991

Soriaenric

17875

Sorias

17889

Tarja de S. Soria felicitant a Fuster.

Carta

Carta de Salvador Soria demanant-li a Fuster que li envie uns materials per al
catàleg d' una exposició.

1958

Soriasalvador

17876

Felicitació
nadalenc

Felicitació de Nadal de Salvador Soria a Fuster.

1959

Soriasalvador

17877

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó de l'enviament d'un
text seu per publicar-lo a "Oriflama".

1968

Sorianobessojosepmaria

17895

1969

Sorianobessojosepmaria

17892

Telegrama

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó sobre la tardança en
l'enviament d'un article seu per a publicar-lo a "Tele/Expres" degut a que
espera fer una entrevista i enviar els dos textos junts.

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó d'un sobre que no
arreplegà a la llibreria Soriano amb un projecte literari, al que vol li done la
seua opinió.

1969

Sorianobessojosepmaria

17896

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó del text d'una
entrevista per a que li done una ullada abans de publicar-la.

1972

Sorianobessojosepmaria

17897

Carta

Comentaris a Fuster per part de Kosep Mª Soriano Bessó sobre la publicació
d'un llibre editat per "Pòrtic", i d'altres comentaris sobre una reunió amb ell
per a parlar de la imatge que convindría donar de València a una entrevista
que tindrà amb uns amics de Barcelona.

1974

Sorianobessojosepmaria

17899

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó pel seu nomenament
a un càrrec.

1987

Sorianobessojosepmaria

17900

Article de
premsa

Article de premsa original mecanografiat de Josep Mª Soriano Bessó, sense
títolar, que parla de la musica a l'epoca del nazisme.

Sorianobessojosepmaria

17891

Correspondència de Joan Fuster
1879 ]

[

SORIANO BESSÓ, Josep
Maria

Carta

Carta

Invitació
SORIANO BUESO, Francesc
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1880 ]

Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó sobre la seua
necessitat de parlar amb ell pel que intentà buscar-lo per València i a la
publicació a "Destino" d'un article sobre l'intent de València d'anexionar els
municipis veïns de Burjassot, Paterna i Mislata.
Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó sobre una reunió
amb els responsables de "Destino" per a la publicació d'un article sobre les
falles, i d'altres comentaris sobre la publicació de la revista "Gorg".

Sorianobessojosepmaria

17893

Sorianobessojosepmaria

17898

Sorianobessojosepmaria

17894

1956

Sorianobuesofrancesc

17901

1958

Sorianobuesofrancesc

17916

1959

Sorianobuesofrancesc

17902

1959

Sorianobuesofrancesc

17905

1960

Sorianobuesofrancesc

17906

1964

Sorianobuesofrancesc

17908

Invitació a Fuster per part de Josep Mª Soriano Bessó al seu matrimoni amb
Rosa Raga Pons a l'Esglèsia de Sant Pere de Massanasa.
Sol·licitud per part de Fuster a Francesc Soriano Bueso de que li comunique a
Saltor la data d'una reunió a València, i li diu que passarà pel periòdic a
donar-li un llibre seu.
Enviament a Fuster per part d'Artes Gráficas Sucesor de Vives Mora de
Valencia d'un presupost per a l'edició d'uns fullets
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Bueso Soriano de l'enviament d'uns
versos seus i de Palàcios per publicar-los a un poemari.
Adjunta fullet amb el text de la [Declaració sobre Espanya adoptada a la
vuitena Conferència Internacional d'Estudiants, celebrada a Lima, 15-25
febrer 1959].
Comentaris a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso de la participació
d'un paisà seu als premis de la Magdalena de Castelló, i comunicació de la
rebuda d'uns versos de Santmartí per a publicar-los.
Comunicació per part de Francesc Soriano Bueso a José Antonio Serrano
Montalvo, Governador civil de Llèida, del viatge d'un grup d'universitaris
valencians per terres de Catalunya, pel que li demana expedeixca pasaport
per passar a Andorra.
Adjunta certificat de viatge amb els noms dels viatgers de la [Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles].
Sol·licitud a Fuster per part de la Comissió Organitzadora de l'homenatge a
Paco Soriano de la seua participació a l'acte, pels seus 25 anys com a
administrador dels diaris "Jornada" i "Levante".

[

SORIANO BUESO, Francesc
Carta

Comentaris per part de Soriano Bueso a Marcelino Olaechea, Arquebisbe de
València mostrant el seu disgust per la negativa d’aquest a celebrar la misa
en valencià, i la formació sacerdotal castellana al Seminari.

1965

Sorianobuesofrancesc

17909

1965

Sorianobuesofrancesc

17910

1965

Sorianobuesofrancesc

17911

1966

Sorianobuesofrancesc

17912

1967

Sorianobuesofrancesc

17913

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso sobre les seues
dificultats econòmiques al estar empresonart per motius polítics i encontra
de la llibertat de premsa, pel que li demana el seu ajut per tal de fer per la
seua lliberació.

1967

Sorianobuesofrancesc

17914

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso sobre com van les
gestions per al seu judici i la seua posada en llibertat per delictes polítics i
encontra de la llibertat de premsa, i d'altres comentaris sobre la restauració
del Monestir de El Puig

1967

Sorianobuesofrancesc

17915

Telegrama

Msotra de suport a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso amb motiu de
l'atemptat.

1981

Sorianobuesofrancesc

17890

Sorianobuesofrancesc

17903

Sorianobuesofrancesc

17907

Sorianobuesofrancesc

17904

Sorribesdonatejosep

17918

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta
Carta
Tarja de
presentació
SORRIBES DOÑATE, Josep
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1881 ]

Comunicació a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso de la publicació al
"Levante" d'un article sobre el Festival de la cançò de Benicarló.
Adjunta retall de premsa de José Palanques fent una crònica de l'esmentat
festival.
Mostra de condol i suport a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso per la
mort de la seua mare.
Mostra de condol i suport a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso per la
mort del seu pare.
Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso de la seua ajuda per
mitjà de les seues amistats, per a aque li aconsegueixca l'impressió de llibres
a la seua imprempta que està passant una petita crisi econòmica.

Comentaris a Fuster per part de Francesc Soriano Bueno sobre la publicació
d'uns versos de Santmartí adaptats per ell.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Francesc Soriano i Bueso,
disculpant-se pel retard de la mateixa, al enviar-la per equivocació a Cullera.
Comunicació a Fuster per part de Francesc Soriano Bueso de que fa
setmanes que no publiquen articles en valencià al seu diari per no tenir-ne
cap.
Enviament a Fuster per parrt de Josep Sorribes Doñate, estudiant de curs de
doctorat, d'una referència de l'Arxiu de Vila-real sobre l'ús de la llengua
valenciana al segle XV.

1991

[

SORRIBES GRANATGE,
Vicent

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Sorribes Gramatge d'una reunió amb
ell per a parlar de l'edició d'un "catecisme", pel que li proposa data i lloc a
València on poder reunir-se.

1954

Sorribesgranatgevicent

17919

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Vicent Sorribes d'una data per reunir-se i
parlar de la publicació d'un catecisme en valencià, pel que li envia la seua
adreça a Sueca per a confirmar-li la reunió a la que anirà amb Enric Valor.

1954

Sorribesgranatgevicent

17920

1955

Sorribesgranatgevicent

17921

1958

Sorribesgranatgevicent

17922

1966

Sorribesgranatgevicent

17923

1973

Sorribesimasl

17924

1997

Sorribesguadalupe

17917

1962

Sosbaynatvicent

17925

1975

Sosbaynatvicent

17926

1979

Sosbaynatvicent

17927

1980

Sosbaynatvicent

17928

Carta

Carta
Tarja de
presentació
SORRIBES I MAS, L
Felicitació
nadalenc
SORRIBES, Guadalupe
Carta
SOS BAYNAT, Vicent

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1882 ]

Oferiment per part de Fuster a Vicent Sorribes Gramatge per a ajudar-lo en
l'edició d'un "Vocabulari valencià-castellà" que li ha encomanat Nicolau
Primitiu.
Enviament a Fuster per part de Vicent Sorribes d'uns treballs seus per a la
publicació al llibre "Lectures per a Infants".
Adjunta dos textos mecanografiats amb els títols "Jesús i els Infants" i
"Nadal".
Mostra de condol a Fuster per part de Vicent Sorribes per la mort del seu
pare.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Lluis Sorribes i Mas, i la seua
familia.
Amb un poema imprés títulat "El nostre país ja és una nova terra que
avança...", i al revers l'imetge d'un sol roig sobre fons negre.
Sol·licitud a Fuster per part de Guadalupe Sorribes, estudiant d'econòmiques
amb el professor Jordi Nadal, de la seua ajuda per a un treball que està fent
sobre la "Fugida de capitals del Pais".
Felicitació a Fuster per part de Vicent Sos Baynat pel seu llibre "Nosaltres els
valencians" i d'altres comentaris d'elogi al text després de la seua lectura.
Felicitació a Fuster per part de Vicent Sos Baynat pel premi d'Honor de les
Lletres Catalanes i d'altres comentaris a la seua obra que va coneixer per
Eduard Ranch.
Felicitació a Fuster per part de Vicent Sos Baynat pel seu article publicat al
diari [[El País]] amb el títol "Las ideas y las costumbres" amb el que està
d'acord i mostra d'admiració per la seua figura i obra.
Anotació manuscrita de Fuster al final de la carta [Contestat].
Enviament a Fuster per part de Vicent Sos Baynat del text del seu parlament
a les Festes de la Magdalena com a mostra d'admiració i estima.

[

SOTO, Apuleyo
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Apuleyo Soto, cap de premsa de l'Universitat
Autònoma de Madrid de la seua col·laboració a la revista "Canto Blanco" fent
crítica literària de les novetats editorials.

1975

Sotoapuleyo

17929

Carta

Comentaris a Fuster per part de E. J. Spoerri a l'enviament d'uns recordatoris
del cardenal Vidal i Barraquer. També li demana algunes informacions sobre
les institucions valencianes "Banco de Nuestra Señora de los
Desamparados", "Concret" i a la "Tradicional Romeria al Puig".
Li adjunta el fullet del "Missatge d'Any Nou" i d'uns poemes amb el títol
"Crida"· i "Timbalers...als timbals".

1967

Spoerriej

17930

1981

Stegmanntilbertdidac

17931

1981

Stegmanntilbertdidac

17932

1981

Stegmanntilbertdidac

17935

1982

Stegmanntilbertdidac

17933

1983

Stegmanntilbertdidac

17934

1981

Stephenswelshmeic

17936

SPOERRI, E.J

STEGMANN, Tilbert Didac
Carta

Carta

Telegrama

Carta

Carta

STEPHENS WELSH, Meic

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
1883 ]

Sol·licitud a Fuster pert part de Til Stegmann de la seua col·laboració en un
llibre d'assaig sobre "Els Països Catalans" per a publicar-lo en alemany
l'editorial Suhrkamp de Frankfurt, i d'altres comentaris al contingut temàtic
de l'obra, als participants en la mateixa, a l'extensió dels treballs que
inclourà i als hororaris editorials a rebre.
Adjunta possible índex temátic de l'obra esmentada "Essay-Band
Katalonien".
Comunicació per part de Fuster a Til Stegmann de que no participarà al seu
llibre d'assaig sobre "Els Països Catalans" i li diu qui podrà fer-li els treballs
demanats.
Mostra de suport a Fuster per part de Til Stegmann amb motiu de
l'atemptat.
Enviament a Fuster per part de Til Stegmann d'un projecte per a la creació
d'una "Bibliografia Catalana". També li demana la seua col·laboració amb un
llibre d'assig sobre "Els Països Catalans" i li demana si va rebre un telegrama
de suport seu per l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de Til Stegmann de l'Universitat de Frankfurt de
si podria fer donació de tots els seus llibres i articles publicats, per a la
Biblioteca Catalana de la mateixa universitat.
Adjunta articles de premsa en català i alemany de la donació dels editoris
catalans de 600 llibres a l'esmentada universitat, amb els títols "Donació dels
editoris catalans a la Universitat de Frankfurt" i "Spende für Bibliothek".
Mostra de suport a Fuster per part de Meic Stephens, del Consell Galès de
les Arts.

[

STRUBELL TRUETA, Miquel
Carta

Felicitació a Fuster per part de Miquel Strubell i Trueta pel seu article "Ara o
mai" on defensa la llengua i cultura catalana. També li demana poder visitarlo junt a la seua casa de Sueca durant les seues properes vacances com a
mostra d'admiració a la seua persona.

1981

Strubellitruetamiquel

17937

Saluda

Invitació a Fuster per part del Consell d'Adminsitració de l'empresa Studio
S.A. al film "La última cena", pel·licula inaugural del cicle "Semana de Cine
Cubano", del director Tomás Gutierrez Alea.
Adjunta "Entrada. Butaca 14. Fila 18", i programa de la "Semana Cine
Cubano. Valencia-Cinema".

1977

Studiosa

17938

1978

Studiosa

17939

1979

Studiosa

17940

1977

Suarezcarlos

20677

1965

Suecaajuntament

17942

1966

Suecaajuntament

17941

1975

Suecaajuntament

17943

STUDIO, S.A

Saluda

Saluda

Invitació a Fuster per part de l'empresa Studio S.A. als espectacles del
"Festival d'Estiu al Teatre Romà de Sagunt".
Adjunta invitació per a cadascún dels 4 espectacles programats.
Invitació a Fuster per part de l'empresa Studio S.A. a l'espectacle "M-7
Catalonia" al Teatre de Valencia.
Adjunta dues invitacions a l'espectacle.

SUÁREZ, Carlos

Còpia del article de Luis Carlos Buraya al diari "Ya" sobre el "Museo de
autógrafos" de "Carlos Suárez".

SUECA, Ajuntament

Invitació a Fuster per part de l'Alcalde de Sueca Francisco Segarra Fabiá al V
Concurs Nacional de Paelles amb motiu de la Festes de l'Arròs 1965.
Adjunta tiket del dinar.

Saluda

Carta
Carta

Mostra de condol a Fuster per part de l'Ajuntament de Sueca per la mort del
seu pare.
Felicitació a Fuster per part de l'Ajuntament de Sueca pel Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.

Carta

Felicitació a Fuster per part de l'Ajuntament de Sueca pel Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.

1975

Suecaajuntament

17944

Carta

Agraïment per part de Fuster a l'Ajuntament de Sueca i al seu alcalde, Rafael
Matoses Palàcios, la seua felicitació amb motiu del Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes.

1975

Suecaajuntament

17945

Carta

Carta de Miguel Burguera Sarró, President de la Comisió de Festes de l'
"Ajuntament de Sueca", demanat a Fuster la seua col·laboració per al
Programa de Festes.

1976

Suecaajuntament

20678

Correspondència de Joan Fuster
1884 ]

[

SUECA, Ajuntament

Saluda

Invitació a Fuster per part de l'Alcalde de Sueca Jaume Lloret Solves al XIX
Concurs de Paelles amb motiu de les Festes Majors de la localitat

1979

Suecaajuntament

17946

1979

Suecaajuntament

17947

1981

Suecaajuntament

17948

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Alcalde de l'Ajuntament de Sueca, Alfredo
Guillem Contreras, de l'enviament a Jordi Pujol d'una carta d'agraïment per
donar-li la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya i d'altra a Fuster
d'agraïment per la seua tasca intel·lectual.

1983

Suecaajuntament

17949

Invitació

Invitació de l' "Ajuntamnet de Sueca" a Fuster al "IX Concurs Nacional de
Paella".
Adjunta dos invitacions.

1983

Suecaajuntament

19975

Saluda

Mostra de suport a Fuster per part de Jaume Lloret Solves, Consejal de
Relacions Públiques i Protocol de l'Ajuntament de Sueca per la seua tasca a
favor de la cultura i lletres del País Valencià.

1983

Suecaajuntament

17951

Saluda

Enviament a l'Arxiu Municipal de Sueca per part de Jacinto Heredia Robres,
Consejal de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real d'un exemplar del Vol.VI de
l'obra "Datos para la historia de Villarreal" de José Mª Doñate.

1984

Suecaajuntament

17955

Saluda

Invitació a Fuster per part de l'Ajuntament de Sueca, i el seu alcalde Alfredo
Guillem Contreras al recital que farà Lluís Llach al Cine Lido de la mateixa
localitat
Adjunta dues entrades a l'acte

1985

Suecaajuntament

17950

1987

Suecaajuntament

17952

1991

Suecaajuntament

17954

1992

Suecaajuntament

17953

1981

Sumoyramon

17956

Saluda
Carta

Carta
Comunicat

Carta
SUMOY, Ramon
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1885 ]

Enviament a Fuster per part de l'Alcalde de Sueca Jaume Lloret Solves del
programa de les Festes Majors de la localitat.
Felicitació a Fuster per part de l'Ajuntament de Sueca, i del seu alcalde
Alfredo Guillem Contreras, pel Premi de les Lletres Valencianes.

Mostra de suport i reconeixement a Fuster per part de l'Ajuntament de
Sueca per la seua tasca en favor de la cultura.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Vera Chaqués de la seua elecció
com a Alcalde de l'Ajuntament de Sueca, amb el que es fica a la seua
disposició
Invitació a Fuster per part de Vicent Vera i Chanqués, alcalde de
l'Ajuntament de Sueca, a l'acte d'entrega de la Medalla d'Or de la ciutat a
Antoni Puchades i a Fermí Cortés, en els que intervendrà junt amb Vicente
Aleixandre
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Ramon
Sumoy, un lector dels seus articles a [[La Vanguardia]] i admirador de la seua
llavor intel·lectual.

[

SUNYOL

Carta

SUREDA Y CARRIÓN, Núria
Cartaº

SURINYACH I GONZÁLEZ,
Manuel

Tarja de
presentació

SUROS, Eugeni
Carta

Carta

SURROCA Y TALLAFERRO,
Roberto

Comentaris a Fuster per part de Joan Sunyol recomamant-li a un músic
mallorqui del conservatori d'Alcant, i li demana si vol alguna cosa de Vic.
Sol·licitud a Fuster per part de Núria Sureda i Carrión de la publicació d'un
article seu que li adjunta, i d'altres comentaris del perquè li escriu i com es
van coneixer.
Adjunta article mecanografiat amb el títol "El riu Ebre i Sagunt: una solució al
problema de la segona guerra púnica", amb il·lustracions i fotos en blanc i
negre.
Adhesió per part de Manuel Surinyach i Gonzàlez a l'homenatge a Fuster a la
plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eugeni Surós de la seua participació en una
conferència sobre el País Valencià a un congrès organitzat per l'Institut
d'Estudis Occitans.
Comentaris a Fuster per part d'Eugeni Surós sobre les dates del congrès
organitzat per l'Institut d'Estudis Occitans a Marsella, i a la participació
d'Aracil com a conferenciant per a parlar del País Valencià. També li fa alguns
comentaris per a la creació d'un club d'Amics del País Valencià, per a fer
activitat culturals als pobles.

1961

Sunyol

17957

1984

Suredaicarrionnuria

17958

1981

Surinyachigonzalezmanuel

17959

1962

Suroseugeni

17960

1963

Suroseugeni

17961

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Robert Surroca i Tallaferro amb motiu
de l'atemtpat.

1981

Surrocaitallaferroroberto

17962

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Àlex Susanna sobre la seua visita a Sueca i del
dinar a Cullera, on varen parlar d'art i literatura junt amb Alfaro, pel que li
envia algunes frases d'Eugenio Montale al respecte publicades a un article "Il
gindizio estetico" i al llibre "Auto da fé".

1983

Susannaalex

17964

1986

Susannaalex

17965

1990

Susannaalex

17966

Susannaalex

17963

SUSANNA, Alex

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Àlex Susanna d'obres extrangeres que parlen
de iteratura catalana per tal de recollir-les a un dossier.

Poema

Comentaris a Fuster per part d'Àlex Susanna de la seua estada a Londres
amb una beca d'estudis i sobre com es la vida universitària allà.
Al revers del full apareix una imatge a color [Astronomy... Stamp designed by
Jeff Fisher].

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alex Susanna sobre la lectura de l'obra
"Quadern gris" de Josep Pla. També li diu que està a Venècia en un intercanvi
d'estudis i li demana visitar-lo a sa casa de Sueca a la tornada del viatge.

Correspondència de Joan Fuster
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[

SYMPOSION TIRANT LO
BLANC

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Bosch sobre la seua negativa a
participar al Simposi Tirant lo Blanc.

1990

Symposiontirantloblanc

17967

1968

Taberieposeditorial

17968

1969

Taberieposeditorial

17969

1970

Taberieposeditorial

17970

T ↑
TABER I EPOS, Editorial
Carta

Carta

Carta
TALENS, Jacinto

Enviament a Fuster per part de l'Editorial Taber d'un exemplar de la
col·lecció "Catalunya-Visió", i d'altres comentaris sobre la col·laboració
editorial de Jarque.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Perucho director literari de l'Editorial
Taber de la seua col·la boració amb uns llibres sobre València a la col·lecció
"Catalunya-Visió".
Comunicació a Fuster per part de Joan Perucho de l'Editorial Taber Epos S.A.
de l'anulació de qualsevol compromís editorial amb ells per motius
econòmics..

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
Al' anvers de la postal imatge de "La obsesión" de Marc Chagall.
Ex libris de Joan Fuster.

1951

Talensjacinto

20434

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
Comunica que encara no ha rebut "Contrapunto".
A l' anvers de la postal imatge de "El reloj de marmol negro" de Paul
Cézanne.
Ex libris de Joan Fuster.

1951

Talensjacinto

20435

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "Turm der Blauen Pferder" de Franz Marc.
Ex libris de Joan Fuster.

1955

Talensjacinto

20436

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "L' uomo dal mandolino" de Pablo Picasso.
Ex libris de Joan Fuster

1955

Talensjacinto

20437

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "Blue Pferd" de Franz Marc.
Ex libris de Joan Fuster.

1955

Talensjacinto

20438

Correspondència de Joan Fuster
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[

TALENS, Jacinto

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A la postal imatge de l' obra Kessaua de Willi Baumeister.

1955

Talensjacinto

20747

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A la postal imatge de l' obra Kessaua de Willi Baumeister.

1955

Talensjacinto

20747

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "Buste de jeune femme" de Modigliani.
Ex libris de Joan Fuster

1956

Talensjacinto

20439

Postal

Postal de Miles, Jacinto Talens, a Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de "La mejor parte" de Maurice Denis
Ex libris de Joan Fuster

1961

Talensjacinto

20433

1967

Talensjacinto

17971

Carta

Comentaris personals per part de Jacinto Tales a Fuster sobre la mort
d'Eugenio, i li demana disculpes per o felicitar-li els nadals al estar molt
afectat. També li parla de la seua visa universitària a Madrid i li comunica un
nou canvi de domicili. Finalment li parla de la visita d'una tal Mode i d'una
conferencia sobre Israel que està preparant per a un Col·legi Major.

1968

Talensjacinto

17972

Postal

Salutacions a Fuster per part del seu amic Jacinto Talens des de la Seo
d'Urgell.
Al revers del full apareix la foto a color de la reproducció d'una pàgina d'un
[Misal gòtic. Miniatura: Anunciació. Any 1396].

1970

Talensjacinto

17973

1973

Tapiafrancisco

17974

1973

Tapiafrancisco

20679

1965

Tapiasmoratofermi

17975

1981

Tapiaspere

17976

Carta

Carta
TTAPIA, Francisco
Carta
TAPIAS MORATÓ, Fermí
TAPIAS, Pere

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1888 ]

Comentaris a Fuster per part del seu amic Jacinto Talens sobre la seua nova
adreça a Madrid i sobre quant presentarà la seua tesi universitària, pel que
el convia a visitar-lo a la seua nova casa

Enviament a Fuster per part de Francisco Tapia d'un exemplar de l'obra
"Historiadores sobre España" en la que col·labora. També li demana
disculpes per no apareixer a l'obra errat el seu nom, al ficar Juan Fuster
enlloc de Joan.
Carta de Francisco Tapia demanant permís per a reproduir al seu llibre "
Historiadores sobre Hispania" unes pàgines de l' obra de Fuster "Rebeldes y
Heterodoxos".
Enviament a Fuster per part de Fermí Tapias Morató d'uns llibres i li demana
disculpa per no enviar-los pel nadal.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Pere Tapias.

[

TÀPIES, Antoni
TÀRBENA, Ajuntament

Carnet

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part d'Antoni Tàpies.

1981

Tapiesantoni

17977

Saluda

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Gerónimo Moncho Pascual,
Regidor de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Tàrbena.

1979

Tarbenaajuntament

17978

Saluda

Comentaris polítics a Fuster per part d'un tal Pinet Regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Tàrbena, i sobre nacionalisme valencià.

1980

Tarbenaajuntament

17979

1968

Tarinmanuel

17981

1969

Tarinmanuel

17982

1969

Tarinmanuel

17984

1969

Tarinmanuel

17985

1970

Tarinmanuel

17983

1974

Tarinmanuel

17980

1975

Tarinmanuel

17986

TARÍN, Manuel
Carta

Carta

Fullet

Fullet

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Carme de Miquel de la seua col·laboració al
Primer Concurs Infantil Joanot Martorell organitzat per la Falla Sant Josep de
la Muntanya-Terol, fent per a que les editorials donen llibres per regalar als
xiquets participants. També li fa alguns comentaris sobre la falta d'ajunta de
la Fundació Huguet per a les clases de valencià.
Convocatòria a Fuster per part de Manuel Tarín a una reunió del jurat del
concurs infantil de dibuix Joanot Martorell organitzat per la Falla Sant Josep
de la Muntanya-Terol de València.
Material didàctic del Primer Gran Concurs Infantil Joanot Martorell
organitzat per la Falla Sant Josep de la Muntanya-Terol, sobre Joanot
Martorell.
Bases del Primer Concurs Infantil de dibuix Joanot Martorell, organitzat per
la Falla Sant Josep de la Muntanya-Terol.
Invitació a Fuster per part de Manuel Tarin a l'acte d'entrega dels II Premis
Infantils de dibuix Joanot Martorell a la Societat Coral El Micalet.
Adjunta 3 invitacions a l'acte
Invitació a Fuster per part de Manuel Tarín al cinquè Concurs Infantil de
dibuix Joanot Martorell organitzat per la Societat Coral El Micalet.
Invitació a Fuster per part de Manuel Tarin a l'acte d'entrega dels VI Premis
Infantils de dibuix Joanot Martorell organitzats per la Societat Coral El
Micalet.
Adjunta 3 invitacions a l'acte.

[

TAROT DE QUINZE
Carta

Carta
TARRADELL, Miquel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Josep M. Figueres de la seua participació al
darrer número de la revista "Tarot de Quinze", i d'altres comentaris sobre els
demés participants en la revista i a l'enviament del número 1 de l'esmentada
publicació.
Comentaris a Fuster per part de Josep Mª Figueres sobre la distribució i
venda de la revista "Tarot de Quinze", i d'altres comentaris sobre els temes a
tractar a la publicació i els participants a la mateixa, on li diu que seria
convenient parlar de la poesia valenciana.
Comunicació a Fuster per part de Miquel Tarradell del seu nomenament com
a catedràtic a l'Universitat de València, i d'altres comentaris a Fuster sobre
com li van les clases. També felicita a Fuster pel seu llibre "El descrèdit de la
realitat" i li diu que al viure més a prop podràn veure's més.
Felicitació a Fuster per part de Miquel Tarradell per la concecusió d'un
premi. També li felicita els nadals.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre la visita de Carles
Riba a València, i d'altres comentaris sobre la seua visita a Barcelona on li diu
que està de moda per la seua darrera obra. Finalment li demana la seua
visita a sa casa de València per a sopar.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre les gestions fetes
amb el tribunal d'unes oposicions universitàries per tal de recomanar-los al
seu candidat, i d'altres comentaris sobre els seus propers viatges i les
adreces on pot trobar-lo per si li escriu sobre el tema.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre les gestions fetes per
Dolç per a dur a terme un projecte sobre Ausias March a l'Universitat de
València, i d'altres comentaris sobre un homenatge al paranimf de la
mateixa universitat, pel que li demana reunir-se i parlar del tema.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre les gestions a dur a
terme amb San Valero de l'Universitat de València respecte a temes
acadèmics del seu interès.
Felicitació a Fuster per part de Miquel Tarradell per ser premiat als Jocs
Florals amb l'obra "Indagacions possibles", de lo que s'ha enterat per la
ràdio.

1973

Tarotdequinze

17987

1973

Tarotdequinze

17988

1955

Tarradellmiquel

17989

1956

Tarradellmiquel

17990

1957

Tarradellmiquel

17991

1957

Tarradellmiquel

17992

1959

Tarradellmiquel

17993

1959

Tarradellmiquel

17994

1959

Tarradellmiquel

17995

[

TARRADELL, Miquel
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Miquel Tarradell de la seua estada a
València pel que li demana reunir-se amb ell abans de sortir de viatge pels
seus treballs d'investigació, i d'altres comentaris sobre la seua estada a
Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre un projecte d'història
de València, pel que li demana tenir una reunió amb Sanchis Guarner i amb
Reglà per a parlar dels continguts de la mateixa, els quals li avança.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell instant a Fuster a
presentar-se a algún premi literari amb un treball sobre història de la
literatura.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Tarradell, sol·licitud de
l'adreça de Ventura a Paris per visitar-lo en el seu proper viatge. També li fa
alguns comentaris sobre la publicació d'una "Història del País Valencià".
Felicitació nadalenca a Fuster per part de Miquel Tarradell desde Barcelona
on està de viatge i on ha fet una nevada espectacular. També li diu que no
anirà a Paris i d'altres comentaris sobre el retorn de l'exili d'En Ventura.
Finalment li parla de la lectura de l'obra "Homenots", i sobre l'interés d'En
Bastardes de publicar una "Història del País Valencià".
Enviament a Fuster d'un retall de premsa del seu interés.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell diguent-li que mantinga
contacte amb Camarena, i sobre el seu proper viatge. També li diu que li
enviarà un pròleg Martínez Ferrando i altre Joan Reglà per a la seua revisió.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre una reunió a Sueca
dels participants a la "Història del País Valencià" per a parlar de la publicació
de la mateixa obra, i al finançament de la mateixa des de Catalunya.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre la seua estada a
Madrid, i li demana reunir-se amb ell a la tornada a València per a parlar del
Premi March, que recaurà en un escriptor valencià.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradel sobre les eleccions a
deganat de l'Unviersitat de Barcelona. També li proposa una data per a
reunir-se amb ell a València i li diu que va estar a Sueca però no pa poder
fer-se amb ell.

1959

Tarradellmiquel

17996

1960

Tarradellmiquel

17997

1961

Tarradellmiquel

17998

1962

Tarradellmiquel

17999

1962

Tarradellmiquel

18000

1963

Tarradellmiquel

18001

1963

Tarradellmiquel

18002

1964

Tarradellmiquel

18003

1964

Tarradellmiquel

18004

1964

Tarradellmiquel

18005

[

TARRADELL, Miquel
Carta

Carta

Carta

Poema

Postal

Tarja de
presentació
Minuta
Poema
Telegrama

Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell sobre el seu estat de salut,
i sobre uns articles per a "Destino". També li demana informacions per a un
un estudi dels "romans al País Valencià" i li parla de publicar un text de la
"Sueca romana". Finalment li comunica la visita de Maurici Serrahima a
València i li diu que visitarà Sueca pel que li demana si ha llegit el seu darrer
llibre "La crisi de la ficció".
Mostra de condol a Fuster per part de Miquel Tarradell per la mort del seu
pare, de la que s'ha enterat pel diari. També li fa alguns comentaris sobre la
publicació d'un setmanari valencià similar a "Tele-Estel", i li dona la seua
adreça a Barcelona per si vol escriure-li mentre hi és allà.
Enviament a Fuster per part de Miquel Tarradell d'un informe sobre les
seues "Observacions a la divisió comarcal del País Valencià", i d'altres
comentaris sobre la propera reunió de treball al respecte que es farà a
València.
Poema amb un dibuix de Aulàlia Tarradell, filla petita de Miquel Tarradell
dedicat a Fuster, "Vers per a En Fuster".
Salutacions a Fuster per part de Miquel Tarradell des de Palma de Mallorca
on està de viatge familiar, i comentaris a la foto de la postal.
Al revers del full apareix una imatge a color d'un dibuix d'uns turistes
prenent el sol dins d'una paella i un cuiner mirant-los.
Agraïment a Fuster per part de Miquel Tarradell i de Matinde Font per la
seua mostra de condol, per la mort del seu fill Francesc Tarradell i Font.
Minuta del dinar homenatge a Miquel Tarradell a València.
Amb una foto de la façana del restaurant on es va fer l'acte.
Poema i dibuix dels fills petits de Miquel Tarradell dedicat a Fuster, "Obra
per a Juan Fuster".
Adjunta dibuix d'una familia junt a un arbre.
Salutacions a Fuster per part de la familia de Miquel Tarradell.

1965

Tarradellmiquel

18006

1966

Tarradellmiquel

18007

1967

Tarradellmiquel

18008

1969

Tarradellmiquel

18013

1969

Tarradellmiquel

18009

1969

Tarradellmiquel

18010

1970

Tarradellmiquel

18012

1970

Tarradellmiquel

18014

1970

Tarradellmiquel

18026

Esquela

Esquel·la mortuòria per la mort de Matilde Font i Sariols esposa de Miquel
Tarradell, enviada a Fuster.

1975

Tarradellmiquel

18011

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Tarradel de la seua proposta com a
membre de la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i
d'altres comentaris sobre l'extensa bibliografia fusteriana.

1977

Tarradellmiquel

18015
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[

TARRADELL, Miquel
Carta

Comunicació a Fuster part de Miquel Tarradell del canvi dels estatuts de
l'Institut d'Estudis Catalans per a la creació d'unes noves seccions i membres
de la mateixa associació, pel que serà proposat com a membre de la Secció
Historico-Arqueològica.

1977

Tarradellmiquel

18016

Carta

Contestació per part de Fuster a Miquel Tarradell declinant el seu
nomenament com a membre de la Secció Historico-Arqueològica de l'Institut
d'Estudis Catalans.

1978

Tarradellmiquel

18017

Carta

Comunicació a Eliseu Climent per part de Miquel Tarradell de la signatura
d'una carta enviada pel president d'òmnium Cultural. També li demana que
faça per a que Fuster accepte ser membre de la Secció HistoricoArqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

1978

Tarradellmiquel

18018

Carta

Comentaris a Fuster per part de Miquel Tarradell demanant-li es replantege
acceptar el seu nomenament com a membre de la Secció HistoricoArqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

1978

Tarradellmiquel

18019

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Miquel Tarradell de l'enviament del seu
curriculum i llistat de publicacions per al seu nomenament com a membre de
l'Institut d'Estudis Catalans.

1978

Tarradellmiquel

18020

Carta

Enviament a Miquel Tarradell per part de Joan Fuster de la documentació
sol·licitada per al seu nomenament com a membre de l'Institut d'Estudis
Catalans.
Adjunta carta al president de l'Institució demanant ser acceptat com a
membre i bibliografía amb els seus treballs històrics

1978

Tarradellmiquel

18021

1978

Tarradellmiquel

18022

Carta

Agraïment a Fuster per part de Miquel Tarradell de l'enviament dels papers
que li demanà per a ser nomenat membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
També li demana que complete alguna dada més respecte al seu curriculum.

Carta

Enviament per part de Fuster a Miquel Tarradell d'algunes dades respecte al
seu curriculum, que ha tret de la GEC.

1978

Tarradellmiquel

18023

Carta

Comunicació a Fuster per part de Miquel Tarradell de l'arribada a temps del
seu curriculum per presentar-lo al Ple de l'Institut d'Estudis Catalans on es
proposà el seu nomenament com a membre de l'institució. També li demana
el nom d'altres personatges valencians que pugueren ser presentats per al
mateix nomenament.

1978

Tarradellmiquel

18025

Invitació

Invitació a Fuster a l'acte d'ingré de Miquel Tarradell i Mateu, com a membre
de la Reian Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, on participarà Lluis
Pericot i Garcia.

1978

Tarradellmiquel

18024
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[

TARRADELLAS, Josep
Expedient

TÀRREGA
TARREGA, Enrique

Tarradellasjosep

18027

1967

Tarradellasjosep

18028

Carta

1981

Tarradellasjosep

18029

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de Josep M. Recasens i Comes, alcalde de
Tarragona, per la seua defensa de la llengua i cultura catalana.

1981

Tarragonaajuntament

18030

Tarrega

18031

Tarregaenrique

18033

Tarregaenrique

18032

Carta
Telegrama
Postal

TÀRREGA, Salvador

1961

Agraïment a Fuster per part de Josep Tarradellas per l'enviament de la seua
obra "Diccionari per a ociosos", i d'altres comentaris sobre la posada en
marxa de [[La Revista de Catalunya]], i a la propera organització dels Jocs
Florals de la Llengua Catalana
Mostra de suport a Fuster per part de Josep Tarradellas i adhesió a
l'homenatge que li han fet a València.

Carta

TARRAGONA, Ajuntament

Diferents cartes entre Rafael Catardi, Domènec Pallarola, Josep Tarradellas i
Joan Fuster sobre l'organització dels Jocs Florals de la Llengua Catalana a
l'Alguer (Itàlia), on aquest darrer és membre del jurat i es parla del contingut
de les obres a premiar.
Apareix carta de Tarradellas a Fuster agraïnt-li la seua tasca en defensa de la
cultura i llengüa catalana.

Comunicació a Fuster per part de Tàrrega de la data d'una visita.
Comunicació a Fuster per part de Tàrrega de la data d'una visita.

1969

Salutacions a Fuster per part de Tàrrega des d'Andorra on està de viatge.
Al revers del full apareix un paisatge mutanyenc amb el [Llac d'Engolasters].

Carta

Comunicació a Fuster per part de Viuda de Salvador Tàrrega de la devolució
per part del seu banc d'una factura per la compra de vins.

1972

Tarregasalvador

18035

Factura

Factura enviada a Fuster per part de Hijos de Salvador Tàrrega, Vinos i licors
per la compra d'aquests.

1977

Tarregasalvador

18034

TASIS, Rafael
Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis de l'enviament d'un exemplar de
"Conc invocacions", i d'altres comentaris d'elogi a la seua obra poètica i a les
seues col·laboracions en [La Nostra Revista].

1951

Tasisrafael

18037

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre els nombre de treballs
presentats als Jocs Florals de l'Alguer dels que són jurats, i a quines obres
han de tenir-se en consideració. També li fa alguns comentaris crítics a la
recomanació de Simon i Mossa de premiar un treball en castellà rebut des de
Buenos Aires, i sobre la reunió dels membres de jurat.

1951

Tasisrafael

18083
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[

TASIS, Rafael
Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Rafael Tasis, amb dos poemes amb
els títols "La felicitat d'aquest món" de Christophe Plantin i "Feliç qui, com
Ulises..." de Joachim DuBellay.
Al revers del full apareix un dibuix imprés i colorejat de Francesc Gassó, que
representa a un home llegint.

1951

Tasisrafael

18101

1953

Tasisrafael

18038

1953

Tasisrafael

18039

1953

Tasisrafael

18040

1953

Tasisrafael

18041

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis sobre la publicació d'un llibre
seu per part de "Pont Blau". També li parla de les activitats a dur a terme a
Barcelona amb motiu de la presentació de l'esmentat llibre, i el felicita per
l'englantina d'or als Jocs Florals de Caracas.

1954

Tasisrafael

18042

Carta

Acceptació per part de Fuster a Rafael Tasis de la proposta d'actes a dur a
terme amb motiu de la presentació del seu llibre sobre la història de la
poesia catalana fins la renaixença que es publicarà a Mèxic, i d'altres
comentaris sobre la publicació a Barcelona d'altres obres poètiques seues:
"Terra en la boca" i "Sobre l'originalitat i uns poemes". Finalment li parla dels
possibles parlaments i lectures a dur a terme durant la presentació.

1954

Tasisrafael

18043

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis d'uns canvis en el programa
d'activitats a dur a terme durant la presentació d'un llibre seu a Barcelona.
També li fa alfuns comentaris a l'enviament per part de Riera i Llorca del nº
15 de [Pont Blau] on apareix un article de tots dos títulat "El Pelegri
apassionat".

1954

Tasisrafael

18044

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comentaris a la polèmica encetada per José Luis Aranguren deguda a la seua
publicació d'un article "La evolución espiritual de los intelectuales españoles
en la emigración" a la revista [Cuadernos Hispanoamericanos].
Comentaris per part de Rafael Tasis a José Luis Aranguren al seu article "La
evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración"
aparegut a la revista [Cuadernos Hispanoamericanos].
Carta de José Luís Aranguren a Rafael Tasis agraint-li la nostra amistat i el seu
interés sobre la figura dels intel·lectuals espanyols a l'exili, pel que vol
conéixer-lo quant vaja a Barcelona.
Enviament a Fuster per part de Rafael Tasis d'un gir postal per valor de 1.125
pts en concepte de drets d'autor per un article a Pont Blau.

[

TASIS, Rafael
Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis al seu viatge a Barcelona on va
protagonitzar tot un seguit d'activitats culturals dins dels actes de
presentació d'un llibre seu publicat a Mèxic. També li diu que li pagaran les
despeces del viatge i li envia una ressenya sobre lo esmentat apareguda a la
revista [Tramontane].

1954

Tasisrafael

18045

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis de l'enviament d'un exemplar de
la revista [Tramontane] i del seu llibre sobre "Pere III" que està llegint per a
fer una ressenya literària a la premsa valenciana. També li fa alguns
comentaris sobre la lectura de l'esmentada obra.

1954

Tasisrafael

18046

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis per la seua crítica al seu llibre
sobre "Pere III" de la que li demana li envie una còpia, i d'altres comentaris
sobre una festa poètica a Riells de Montseny. També li fa alguns comentaris
sobre la figura de Joan Escofet i li parla de la publicació a Mèxic d'una segona
part del seu llibre sobre la poesia catalana de la renaixença, i demés
comentaris sobre "Pont Blau" i Vicenç Riera Llorca.

1954

Tasisrafael

18047

Carta

Enviament per part de Fuster a Rafael Tasis d'un retall del "Levante" on
apareix la ressenya literària del seu llibre sobre "Pere III". També li diu que va
coincidir al certamen de Riells de Montseny amb Maurici Serrahima, a qui no
li arriba la revista "Pont Blau" per a que li ho faça saber a Riera Llorca.

1954

Tasisrafael

18048

Carta

Felicitació a Fuster pel seu sant de part de Rafael Tasis, qui també li agraeix
l'enviament de la seua ressenya a un llibre seu sobre "Pere III" apareguda al
"Levante". També li diu que ha escrit a Riera i Llorca sobre el retard en
l'arribada dels números de "Pont Blau" i li fa alguns comentaris al discurs de
Ridruejo a un certamen literari a Palma de Mallorca.

1954

Tasisrafael

18049

Carta

Comentaris per part de Fuster a Rafael Tasis sobre la seua reclamació a Riera
i Llorca pel retarde en l'enviament de la revista "Pont Blau". També li fa
alguns comentaris sobre la seua anada al certamen literari a Palma de
Mallorca i al discrus de Ridruejo en favor de la llengua catalana, i li fa alguns
comentatris sobre la personalitat dels mallorquins. Finalment li fa alguns
comentaris sobre el proper congrés de poesia a Santiago de Compostela.

1954

Tasisrafael

18050

Carta

Felicitació a Fuster per part de Rafael Tasis per l'obtenció del Premi Joaquim
Folguera als Jocs Florals de Sao Paulo amb "Escrit per al silenci", i d'altres
comentaris sobre la critica literària a llibres seus en diferents revistes
literàries. Finalment li fa alguns comentaris a l'obra de Josep Mª de Sagarra
"La Ferida lluminosa" i demés comentaris sobre obres presentades a premis
literaris, i a la publicació del "Diccionari Fabra".

1954

Tasisrafael

18051

Correspondència de Joan Fuster
1896 ]

[

TASIS, Rafael
Carta

Comentaris per part de Fuster a Rafael Tasis sobre els molts treballs de
crítica literària que ha de fer. També li fa alguns comentaris crítics a l'obra
teatral "El Comte Arnau" d'Arimany, i li demana l'enviament del "Diccionari
Fabra". Finalment li fa alguns comentaris sobre l'unitat lingüística als pobles
catalano-parlants.

1954

Tasisrafael

18052

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre el dialectalisme d'alguns
escriptors valencians i mallorquins, i a certa polèmica per incloure algunes
veus al "Diccionari Fabra". També li diu el motiu pel retard de l'enviament de
números de la revista "Pont Blau", i sobre la mort d'Artís Gener i a la
continuitat de "La Nostra Revista" pel seu fill.
Finalment li fa alguns comentaris sobre la seua col·laboració a l'esmentada
revista i a la publicació d'uns "Judicis finals" seus a "Pont Blau, i als
guardonats als Jocs Florals de Sao Paulo.

1955

Tasisrafael

18053

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Rafael Tasis d'un número de la revista "Pont
Blau" que li falta, i d'altres comentaris sobre el dialectalisme d'alguns
escriptors valencians. També li fa alguns comentaris crítics a la persona d'En
Grases i sobre l'Almanac "El Grifón", i li diu que li escriurà al fill d'Artís Gener
per a veure la revista que edita.

1955

Tasisrafael

18054

1955

Tasisrafael

18055

1955

Tasisrafael

18056

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1897 ]

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis de que no té el numero de
"Pont Blau" que li falta però que li'l pot demanar. També li parla del
dialectalisme valencià arran de la publicació del "Diccionari General" de
Fabra, i li agraeix l'enviament de la seua obra "El descrèdit de la realitat" i li
diu que li enviarà la seua "Biblia valenciana". Finalment li fa alguns
comentaris crítica a la figura d'En Grases i a la d'Artís Gener, i li parla dels
homenatges a Carner i a Carles Riba, i a les obres editades per Arimany.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Tasis de si ha rebut els números de
"Pont Blau" que li faltaben, i d'altres comentaris sobre la lectura de la seua
obra "El descrèdit de la realitat", comparant-la amb un article d'Egenio
Granell i d'Adolfo Salazar. També la fa alguns comentaris al respecte de certa
polèmica encetada per un lector de Raixa sobre el dialectalisme d'alguns
escriptors valencians.
Finalment li parla de la lectura d'una crítica literària seua apareguda a "Pont
Blau" del darrer llibre d'història de Ruíz Caloja, i li demana si ha rebut
l'exemplar de la "Biblia Valenciana".

[

TASIS, Rafael

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis per les seues paraules d'elogi a la
lectura de la seua obra "El descrèdit de la realitat", i li diu que va rebre la
seua "Biblia valenciana" i demés comentaris sobre la seua lectura. També li
parla del dialectalisme d'alguns escriptors valencians, i li demana
l'enviament d'uns números de "Pont Blau". Finalment li diu que li ha escrit
Riera i Llorca diguent-li els projectes editorials que està fuent a terme a
Mèxic, i demés comentaris sobre les revistes literàries que s'editen a l'exili.

1955

Tasisrafael

18057

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre l'enviament d'uns
números de la revista "Pont Blau". També li parla de la seua obra la "Biblia
Valenciana" i de la nova col·lecció Lletres encetada per l'Arimany i de la
"Història de la literatura" de Ruíz Calonja. Finalment li demana que faça un
article a "Pont blau" sobre el dialectalisme valencià i li parla de les Edicions
Catalanes a Mèxic.

1955

Tasisrafael

18058

Carta

Enviament a Fuster per part de Rafael Tasis d'un retall de premsa d'una
crítica literària d'Alberto del Castillo a la seua obra "El descrèdit de la
realitat" i d'altres comentaris a l'enviament d'uns números de "Pont Blau"
que li falten.
Adjunta retall de premsa en castellà del [Diario de Barcelona, pàgina 21] amb
el títol "El recrédito de la realidad".

1955

Tasisrafael

18059

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis per l'enviament d'un retall de
premsa amb una crítica literària d'Albert del Castillo al seu llibre "El descrèdit
de la realitat", i d'altres comentaris sobre la publicació d'una obra sobre la
história de la poesia catalana moderna a "Raixa". També li fa alguns
comentaris sobre la publicació de la seua "Història de la poesia valenciana" i
li demana l'enviament de l'obra "l'Ariadna al laberint grotesc" d'Espriu.

1955

Tasisrafael

18060

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis de l'enviament d'un text seu
sobre la "poesia moderna", d'un llibre de l'Espriu titulat "Ariadna" i d'un gir
postal per valor de 216 pts, tornant-li els diners que li anticipà, al no poder
vendre-li exemplars de "Pont Blau" per estar esgotats.
Adjunta l'esmentat gir postal.

1955

Tasisrafael

18061

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis per l'enviament del seu text
sobre "poesia catalana moderna" i pel retorn d'uns diners. També li fa alguns
comentaris sobre els darrers premis literaris, i sobre el retarn en l'arribada
dels números de la revista "Pont Blau" desde Mèxic. Finalment li fa alguns
comentaris sobre el Consejo Nacional de Prensa celebrat a València.

1955

Tasisrafael

18062

Correspondència de Joan Fuster
1898 ]

[

TASIS, Rafael
Carta

Enviament a Fuster per part de Rafael Tasis de les bases al Premi Joan
Santamaria organitzat per un grup d'amics, i d'altres comentaris sobre la
publicació de la seua "Antologia de la poesia catalana moderna".
Carta escrita com a nota al peu de les bases de l'esmentat premi.

1956

Tasisrafael

18063

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis per l'enviament de les bases del
Premi Joan Santamaria al que no es presentarà, i d'altres comentaris sobre la
publicació de la seua "Antologia de la poesía catalana moderna" i als
continguts de la mateixa. Finalment li parla de la marxa cap a França de Puig
i Ferreter i li diu que li enviarà "Les originalitats".

1956

Tasisrafael

18064

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre la publicació de la seua
"Antologia de la poesía catalana". També li demana l'enviament de la seua
obra "Les originalitats" i demés comentaris sobre la presentació de
valencians al Premi Joan Santamaria i sobre el seu desconeixement de la
literatura valenciana. Finalment li parla de les revistes mexicanes i als seus
continguts, i li parla de l'obra literària de Joan Puig i Ferreter.

1956

Tasisrafael

18065

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis per l'enviament d'uns exemplars
de la seua obra "La Poesia Catalana", i demés comentaris a la lectura de la
mateixa. També li demana permís per a la traducció al francés de la seua
obra "El descrèdit de la realitat". Finalment li fa alguns comentaris sobre el
retard en l'enviament de "Pont Blau" i als participants al Premi Yxart, i li
adjunta uns exemplars del suplement "Gaseta de Lletres"

1956

Tasisrafael

18066

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis pels seus comentaria a la lectura
de l'obra "La poesia catalana", i demés comentaris sobre la crítica rebuda de
la mateixa. També li agraeix l'enviament per mitjà de Ferran Cuito de l'obra
d'Amadeu Hurtado "Quaranta anys d'advocat", i autoritza la traducció al
francés de la seua obra "El descrèdit de la realitat". Finalment li parla de la
visita a València de Joaquim Molas i d'En Manent, i li diu que s'ha presentat
al Premi Yxart amb l'obra "Figures de temps", i sobre el retard en l'arribada
de "Pont Blau" i als continguts de la "Gaseta de Lletres".
Li adjunta una [Llista d'il·lustracions per a "El descrèdit de la realitat"].

1956

Tasisrafael

18067

Correspondència de Joan Fuster
1899 ]

[

TASIS, Rafael

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis de la rebuda del seu llistat de
les il·lustracions a posar en una traducció francesa de la seua obra "El
descrèdit de la realitat", i demés comentaris sobre la publicació d'aquesta.
També li fa alguns comentaris d'elogi a la seua obra "La Poesia Catalana", i li
diu que les seues "Figures de temps" guanyaràn el Premi Yxart. Finalment li
demana alguns números de "Pont Blau" endarrerits i d'un exemplar de "Les
originalitats", i d'altres comentaris sobre l'obra d'Agustí Bartra i a l'aparició
d'una nova revista a València.
Felicitació a Fuster per part de Rafael Tasis pel Premi Yxart, i d'altres
comentaris sobre la seua visita a un sopar a Barcelona on esperaba veure'l.

1956

Tasisrafael

18068

1956

Tasisrafael

18069

Carta

Agraïment per part de Fuster a Rafael Tasis per la seua felicitació pel Premi
Yxart, i disculpa per no anar a visitar-lo a sa casa de Barcelona. També li
felicita els nadals.

1956

Tasisrafael

18070

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre la lectura de la seua obra
"Figures de temps" guardonada amb el Premi Yxart. També li demana alguns
exemplars de "Pont Blau" i "La nostra revista" que li falten a la seua
col·lecció, i d'altres comentaris sobre la publicació de "Quart Creixent" i la
crítica literària de llibres.

1957

Tasisrafael

18071

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Tasis d'uns números de la revista "Piont
Blau" que li falten i on hi ha publicats textos seus. També li parla de
l'enviament d'algunes de les seues darreres obres publicades a Teide i a la
Selecta. Finalment li parla dels premiats als darrers premis literaris i sobre el
retard en l'aparició de "Pont Blau", i d'altres comentaris sobre la publicació
de la revista "Quart Creixent" i l'aparició de la "Revista de Catalunya"

1957

Tasisrafael

18072

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis per l'enviament d'un estudi seu
sobre l'oratòria vicentina que li interessa per a una biografía de Joan I que
està fent. També li demana altre treball seu sobre Sant Vicent Ferrer, i li fa
alguns comentaris sobre la crítica literària a obres seues per a "Pont Blau".
Finalment li parla sobre l'entrega dels Premis de la Crítica i li felicita els
nadals.

1958

Tasisrafael

18073

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre la seua propera visita a
Barcelona, i sobre l'enviament d'uns exemplars de "Pont Blau" repetits.

1958

Tasisrafael

18074

Correspondència de Joan Fuster
1900 ]

[

TASIS, Rafael
Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre un article seu publicat a
"Pont Blau" on elogia la seua obra assagistica i la compara amb la de Huxley.
També li demana disculpes per no parlar de les seues "Indagacions
possibles", i li para de la lectura de l'obra "Histoire d'O". Finalment li parla de
la lectura de "La Jirafa" i li paral de la propera publicació d'Arimany "La
balada de la presó de Reading".

1958

Tasisrafael

18075

Carta

Disculpa a Fuster per part de Rafael Tasis per no poder veure's durant el seu
viatge a Barcelona per a anar a un homenatge que li feren a Cantonigrós, al
tenir que viatjar a Madrid. També li fa alguns comentaris sobre la mort de
Carles Riba, i al pagament per ordre del tresorer dels Jocs Florals de Paris
dels premiats, i d'altres comentaris sobre els premis literaris a Barcelonins.
En nota manuscrita li comunica l'enviament de 2.850 pts per la quantia d'un
premi.

1959

Tasisrafael

18076

1959

Tasisrafael

18077

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis de l'enviament d'un article
sobre la seua obra per a "Serra d'Or". També li demana per les seues
darreres publicacions "El País Valenciano" i "Judicis Finals", i li diu si ha rebut
un exemplar de l'obra sobre "Joan I".
Adjunta l'original mecanografiat de l'article esmentat de Rafael Tasis titulat
"Joan Fuster, assagista"

1960

Tasisrafael

18078

Carta

Enviament a Fuster per part de Rafael Tasis d'algunes referències
bibliogràfiques i comentaris sobre llibres que parlen del bandolerisme a
Catalunya, com a font d'informació per a una obra de Fuster sobre
l'esmentat tema.

1961

Tasisrafael

18079

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis per enviar-li el seu treball sobre
"Jaume Roig i Sor Isabel de Villena". També li fa alguns comentaris sobre
bandolerisme i el "Ball de Serralonga" i li diu que no pot enviar-li cartells dels
Jocs Florals de l'Alguer. Finalment li diu que ha publicat una "Història de
Barcelona" i li parla de la publicació de l'obra "Pèlerinage aux sources"
traducció d'Arimany

1961

Tasisrafael

18080

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis de l'enviament d'uns paquets de
treballs originals per a la seua valoració a un premi literari, i d'altres
comentaris sobre un article a "Serra d'Or" defensant el bilingüisme català i a
la contestació de Fuster amb altre article.

1961

Tasisrafael

18081

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1901 ]

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre la lectura de les obres
presentades a un premi literari del que és jurat, i li demana informacions
sobre Beatriu Civera.

[

TASIS, Rafael
Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis de la rebuda d'uns paquets amb
treballs originals presentats als Jocs Florals de l'Alguer dels que són jurats, i
d'altres comentaris sobre la qualitat de les obres presentades i a quines són
del seu grat per a ser premiades.

1961

Tasisrafael

18082

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis sobre la data i lloc de reunió
dels membres del jurat dels Jocs Florals de l'Alguer, i d'altres comentaris
sobre l'enviament d'unes obres per a la seua lectura i demés comentaris
sobre les obres que millor situades estàn per ser premiades.

1961

Tasisrafael

18084

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis de les dades del viatge a
l'Alguer per a l'acte d'entrega dels premis dels Jocs Florals com a membres
del jurat. També li fa alguns comentaris a l'enviament de les obres "Història
de Barcelona" i al "Preregrinatge" de Lanza del Vasto editada per Arimany.

1961

Tasisrafael

18085

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Tasis d'un article seu per a publicar-lo a
una nova revista. També li fa alguns comentaris crítics al nº 3 de la revista
"Horitzons", i li demana si encara hi ha al seu poder algun original dels
presentats als Jocs Florals de l'Alguer per tornar-lo als autors, i demés
comentaris sobre l'esmentat certamen literari.

1961

Tasisrafael

18086

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis a la seua crítica literària
publicada a "Destino" a la seua "Història de Barcelona" i a "Pelegrinatge"
publicada per Arimany. També li demana una crítica a la seua biografia de
"Pere I", i un article per a una nova revista.

1961

Tasisrafael

18087

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Tasis de la rebuda d'un article seu
per a una revista, i d'altres comentaris a l'enviament d'un article d'En
Pessamessa. També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'un text d'En
Corredor premiat als Jocs Florals de L'Alguer i li demana li envie una còpia de
les seues crítiques literàries a les obres "Història de Barcelona" i
"Pelegrinatge". Finalment li fa alguns comentaris sobre certa polèmica entre
Mercè Rodoreda i alguns escriptors catalans exiliats a Xile, i a la publicació de
l'obra "La Plaça del Diamant".

1961

Tasisrafael

18088

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre l'entrega d'un premi
extraordinari a un poema de Ballero de Candia als Jocs Florals de l'Alguer, i
demés comentaris sobre la data del viatge a l'acte d'entrega dels esmentats
premis per part dels membres de jurat.

1961

Tasisrafael

18090

Correspondència de Joan Fuster
1902 ]

[

TASIS, Rafael
Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis per la seua felicitació nadalenca,
i li demana si ha rebut la seua. També li comunica la mort a Mèxic de Nicolau
d'Olwer, i a Barcelona de Joan B. Solervicens i de Josep Rocarol, i a la visita a
Barcelona d'En Pessamessa qui va estar homenatjat. Finalment li fa alguns
comentaris sobre les publicacions d'obres en català d'aquest autor, i a la
lectura de la seua obra sobre "Serrallonga".

1961

Tasisrafael

18091

1962

Tasisrafael

18092

Carta

Agraïment a Fuster per part de Rafael Tasis per enviar-li un exemplar de
"Qüestió de noms" i a la lectura de "Nosaltres els valencians, i demés
comentaris sobre l'unitat lingüística. També li fa alguns comentaris a la
publicació d'un text d'En Pessamessa a "Serra d'Or" i a la rebuda d'originals
dels Jocs Florals de l'Alguer un cop otorgats. Finalment li fa alguns
comentaris sobre la valoració de les obres presentades al Premi Sant Jordi.

1962

Tasisrafael

18093

Carta

Comentaris d'elogi i agraïment a Fuster pel seu llibre "Poetes, moriscos i
capellas" de part de Rafael Tasis. També li fa alguns comentaris sobre les
novel·les presentades al Premi Sant Jordi, com a membres del jurat.

1962

Tasisrafael

18094

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Tasis de si ha rebut els darrers números
de "Pont blau", i d'altres comentaris sobre la publicació a la mateixa revista
d'un article títulat "Situació de Joan Fuster". També li fa una consulta
d'Arimany sobre la publicació d'un llibre seu, i li retorna un text original seu.
Finalment li dona records per a Raimon.

1963

Tasisrafael

18095

Carta

Comentaris d'elogi i agraïment a Fuster pel seu llibre "Ausiàs March, el ben
enamorat" de part de Rafael Tasis. També li fa alguns comentaris a l'obra
d'aquest darrer "Històries de coneguts", i a la publicació d'un llibre de
biografies dels darrers quatre presidents catalans.

1964

Tasisrafael

18096

1965

Tasisrafael

18097

1965

Tasisrafael

18098

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1903 ]

Felicitació a Fuster per part de Rafael Tasis per la seua obra "Nosaltres els
valencians", i comentaris d'elogi a la mateixa després de la seua lectura.

Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre les seues valoracions a les
obres presentades al Premi Sant Jordi, on li diu quines obres deuen ser
guardonades. També li diu a Fuster que enten no puga anar a la Festa de
Santa Llúcia a Barcelona, per l'estat de salut del seu pare.
Comentaris a Fuster per part de Rafael Tasis sobre el veredicte del jurat dels
Premis Sant Jordi, dels que formen part, i d'altres comentaris a l'obra
premiada d'Avel·lí Artís, i a quines obres que no han sigut tingudes en
consideració.

[

TASIS, Rafael
Carta
Carta

TAULA DE CANVI

1966

Tasisrafael

18099

1966

Tasisrafael

18100

1966

Tasisrafael

18036

Tasisrafael

18089

Esborrany

Agraïment a Fuster per part de Joan Torrent i de Rafael Tasis per la seua
adhesió al sopar amb motiu de l'aparició de la "Història de la Premsa
Catalana".
Enviament a Fuster per part de Rafael Tasis d'un esborrany del sumari del
primer número de la revista "Panorama", amb els possibles temes a tractar.

Adhesió

Adhesió a l'homenatge a Fuster a València amb motiu de l'atemptat, per lart
de la Taula d'Independents d'Esquerra Independentista.

1981

Tauladindependentsdesquerrainde
18102
pendentista

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Comín de la revista "Taula de Canvi" de
la resposta a una enquesta sobre el tema "Escriure en castellà a Catalunya".

1977

Tauladecanvi

18103

1977

Tauladecanvi

18104

1977

Tauladecanvi

18105

1978

Tauladecanvi

18108

Carta

Comunicación a Fuster per part d'Alfons Comín director de "Taula de Canvi"
de l'enviament del núm. 12 de l'esmentada revista, i d'altres comentaris
sobre els continguts de la mateixa. També li demana la seua col·laboració
amb la publicació.

1979

Tauladecanvi

18106

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Comín, director de la revista "Taula de
Canvi" de la seua col·laboració a la mateixa, amb un article sobre la situació
social de la dècada dels anys 70.

1979

Tauladecanvi

18107

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Aguirre d'algún text seu per publicar-lo a
Ediciones Taurus, i demés comentaris d'elogi a la seua obra. També li
presenta l'esmentada editorial amb la seua col·lecció Cuadernos.

1970

Taurusediciones

18109

Tarja de
presentació

TAULA D’INDEPENDENTS
D’ESQUERRA
INDEPENDENTISTA

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Tasis de la seua col·laboració amb un
article sobre "La vida intel·lectual catalana" per a la [Revista de Catalunya], i
d'altres comentaris als demés col·laboradors en la mateixa.
Mostra de condol a Fuster de part de Rafael Tasis, per la mort del seu pare.

Carta
Telegrama
Telegrama

TAURUS EDICIONES
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Comunicació a Fuster per part d'Alfons Comín director de la revista "Taula de
Canvi" de l'enviament d'una enquesta per a publicar-la a l'esmentada
revista.
Sol·licitud a Fuster per part d'Alfons Comín de l'enviament de les respostes
d'una enquesta per a publicar-les a la revista "Taula de Canvi".
Mostra de suport a Fuster per part d'Alfons Comín de la revista "Taula de
canvi", amb motiu del primer atemptat.

[

TAURUS EDICIONES
Carta

Carta
TAVANI, Giuseppe i 24 prof.
italians més

Adhesió

TEATRE EXPERIMENTAL
CATALÀ

Carta

TEBÉ, Tomàs

Carta

TEIDE, Editorial
Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jesús Aguirre, director general d'Ediciones
Taurus de la seua col·laboració amb un text sobre "Dionisio como crítico
literàrio" per a publicar-lo a uno obra d'homenatge a Dionisio Ridruejo.
Contestació per part de Fuster a Jesús Aguirre, director d'Ediciones Taurus,
de que no participarà al llibre homenatge a Dionisio Ridruejo, ja que el tema
asignat no podría tractar-lo.
Adhesió a l'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat signada per
Giuseppe Tavani, i 24 professors italians més.
Sol·licitud a Fuster per part del Teatre Experimental Català de la seua
col·laboració amb una conferència al Palau de la Música Catalana amb
motiiu de l'estrena de l'obra d'Albert Camus "Els Justos".
Carta de Tomàs Tebé, de l' "Editorial Selecta", amb comentaris a Fuster per
la seua entrevista al "Diari de Barcelona".
Agraïment per part de Fuster a l'Editorial Teise per l'enviament d'un
exemplar de l'obra "Història de la literatura catalana" de Joan Triadú, sobre
la que ha fet una crítica literària al "Levante" quel's adjunta.
Agraïment a Fuster per part de l'Editorial Teide per la seua crítica literària a
l'obra "Història de la literatura catalana" de Joan Ruíz i Calonja.
Agraïment a Fuster per part de l'Editorial Teide per la seua crítica literària a
l'obra "Història de la literatura catalana".
Comunicació per part de Fuster a Frederic Rahola de que va rebre les seues
contestacions agraïnt-li la crítica literària a l'obra "Història de la literatura
catalana". També li diu que va a fer altra crítica de la mateixa obra de Ruiz
Calona a "Pont Blau", i li envia altra crítica a l'obra "Els descendents de Pere
el Gran" publicada al "Levante".
Enviament a Fuster per part de Federic Rahola de l'Editorial Teide d'uns
volums de la col·lecció "Biografíes Catalanes" per que en faça crítica literària.

1976

Taurusediciones

18110

1976

Taurusediciones

18111

1981

Tavanigiuseppei24profitaliansmes

18112

1964

Teatreexperimentalcatala

18113

1973

Tebetomas

20680

1954

Teideeditorial

18114

1955

Teideeditorial

18115

1955

Teideeditorial

18116

1955

Teideeditorial

18117

1958

Teideeditorial

18118

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Costa de l'Editorial Teide d'uns volums
de la col·lecció "Biografíes Catalanes" i de l'obra "Industrials i politics del
segle XIX", per que en faça crítica literària.

1958

Teideeditorial

18119

Carta

Enviament a Fuster per part de Federic Rahola de l'Editorial Teide del volum
IV de la col·lecció "Biografíes Catalanes" per que en faça crítica literària.

1960

Teideeditorial

18120
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TEIDE, Editorial
Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Ruiz Calonja de l'Editorial Teide d'un
exemplar de l'obra "Introducción a la historia de España" per que en faça
crítica literària.

1963

Teideeditorial

18121

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Maria Teijeiro de que li faça una
reserva d'hotel a Sueca per a passar la setmana fallera amb un matrimoni
amic. També li envia la seua nova adreca a Lugo.

1968

Teijeiromanuelmariaf

18122

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Teixidor de la seua estada al Hotel
Excelsior de València, pel que li demana la seua visita.

1961

Teixidorjoan

18123

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Teixidor per la seua crítica literària a
l'obra "Per aqeust misteri". També li comunica que se li ha concedit un premi
al seu llibre "El País Valenciano".

1962

Teixidorjoan

18124

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Teixidor sobre la publicació
de l'obra "Nosaltres els valencians" a la que li fa molts elogis, i enviament
d'uns llibres publicats per Ediciones Destino S.L.

1962

Teixidorjoan

18125

1963

Teixidorjoan

18126

1963

Teixidorjoan

18127

TEIJEIRO, Manuel Maria F

TEIXIDOR, Joan

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Teixidor pel seu pròleg a "L'Obra
poètica" d'Espriu, i d'altres comentaris a la lectura de la mateixa obra, a la
generació del 36 i a la figura de l'autor.
Felicitació a Fuster per part de Joan Teixidor pel seu pròleg a "L'Obra
poètica" d'Espriu, i d'altres comentaris d'elogi a la figura de l'autor.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Teixidor sobre la situació literària al
País Valencià, i sobre un article que vol que faça Nèstor Luján al respecte per
a [Destino].

1963

Teixidorjoan

18128

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Teixidor sobre certa polèmica amb
Joan Baptista Cendròs per la presidència del Premi Carles Riba, i demés
comentaris crítics als altres membres del jurat i a l'organització d'aquest.
Adjunta a Fuster còpia d'una carta a Joan Baptista Cendròs en aquest mateix
sentit.

1963

Teixidorjoan

18129

1963

Teixidorjoan

18130

1963

Teixidorjoan

18131

Carta

Carta
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1906 ]

Contestació per part de Joan Fuster a Joan Teixidor sobre la seua presidència
del jurat al Premi Carles Riba i sobre el seu descontent amb l'organització del
mateix per discriminar-lo com a membre del jurat. També li demana que
faça per a que Nèstor Lujàn li publique un article sobre les festes de Castellò.
Comunicació a Fuster per part de Joan Teixidor de l'obtenció de la Lletre d'Or
amb la seua obra "Nosaltres els valencians", i demés comentaris sobre la
data i de l'acte d'entrega a Barcelona amb un sopar al restaurant Glaciar.

[

TEIXIDOR, Joan
Carta

1965

Teixidorjoan

18132

1965

Teixidorjoan

18133

1966

Teixidorjoan

18134

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Teixidor a petició de Josep Vergés de
l'enviament d'algún article seu sobre l'obra "Un segle de poesia Catalana"
per a publicar-lo a [Destino]. També li comunica l'enviament d'un exemplar
de l'obra "Els antics" que acaba de publicar.

1969

Teixidorjoan

18135

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Teixidor de la seua presència a
l'homenatge a Joan Prats per la donació de la seua col·lecció d'art de Joan
Miró al Cente d'Estudis d'Art Conremporani-Fundació Joan Miró de
Barcelona, que també obri les seues portes.

1975

Teixidorjoan

18136

1963

Teixidorjorge

18137

1967

Teleestel

18138

Carta
Telegrama

TEIXIDOR, Jorge
TELE ESTEL

Comunicació a Fuster per part de Joan Teixidor de la publicació de les "Obres
Completes de Josep Pla" a Ediciones Destino, pel que li demana l'enviament
del seu pròleg per a l'esmentada obra
Comentaris a Fuster per part de Joan Teixidor sobre l'enviament de les
proves d'impremta del seu pròleg a les "Obres Completes de Josep Pla" per a
que faça algunes correccions.

Carta
Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part de Joan Teixidor.

Comentaris d'elogi a Fuster i a la seua obra per part de Jorge Teixidor, qui li
ofereix també la seua col·laboració.
Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu-Avel·lí Artís, director de Tele/Estel de la
seua col·laboració editorial amb articles per a l'esmentada publicació.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Andreu-Avel·lí Artís, director de Tele/Estel de la
seua col·laboració editorial amb un article amb motiu del primer aniversari
de la publicació.

1967

Teleestel

18139

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Andreu-Avel·lí Artís, director de Tele/Estel
de la publicació d'un article seu i de la seua subscripció al mateix diari.

1967

Teleestel

18140

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Andreu-Avel·lí Artís, director de Tele/Estel
de la publicació d'un article seu al diari.

1968

Teleestel

18141

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Andreu-Avel·lí Artís, director de Tele/Estel
de la rebuda d'un article seu sobre "Tirant lo blanch" per a la seua publicació
al diari.

1968

Teleestel

18142

Carta

Sol·licitud a Fuster de la seua opinió sobre la Sardana per part d'Àlvar Valls
de l'Agrupació Cultural Folkòrica de Barcelona, per a publicar-la a una
enquesta al diari "Tele/Estel".

1968

Teleestel

18143

Correspondència de Joan Fuster
1907 ]

[

TELE ESTEL
Carta

Carta
Rebut
Carta

Carta

Carta
TELE EXPRÉS
Carta

Comunicació a Fuster per part de Francisco Tobaruela, adminsitrador de la
revista "Tele/Estel" de 675 pts en concepte de drets d'autor per la publicació
d'un article a la mateixa.
Adjunta butlleta de subscripció a l'esmentada publicació.
Enviament a Fuster per part de la revista "Tele/Estel" d'una carta al director
en contestació a un article seu sobre "Tirant lo Blanch" aparegut a
l'esmentada publicació.
Butlleta de subscripció a la revista "Tele/Estel" enviada a Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Celestino Martí Ferraras de la revista
"Tele/Estel" de la seua col·laboració amb un article per a encetar la nova
etapa de l'esementada revista després d'un parèntesi editorial.
Sol·licitud a Fuster per part de Celestino Martí Ferraras de la revista
"Tele/Estel" de la seua col·laboració amb un article per a encetar la nova
etapa de l'esementada revista després d'un parèntesi editorial.
Comunicació a Fuster per part de Celestino Martí Ferraras de la revista
"Tele/Estel" d'un parèntesi editorial a l'esmentada revista per a que deixe les
seues col·laboracions editorials a la mateixa.
Sol·licitud a Fuster per part de Carles Sentís, director del diari "Tele Exprés",
d'articles seus per a la seua publicació. També li fa alguns comentaris sobre
la visita de Joan Josep Pérez Benlloch amb qui prepara publicar un assaig.

1968

Teleestel

18144

1968

Teleestel

18145

1968

Teleestel

18146

1969

Teleestel

18147

1969

Teleestel

18148

1970

Teleestel

18149

1968

Teleexpres

18151

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet, director de "Tele
Exprés" de la rebuda d'un telegrama seu, i li diu que paralarà amb ell sobre
l'assumpte del telegrama a la seua propera visita a Barcelona.

1968

Teleexpres

18152

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet de l'aceptació de la
seua col·laboració editorial amb articles per als diaris "Tele/Exprés" i "La
Vanguardia", i dels seus honoraris editorials a rebre.

1969

Teleexpres

18153

Carta

Comunicació a Fuster per part de Mauel Ibàñez Escofet, director de "Tele
Exprés" de la publicació d'un article seu, i d'altres comentaris sobre la seua
col·laboració amb "La Vanguardia", així com la d'Ernets Lluch.

1969

Teleexpres

18154

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Tele-Expres del seu num. Del DNI per
preparar-li els papers de la declaració de renda.

1970

Teleexpres

18150

Carta

Comentaris a Fuster per part del director de "Tele Exprés" a un article seu,
enviat per a publicar-lo al diari esmentat.

1971

Teleexpres

18155
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TELE EXPRÉS
Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Ibáñez Escofet, director de "Tele
Exprés" de l'enviament d'un exemplar i un retall de premsa del diari.
Adjunta retall de premsa titulat "Mas de seis mil peticiones para ingresar en
la Autonomia" aparegut al mateix diari.
Comentaris a Fuster per part del director de "Tele Exprés" sobre certes
dificultats editorials en la publicació del diari.

1971

Teleexpres

18156

1972

Teleexpres

18157

Carta

Comentaris a Fuster per part de Pere-Oriol Costa, subdirector del diari "Tele
Exprés" aconsellant-li no presentar-se a un judici, i demés comentaris al
respecte.

1972

Teleexpres

18158

Article de
premsa

Enviament a Fuster per part de Tele Exprés d'un article "Paolo il caldo o Los
Calientes censores de películas" d'una tal Maria Antònia en el que es fa
referència a Fuster.

1975

Teleexpres

18161

Carta

Agraïment per part de Fuster a Pere-Oriol Costa, subdirector del diari "Tele
Exprés" per parar la publicació d'un article seu, i enviament d'altre de nou
amb un to més suau. També li fa alguns comentaris sobre els Premis literaris
de La Safor.

1975

Teleexpres

18159

Telegrama

Telegrama de Tele Exprés demanat a Fuster que cride per telèfon i pregunte
per Núria.

1975

Teleexpres

20681

Carta

Agraïment a Fuster per part de Pere Oriol Costa per la seua felicitació al ser
anomenat director de "Tele Exprés". També li diu que compta amb la seua
col·laboració editorial.

1976

Teleexpres

18162

Carta

Enviament per part de Fuster a Pere-Oriol Costa, director de "Tele Exprés",
d'un article seu per a la seua publicació al diari. També li demana
explicacions per no publicar el sarrer article que li envià.

1976

Teleexpres

18163

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ignasi Agustí del diari "Tele Exprés" del
pagament d'una placa d'homenatge a Ibáñez Escofet, que serà descomptada
del seus honoraris editorials amb el seu consentiment.

1976

Teleexpres

18164

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Guillamet, subdirector de "Tele Exprés"
d'un article sobre Blasco Ibáñez per publicar-lo a un reportatge al diari.

1976

Teleexpres

18165

Carta

Disculpa a Fuster per part de Jaume Guillamet, subdirector de "Tele Exprés"
pel retard en la publicació d'un article seu sobre Blasco Ibáñez.

1976

Teleexpres

18166

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de César Molinero, director del diari "Tele
Exprés" d'un article seu.

1976

Teleexpres

18167

Carta

Sol·licitud per part de Fuster al director de "Tele Exprés" pel retard en
l'arribada del diari com a subscriptor al mateix, sobre tot li demana el darrer
número on apareixia un article seu.

1977

Teleexpres

18168
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TELE EXPRÉS
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
Nota
Telegrama
TELEFÓNICA

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Carta

Sol·licitud per part de Fuster al director de "Tele Exprés" pel retard en
l'arribada del diari, sobre tot li demana els darrers números on apareixien
articles seus.
Comunicació a Fuster per part de Miquel Àngel Bastenier, subdirector del
diari "Tele Exprés" de estàn deixant d'enviar el diari als subscriptors gratuïts,
però li envia els números que li falten on hi ha articles seus.
Agraïment per part de Fuster a Miquel Àngel Bastenier, subdirector de "Tele
Exprés" per les seues gestions per a que li envien regularment el diari.
Comunicació per part de Fuster a Miquel Àngel Bastenier de l'enviament dels
seus articles per al diari "Tele Exprés" a la nova adreça facilitada, i demés
comentaris sobre la seua visita a Barcelona per conèixer-lo.
Comentaris a Fuster per part de Miquel Àngel Bastenier sobre el canvi
d'empresa editora del diari "Tele Exprés", i sobre la nova perspectiva
editorial a dur a terme amb els col·laboradors, de la que vol parlar amb ell
quant vaja a Barcelona. També li diu que publicarà tots els articles de Fuster
ja enviats
Comunicació a Fuster per part de Miquel Àngel Bastenier de l'enviament de
les seues col·laboracions editorials a "Tele Exprés" a l'adreça de Barcelona
Press
Sol·licitud a Fuster per part de Tristán la Rosa, director de "Tele Exprés" d'un
article seu sobre Josep Pla per a publicar-lo al diari, i li prega que'l telefone
Esborrany manuscrit de Fuster del text d'un telegrama a "Tele Exprés"
comunicant-los l'enviament d'un article seu.
Telegrama de "Tele Exprés" anunciant-li a Fuster el dinar en homenatge a
"Manuel Ibáñez Escofet".
Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Aznar Acedo d'un article per a
publicar-lo a la revista "QP" editada per Telefónica.

1977

Teleexpres

18169

1977

Teleexpres

18170

1977

Teleexpres

18171

1977

Teleexpres

18173

1977

Teleexpres

18174

1977

Teleexpres

18172

1979

Teleexpres

18175

Teleexpres

18160

Teleexpres

20682

1975

Telefonica

18176

Carta

Enviament a Fuster per part de Telefónica del contracte pel subministrament
telefònic amb l'esmentada companyia. També li adjunta d'altres contractes
pel manteniment del telèfon i factura de l'aparell.

1992

Telefonica

18177

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de l'equip del
programa de TV3 "Voste pregunta".

1981

Televisiodecatalunya

18181

Invitació

Invitació a Fuster a un còctel a la discoteca Up and down de Barcelona amb
motiu del primer aniversari d'emissió de la TV3.

1984

Televisiodecatalunya

18178

Correspondència de Joan Fuster
1910 ]

[

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Telegrama

Telegrama

Telegrama

Carta

Carta

Nota
TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Mª Castellet de la seua participació en
un programa especial de TV3 pel 25è Aniversari d'Edicions 62.
Sol·licitud a Fuster per part d'Àngel Casas de la seua participació en un
programa especial de TV3 pel 25è Aniversari d'Edicions 62. També li demana
pel mitjà de transport en que vol anar a Barcelona, on li ficaràn un xòfer.
Contestació per part de Fuster a Àngel Casas declinant la seua participació
en un programa especial de TV3 pel 25è Aniversari d'Edicions 62.
Enviament a Fuster per part d'Enric Casas, director de TV3, d'unes còpies de
la carta de Guillem-Jordi Graells a la televisió queixant-se de l'obra triada per
encetar un programa sobre literatura catalana, i la contestació del director
de TV3 fent-li saber les obres d'escriptors catalans que també han format o
formaràn part de programes televisius.
Enviament a Fuster per part de Jordi Ambròs de TV3 de la còpia d'un
reportatge a Enric Valor fet a l'esmentada televisió. Tabé li demana a Fuster
ser protagonista d'altre reportatge.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent en nom de Jordi Mir de la
Generalitat de Catalunya, d'una entrevista per al programa "Vosté pregunta"
de TV3.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Guasch de TVE de la seua participació en
una entrevista per a un programa monogràfic sobre Josep Pla.

1987

Televisiodecatalunya

18235

1987

Televisiodecatalunya

18236

1987

Televisiodecatalunya

18237

1989

Televisiodecatalunya

18179

1992

Televisiodecatalunya

18180

Televisiodecatalunya

18185

1964

Televisionespanola

18232

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jorge Víctor Sueiro de la seua col·laboració al
programa "Hablemos de España" en TVE. També li parla dels honoraris que
rebrà per la mateixa col·laboració.

1970

Televisionespanola

18186

Carta

Agraïment per part de Fuster a Jorge Víctor Sueiro per pensar en ell per a
col·laborar al programa "Hablemos de España" en TVE, però li demana més
detalls sobre aquest programa.

1970

Televisionespanola

18187

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jorge Víctor Sueiro per acceptar participar al
programa "Hablemos de España" de TVE, i d'altres comentaris sobre
l'esmentat programa.

1970

Televisionespanola

18188

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francisco Riobóo, director del programa
"Quien es..." de TVE de la seua participació a l'esmentat espai televisiu fent-li
una entrevista.

1977

Televisionespanola

18189

Correspondència de Joan Fuster
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TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Carta
Carta
Carta

Comunicació a Fuster per part de José Luis Marqués de la data d'emissió de
la seua entrevista al programa "Quien es..." de TVE.
Comunicació per part de Fuster a Mercè Vilaret de l'enviament d'un guió per
a un programa Sobre Raimon a TVE, que serà revisat pel mateix cantant.

1977

Televisionespanola

18190

1977

Televisionespanola

18192

1977

Televisionespanola

18193

Sol·licitud a Fuster per part de TVE de l'enviament d'un material sobre
Raimon
Comunicació per part de Fuster a Manuel Esteban de l'enviament d'un text
sobre "L'Albufera" com a guió per al programa "Brújula" de TVE i de la seuva
adreça a Sueca i comunicació de l'hora en que poden anar a grabar-lo.
Comunicació per part de Fuster a Guillem Frontera de l'enviament a Manuel
Esteban d'un text sobre "L'Albufera" per al programa "Brújula" de TVE.

1977

Televisionespanola

18191

1978

Televisionespanola

18197

1978

Televisionespanola

18198

Carta

Enviament per part de Fuster al programa de TVE la "Brújula" de les seues
dades personals i bancàries.

1978

Televisionespanola

18200

Carta

Sol·licitud per part de Fuster al programa de TVE la "Brújula" del pagament
dels seues honoraris per participar a l'esmentat programa sobre "L'Albufera"

1978

Televisionespanola

18201

Carta

Comunicació a Fuster per part de Mª del Pilar Atienza de TVE del pagament
dels seus honoraris per mitjà del Banco de Madrid, per la seua participació
en un programa de televisió

1978

Televisionespanola

18202

1978

Televisionespanola

18203

1978

Televisionespanola

18194

1978

Televisionespanola

18195

1978

Televisionespanola

18196

1978

Televisionespanola

18199

1981

Televisionespanola

18204

Telegrama
Carta

Carta
TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Acceptació per part de Fuster a Francisco Riobóo, director del programa
"Quien es..." de TVE de la seua participació al programa.

Carta
Telegrama
Telegrama

Telegrama
Telegrama
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Savier i Folch de la data de presentació
d'una col·lecció bibliogràfica a la llibreria Cinc d'Oros.
Sol·licitud a Fuster per part de Guillen Frontera de la manera de ficar-se en
contacte amb ell per a que participe a un programa de TVE.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Esteban de la data de filmació deL
programa de televisió "Brújula" on parlarà sobre "L'Albufera" i dels honoraris
a rebre pel mateix.
Comunicació per part de Fuster a Guillem Frontera del número de telèfon on
posar-se en contacte amb ell per a la grabació del preograma "Brújula" de
TVE.
Sol·licitud a Fuster per part del programa "Brújula" de la Televisión Española
de les seues dades personals i bancàries.
Sol·licitud a Fuster per part de Juan Manuel Martín de Bas de la seua
participació al programa de televisió "Esta es mi tierra" de TVE, i demés
comentaris sobre altres programes i participants al mateix espai televisiu.

[

TELEVISIÓN ESPAÑOLA
Carta
Carta
Carta

Agraïment per part de Fuster a Juan Manuel Martín de Bas per proposar-li la
seua participació al programa "Esta es mi tierra" fent un documental sobre
Sueca.
Confirmació per part de Fuster a Manolo Serrano de TVE de la data de
grabació a Sueca del programa "Esta es mi tierra".
Enviament per part de Fuster a Carmen Sarabia de TVE de les seues dades
personals per al contracte de grabació del programa "Esta es mi tierra".

1981

Televisionespanola

18205

1981

Televisionespanola

18208

1981

Televisionespanola

18210

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de TVE de la possibilitat de grabar a Sueca, uns
dies que li assenyala, el programa "Esta es mi tierra", demanant-li
confirmació a Manuel Serrano.

1981

Televisionespanola

18206

Telegrama

Comunicació per part de Fuster a Manolo Serrano de TVE de la data en que
pot anar a grabar a Sueca el programa "Esta es mi tierra".

1981

Televisionespanola

18207

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de TVE de les seues dades personals per a signar
el contracte de grabació del programa "Esta es mi tierra".

1981

Televisionespanola

18209

1981

Televisionespanola

18211

1981

Televisionespanola

18212

1981

Televisionespanola

18239

1982

Televisionespanola

18217

1982

Televisionespanola

18225

1982

Televisionespanola

18213

1982

Televisionespanola

18214

1982

Televisionespanola

18215

1982

Televisionespanola

18216

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Carta

Carta

Telegrama
Telegrama
Telegrama

Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Manolo Serrano de TVE de confirmació de la
data de grabació a Sueca del programa "Esta es mi tierra".
Confirmació per part de Fuster a Manuel Serrano de la data de grabació a
Sueca del programa de TVE "Esta es mi tierra".
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part dels membres
del programa "Esta es mi tierra" de TVE.
Confirmació per part de Fuster a Manuel Serrano de la data de grabació a
Sueca del programa de TVE "Esta es mi tierra", i demés comentaris sobre les
activitats pendents durant els demés dies que li proposà.
Comunicació a Fuster per part de Roberto Pérez de Acosta, Jefe del Servei de
Planificació i Contratació de TVE, de la seua baixa com a treballador de la
televisió al programa "Esta es mi tierra" al acabar el documental sobre
Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Serrano del canvi de data de
grabació a Sueca del programa de TVE "Esta es mi tierra".
Sol·licitud a Fuster de les dades i hotel en que estarà dirant el seu viatge a
Barcelona per a parlar del programa de TVE "Esta es mi tierra".
Comunicació per part de Fuster a Manolo Serrano de la data i lloc on pot
trobar-lo durant la seua estada a Barcelona per a parlar del programa de TVE
"Esta es mi tierra".
Sol·licitud a Fuster per part de Manolo Serrano de la possibilitat de grabar a
Sueca, entre uns dies que li assenyala, el programa de TVE "Esta es mi
tierra".

[

TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manolo Serrano de la possibilitat de grabar a
Sueca, entre uns dies que li assenyala, el programa de TVE "Esta es mi
tierra".
Sol·licitud a Fuster per part de Manolo Serrano de la possibilitat de grabar a
Sueca, entre uns dies que li assenyala, el programa de TVE "Esta es mi
tierra".
Confirmació per part de Fuster a Manuel Serrano de la data de grabació a
Sueca del programa de TVE "Esta es mi tierra".
Comunicació a Fuster per part de Manuel Serrano, director del programa
"Esta es mi tierra" de TVE de la data d'aplegada al Hotel Sicània de Cullera
per a grabar a Sueca un capítol de l'esmentat programa.
Sol·licitud a Fuster per part de Sandra de Muns, de TVE de la seua
participació al programa "La Clave" on es parlarà del bilingüísme.
Felicitació per part de Fuster a Joan Triadú.
Contestació per part de Fuster a Sandra de Muns declinant la seua
participació al programa de TVE "La Clave", i proposant com a substitut a
Joan Oleza.
Comunicació a Fuster del día d'arribada d'un equip de RTVE.
Comunicació a Fuster per part de Carmen Sarabia de TVE del muntatge del
programa "Esta es mi tierra" dedicat a Sueca, pel que li proposen una data
per a que'l visualitze a Barcelona abans de la seua emissió pública.
Sol·licitud a Fuster per part de José Mª Íñigo de TVE de la seua participació
amb una entrevista al programa "Estudio abierto".

1982

Televisionespanola

18218

1982

Televisionespanola

18219

1982

Televisionespanola

18220

1982

Televisionespanola

18221

1982

Televisionespanola

18222

1982

Televisionespanola

18223

1982

Televisionespanola

18224

1982

Televisionespanola

18226

1982

Televisionespanola

18227

1983

Televisionespanola

18228

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Serrano de TVE del seu vist i plau per
a l'emissió del programa "Esta es mi tierra" dedicat a Sueca.

1983

Televisionespanola

18229

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Manuel Serrano de TVE de que anirà a
recollir-lo a a sa casa de Sueca per al visitionat del programa "Esta es mi
tierra" a València abans de la seua emissió pública.

1983

Televisionespanola

18230

1983

Televisionespanola

18231

1987

Televisionespanola

18233

Telegrama
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Fajardo de la seua participació en
una entrevista per al nou programa de TVE "Tiempo de papel".
Sol·licitud a Fuster per part de Miguel Rubio, director del programa "Tiempos
Modernos" de TVE, d'una data per a fer-li una entrevista.

Carta

Contestació per part de Fuster a Miguel Rubio, director del programa
"Tiempos Modernos" de TVE, declinant la seua participació en una entrevista
per motius personals.

1987

Televisionespanola

18234

Telegrama

So·licitud a Fuster per part d'Almudena Garcia d'una entrevista amb Joaquin
Arozamena per a TVE.

1990

Televisionespanola

18238
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Telegrama

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de TVE de la data d'emissió d'una entrevista
seua i de l'enviament d'una cinta VHS amb la mateixa
Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Jaria, redactor del programa "Arte de
vivir" de TVE, de la seua participació en un programa televisiu per a TV
Madrid sobre el "Foc a les Festes Populars", diguent-li la data en que aniràn
a grabar-lo.
Sol·licitud a Fuster per part de José Manuel Fajardo d'una entrevista per al
programa de TVE "Tiempos de papel", i li comunica la data en que vol anar a
Sueca a grabar-lo.

1992

Televisionespanola

18240

Televisionespanola

18182

Televisionespanola

18183

Televisionespanola

18184

Nota

Comunicació a Fuster per part de Victor Claudel del programa "Tiempo de
papel" de TVE de la data en que volen anar a grabar-lo per a una entrevista, i
li anticipa el contingut de la mateixa.

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent del Setmanari El Temps dels
seues honoraris editorials per col·laborar amb un article al núm. 19 de la
revista.

1984

Tempsel

18242

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent del Setmanari El Temps dels
seues honoraris editorials per col·laborar amb un article al núm. 20 de la
revista.

1984

Tempsel

18243

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent del Setmanari El Temps dels
seues honoraris editorials per col·laborar amb un article al núm. 21 de la
revista.

1984

Tempsel

18244

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent del Setmanari El Temps dels
seues honoraris editorials per col·laborar amb un article al núm. 22 de la
revista.

1984

Tempsel

18245

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent del Setmanari El Temps dels
seues honoraris editorials per col·laborar amb un article al núm. 23 de la
revista.

1984

Tempsel

18246

Carta

Comunicació a Fuster per part de Paco Pérez Moragón d'una entrevista per
part de Mira per publicar-la a la revista "El Temps". També li demana poder
parlar amb ell sobre aquesta publicació.

1984

Tempsel

18247

Carta

Carta de Vicent Penya, lector de la revista "El Temps", demanant la tornada
de Fuster a la publicació, amb el lema "Joan Fuster, que torne prompte".

1985

Tempsel

4986

Carta

Enviament a Fuster per part de la revista El Temps d'un balanç amb els
honoraris rebuts per les seues col·labotacions editorials a la publicació per a
la declaració de la renda.

1985

Tempsel

18248

TEMPS, El
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TEMPS, El
Carta

Carta

Enviament a Fuster per part d'Eliseu Climent de la fotocòpia d'un retall de
premsa titulat "Molts d'anys pels tres anys d'El temps" de Jordi Matamalas,
que s'adjunta.
Comunicació a Fuster per part d'Eliseu Climent del retard en la publicació
d'un fascicle de "El Temps: Setmanari d'Informació General" dedicat a
Pizcueta.
Enviament a Fuster per part Begonya Pardo del Setmanari El Temps d'un
manifest conmemoratiu de les Bases de Manresa per a que'l signe i l'envie a
la Fundació Jaume Bofill.
Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent del Setmanari El Temps d'uns
diners per a un dinar.

Carta

Comunicació a Fuster per part del Setmanari El Temps de l'enviament de les
fotocòpies dels sumaris de l'esmentada revista.

Carta

Carta

Carta

Carta
TERRALL

Carta

TERRES CATALANES
Carta

Nota
TERRI

Sol·licitud a Fuster per part d'Eliseu Climent de la revista El Temps de la seua
participació a un homenatge a l'Universitat de València amb motiu de la
publicació del núm. 100 de l'esmentada publicació.

Felicitació
Felicitació
Felicitació
Felicitació
Felicitació

Correspondència de Joan Fuster
1916 ]

1986

Tempsel

18249

1987

Tempsel

18250

1989

Tempsel

18251

1990

Tempsel

18253

Tempsel

18241

Tempsel

18252

Tempsel

18254

1981

Terrall

18255

1973

Terrescatalanes

20683

Terrescatalanes

18256

1967

Terri

18263

1967

Terri

18264

Terri

18257

Terri

18258

Terri

18262

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "El temps" d'una entrevista.
Mostra de suport a Fuster per part de la Revista Treball amb motiu de
l'atemptat
Carta de "Terres Catalanes" a Fuster per a la renovació de la seua
subscripció.
Anotacions manuscrites de Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Terres Catalanes" de l'enviament
dels números de la mateixa que li falten.
Sol·licitud a Fuster per part dels Terri d'una visita a sa casa de Barcelona,
acompanyat pels Comes.
Agraïment a Fuster per part dels Terri per acceptar anar a Mataró a dnar una
conferència sobre "Els pobles del mediterrani" al "Racò".
Sol·licitud a Fuster per part dels Terri de que vaja a una cita al "Racó".
Sol·licitud a Fuster per part dels Terri d'una cita al "Racó".
Sol·licitud a Fuster per part dels Terri d'una visita a sa casa de Barcelona.
Al revers del full apareix un dibuix a color d'una parella de nuvis a un jardi.

[

TERRI
Postal

Postal

Postal
THIEBANT, Carlos
Carta

Carta

Carta
THOMAS, Gilbert
THOR, Ediciones de Nuevo
Arte

Carta

Sol·licitud a Fuster per part dels Terri d'una cita al "Racó".
Al revers del full apareix una foto d'unes dones al teatre, amb l'anotació [Le
Cinc. Castañuelistas].

Terri

18259

Terri

18260

Terri

18261

1990

Thiebantcarlos

18265

1990

Thiebantcarlos

18266

1991

Thiebantcarlos

18267

1962

Thomasgilbert

18268

Sol·licitud a Fuster per part dels Terri d'una cita al "Racó".
Al revers del full apareix una foto d'estudi d'un músic amb la familia, i
l'anotació [Canción del soldado...].
Sol·licitud a Fuster per part dels Terri d'una visita a sa casa de Barcelona.
Al revers del full apareix una foto d'estudi d'uns xiquets amb un ram de flors.
Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Thiebaut de la seua participació en un
llibre d'assaig titulat "Unos cien ensayistas" per a presentar-lo a la Fira del
Llibre de Frankfurt 1991 que serà dedicada a España.
Adjunta solapa d'un sobre postal amb l'adreça d'aquest.
Contestació per part de Fuster a Carlos Thiebaut de que accepta participar al
llibre per a la Fira de Frankfurt, pel que li envia el seu curriculum.
Comentaris a Fuster per part de Carlos Thiebaut sobre l'edició per part del
Ministeri de Cultura d'altre llibre títulat "Escritores españoles
contemporáneos" amb el material enviat per al de "Unos cien ensayistas"
per a la Fira del Llibre de Frankfurt 1991.
Enviament a Fuster per part de Gilbert Thomas Fraai d'un exemplar d'un
especial de "Norte" dedicat a Catalunya, en el que participà amb un text.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Ediciones de Nuevo Arte Thor de la seua
col·laboració amb un llibret sobre Blasco Ibáñez per a la seua publicació a
l'esmentada editorial.

1990

Thoredicionesdenuevoarte

18269

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Thous i de Serneguet d'una cita a sa casa de
Sueca per a que done la seua opinió a un llibre que estan fent, abans de
publicar-lo.

1976

Thousalbert

18270

Carta

Contestació per part de Fuster a Albert Thous i a En Serneguet de que no
podrà revisar-los el text que volen publicar.

1976

Thousalbert

18271

THOUS, Albert

Correspondència de Joan Fuster
1917 ]

[

THOUS, Albert
Manifest

THOUS, Maximilià

Carta

Thousalbert

18272

1953

Thousmaximilia

18273

Sol·licitud a Fuster per part de Maximilià Thous de la seua participació en la
"V Taula de Poesia".

1953

Thousmaximilia

18274

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Maximilià Thous de que concrete si
participacarà a la "V Taula de Poesia".

1953

Thousmaximilia

18275

1955

Thousmaximilia

18276

1955

Thousmaximilia

18277

1982

Tiempo

18278

1966

Toledojoana

18279

Toledojoana

18280

1977

Toledosusanna

18281

1981

Toledosusanna

18282

Carta

Telegrama

TOLEDO, Joan A.

TOLEDO, Susanna

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Almela i Vives i de Maximilià Thous
de la seua participació en la "V Taula de Poesia".

1977

Carta

Carta

TIEMPO

Enviament a Fuster per part d'Albert Thous d'un informe sobre la "Proposició
orientativa de normes estructurals i organitzatives d'un partit d'unificació
marxita dels Països Catalans al País Valencià".
Adjunta l'acta d'una reunió "Cap a l'Assemblea d'Unificació Socialista al País
Valencià", i un article del diari "Avui" signat per Vicent Ventura amb el títol
"Cap a una nova organització d'esquerres".

Sol·licitud a Fuster per part de Maximilià Thous de la seua participació com a
jurat a un premi literari organitzat per la Comissió de Festes del Santissim
Crist de la Fe del Barri de Morvedre a València.
Acceptació per part Fuster a Maximilià Thous de la seua participació com a
jurat a un premi literari organitzat per la Comissió de Festes del Santissim
Crist de la Fe del Barri de Morvedre a València, però li adverteix que no
podrà anar alguns actes per motius de feina.
Proposta a Fuster per part de Miguel Morer, redactor jefe de la revista
"Tiempo" de la seua col·laboració amb la mateixa.

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan A. Toledo d'uns versets per a que'ls
revise abans de la seua publicació.
Adjunta versets mecanografiats i nota manuscrita amb l'adreça on ha
d'enviar-los revisats

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan A. Toledo de la publicació d'una
traducció d'un text en valencià que Alfaro li digué que podia publicar-la
Fuster, pel que li demana la seua opinió al respecte. També li envia un
qüestionari per a que li'l conteste.

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de la poetesa Susanna Toledo de la seua opinió
sobre la seua obra, pel que li adjunta un poema seu.
Felicitació a Fuster per part de Susanna Toledo per l'obtenció del "Premi de
les Lletres del País Valencià", i enviament d'un poema seu titulat
"Transmutacions".

[

TOMÀS MUNTÓ, Salvador

Telegrama

Carta

Carta

Tarja de
presentació
TOMÀS, Ana

Carta

TONA NADALMAI, Abelard
Carta

TORDERA PUIG, Lluís

Invitació

TORDERA, Antoni
Carta

Telegrama

Comunicació a Fuster de la suspensió d'una conferència a Alcoi i Cocentaina,
al no ser autoritzada per la censura.

1962

Tomasmuntosalvador

18285

1963

Tomasmuntosalvador

18286

1963

Tomasmuntosalvador

18287

Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Tomàs Muntó de notícies sobre una
ajuda demanada a la Fundació Huguet.

1963

Tomasmuntosalvador

18284

Felicitació a Fuster per part d'una tal Ana Tomàs, lectora del diari "La
Vanguardia" pels seus articles. També li felicita l'any nou.

1979

Tomasana

18283

1953

Tonanadalmaiabelard

18288

1968

Torderapuiglluis

18293

1970

Torderaantoni

18289

1970

Torderaantoni

18290

Agraïment a Fuster per part de Salvador Tomàs Muntó per les seues gestions
amb la Fundació Huguet per a que concedeixca una subvenció econòmica al
Centre Excursionista d'Alcoi. També li diu que se n'ha anat a treballar a
Cartagena (Múrcia) i li comunica que serà a l'Aplec de Bocairent on espera
veure'l.
Comunicació a Fuster per part de Salvador Tomàs Muntó d'un exemplar del
diari "La Verdad" que parla d'una campanya a la regió de Múrcia per a
anexionar la zona Levantina a la zona "Sureste" a les divisions comarcals.
Adjunta text d'un informe de l'Ajuntament de Múrcia, al respecte de lo
esmentat per publicar-lo a "La Verdad".

Agraïment a Fuster per part d'Abelard Tona Nadalmai per la seua crítica a
l'obra "Aombrament" enviada als Jocs Florals de Nova York, i demés
comentaris sobre la creació de l'esmentada obra. També li parla del seu
darrer treball un prefaci a l'obra "Compendi de la doctrina catalanista", i
d'altres comentaris sobre l'enviament d'uns números de "Pont Blau".
Invitació matrimonial d'Enric Tordera Benavent amb Francina Santamatilde
Roselló, que serà a l'Esglèsia de la Mare de Dèu de Sales de Sueca.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio Tordera d'una data per visitar-lo i
parlar de l'obra d'Ausiàs March per a la seua tesina de llicenciatura sobre el
pensament ètic del poeta.
Comunicació a Fuster per part d'Antonio Tordera de la data de la seua visita
a Sueca per a parlar d'Ausiàs March.

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antonio Tordera d'un article de premsa com a
mostra d'admiració i estima a la seua figura.

1981

Torderaantoni

18291

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Enric Tordera.
Al revers del full apareix una foto a color de la [Plaza - Fuente En Segures.
Benasal (Castellón)].

1966

Torderaenric

18292

TORDERA, Enric

Correspondència de Joan Fuster
1919 ]

[

TORMO BOIGUES, Joan

Carta

Consulta a Fuster per part del jove Pere Tormo i Boigues sobre els cognoms
del Rei Jaume I, el Conqueridor.

1978

Tormoboiguesjoan

18299

1962

Tormocervinojuan

18300

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Tormo Colomina d'unes fotocòpies de
retalls de premsa que parlen de les banderes d'Elda i Alcoi de cara a una
reedició de la seua obra "El blau de la senyera".
Adjunta retalls de premsa titulats "La bandera de Elda" i "Alcoy y sus viejas
banderas".

1972

Tormocolominajosep

18302

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Tormo Colomina d'un exemplar del seu
opuscle "El blau de la Senyera" al ser un gran aficionat a la vexilologia, i
demés comentaris sobre les nombroses publicacions e informacions que
poseeix al respecte.

1977

Tormocolominajosep

18301

1981

Tormocolominajosep

18303

1979

Tormoiasesjuli

18304

Saluda

Invitació a Fuster per part de Juli Tormo i Ases, president de la Falla KingKong a la revetlla del Carme, amb l'actuació de Lucio i l'Orquestra Esencia,
que serà als Jardins de Jacinto Benavente. També el convida a les activitats
que farà la falla a la Sala de Ball Casablanca.

1979

Tormoiasesjuli

18305

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Eduard Tormo sobre la necessitat d'una acció
coordinada amb Catalunya per a la promoció i ús de la llengua i de la cultura
valenciana. També li demana que faça per a que puga rebre a Albelda (La
Rioja) la revista "Valencia-fruits" i li envia una conferència seua sobre
"Minorias etnicas i racismo".

1966

Tormoeduard

18294

TORMO CERVINO, Juan
Carta
TORMO COLOMINA, Josep

Carta
TORMO I ASES, Juli
Invitació

TORMO, Eduard

Correspondència de Joan Fuster
1920 ]

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Juan Tormo Cervino per la seua obra
"Nosaltres els valencians", i demés comentaris sobre "El País Valenciano" i
"Poetes Moriscos i capellans". També li fa alguns comentaris crítics al
contingut de "Nosaltres els valencians" després de la seua lectura.

Mostra de suport a Fuster per part de Josep Tormo Colomina, amb motiu de
l'atemptat.
Adjunta tarja de presentació del mateix
Comunicació a Fuster per part de Juli Tormo i Ares de la seua visita junt amb
membres de la Secretaria de Cultura del Comité Nacional del PSPV (PSOE)
per convidar-lo al "I Simposium Socialista de Cultura del Pais Valencià a
Gandia.

[

TORMO, Eduard
Carta

Carta

Carta
Felicitació
nadalenc
TORRA, Núria
Carta
TORRELL DE REUS
Carta
TORRENT, Ajuntament

TORRENT, Ferran

Comentaris a Fuster per part d'Eduard Tormo sobre la necessitat d'accions
per crear un moviment valencianista al País Valencià, per a la promoció de la
llengua i cultura valencianes. També li fa alguns comentaris sobre l'aïllament
de l'esglèsia valenciana en aquest sentit.
Adjunta text mecanografiat d'un manifest polític titulat "Crida dels [altres]
paisos catalans".

1966

Tormoeduard

18295

1966

Tormoeduard

18296

Felicitació nadalanca a Fuster per part d'Eduard Tormo, i mostra de suport
per la seua tasca en favor de la llengua i cultura valenciana.

1966

Tormoeduard

18297

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Eduard Tormo, i demés comentaris
en defensa de la llengua valenciana.

1967

Tormoeduard

18298

1971

Torranuria

18306

1947

Torrelldereus

18307

Comunicació a Fuster per part d'Eduard Tormo d'un article reivindicatiu per
al suport a Catalunya d'un moviment reivindicatiu de la llengua i cultura
valencianes, que vol que se li publique a la revista "Serra d'Or". També li fa
alguns comentaris sobre la diversiitat cultural a Albelda (La Rioja) i li
comunica el seu proper transllat al Colegio Mayor P. Scio de Salamanca.

Comentaris a Fuster per part de Núria Torra una admiradora seua sobre un
viatge seu a València a veure un concert. També li fa alguns comentaris
recordant la seua assistència al 1er Congrès d'Història del País Valencià, on
es van conèixer i als actes del Misteri d'Elx.
Comunicació a Fuster per part de l'Imprenta Torrell de Reus de que no s'han
pogut incloure uns originals seus a l'obra "Antologia Lirica Franciscana" al ser
editada un cop els va rebre, però que sel's queda per a una propera reedició.

Carta

Invitació a Fuster per part de José Falces Reig, Concejal de Cultura de
l'Ajuntament de Torrent a l'exposició de Manolo Boix "Deu imatges sobre Les
Germanies".

1980

Torrentajuntament

18308

Carta

Invitació a Fuster per part de José Falces Reig, Concejal de Cultura de
l'Ajuntament de Torrent a una exposició de Rafael Armengol.

1980

Torrentajuntament

18309

Comunicat

Comunicació de Josep Benjami Falces i Reig, Regidor-Ponent de Cultura de l'
"Ajuntament de Torrent", de l' enviament del programa i el cartell per a la
"Campanya Cultural" "Un País que ja anem fent".

1980

Torrentajuntament

19976

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Torrent, com a membre dels
"Maulets" al Pais Valencià, d'una data per a reunir-se.

1980

Torrentferran

18310

Carta

Contestació per part de Fuster a Ferran Torrent, proposant-li una data per
visitar-lo a sa casa de Sueca, i parlar.

1980

Torrentferran

18311

Correspondència de Joan Fuster
1921 ]

[

TORRENT, Francesc
Carta

Felicitació a Fuster per part de Francesc Torrent pels seus sonets publicats al
"Almanaque de Las Provincias, 1948", i demés comentaris a la lectura dels
mateixos poemes títulats: "Tú i el matí", "Els teus ulls", "Desolació" i "A un
suicida".

1948

Torrentfrancesc

18312

Carta

Agraïment per part de Fuster a Francesc Torrent pels seus comentaris a uns
poemes seus publicats al "Almanac Las Provincias", i demés comentaris
qualificatius a la seua poesia. També li comunica l'enviament d'un exemplar
de l'obra "Sobre Narcís", i d'altres comentaris en defensa de la llengua
valenciana.

1948

Torrentfrancesc

18313

Carta

Agraïment a Fuster per part de Francesc Torrent per les seues falicitacions al
aconseguir ser guardonat un poema seu als Jocs Florals. També li diu que li
enviarà una còpia de l'esmentat poema a Fuster, i li parla de la seua amistat
amb el P. Rubert.

1948

Torrentfrancesc

18314

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Torrent d'orientació per a crear una
secció valenciana a la Biblioteca Pública del seu poble, pel que li demana li
diga quines obres serien més convenients i quines editorials són les millors al
respecte.

1949

Torrentfrancesc

18315

1950

Torrentfrancesc

18316

195

Torrentmarti

18320

Carta
TORRENT, Martí
Carta

Felicitació a Fuster per part de Francesc Torrent per la bona crítica a
pareguda a "Las Provincias" a un acte seu a la Institució Alfons El Magnànim
organitzada per Murta. També li fa alguns comentaris sobre el seu estat de
salut.
Mostra de suport a Fuster per part de Martí Torrent per la mort de la seua
mare, i d'altres comentaris al viatge d'intercanvi cultural a València per part
d'un grup de joves catalans.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre una carta apareguda a
"Destino" contra el Sr. Marias, i demés comentaris crítics a la revista
"Triunfo". També li felicita els nadals a Fuster.

195

Torrentmarti

18326

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre la seua assitència a
l'entrega d'un premi als locals de "ONA" a Barcelona.

1964

Torrentmarti

18317

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Martí Torrent de notícies sobre la seua
possible participació en una conferència a Barcelona, de la que parlaren
durant el premi Sant Jordi.

1965

Torrentmarti

18318

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre el seu esta anímic, i
d'altres comentaris sobre la visita cultural a València d'uns joves catalans, a
la publicaciò d'Aymà de l'obra "L'art català" i a la bona marxa d'Aportació
Catalana.

1965

Torrentmarti

18321

Correspondència de Joan Fuster
1922 ]

[

TORRENT, Martí
Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre la daa d'una visita
cultural a València, i demés comentaris sobre la renuncia de Fuster a rebre
uns llibre d'En Cendròs.

1965

Torrentmarti

18322

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre la data i participants a
una visita cultural a València.

1965

Torrentmarti

18323

1965

Torrentmarti

18325

1965

Torrentmarti

18319

1965

Torrentmarti

18324

1966

Torrentmarti

18327

1966

Torrentmarti

18328

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre certa polèmica entre
Albert Manent i l'Editorial AC amb Edicions 62 per la publicació d'uns llibres, i
al monopoli del mercat editorial d'aquesta darrera empresa. També li
demana notícies sobre la seua reunió amb Ricard Pérez.

1966

Torrentmarti

18329

Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre la desaparició de la
col·lecció "Cara i creu", i sobre la publicació de la seua obra "L'Albufera de
València". També li fa alguns comentatis crítics en el sentit editorial a Albert
Manent, i li demana notícies sobre la seua reunió amb Ricard Pérez.

1966

Torrentmarti

18330

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Martí Torrent de la seua opinió a un llibre
d'un amic comú, amb les inicials N.S. També li fa alguns comentaris crítics a
la conferència de Juliàn Marías a Barcelona, i li demana la seua opinió al
darrer llibre de M Cruells finalista al Premi Sant Jordi.

1966

Torrentmarti

18331

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1923 ]

Sol·licitud a Fuster per part de Martí Torrent per la seua absència a la Festa
de Santa Llúcia a Barcelona, i demés comentaris sobre la bona marxa dels
cursets de català.
Mostra de condol a Fuster per part de Martí Torrent per la mort de la seua
mare.
Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre l'organització d'una
visita cultural a Catalunya d'una expedició de joves valencians.
Comunicació a Fuster per part de Martí Torrent del seu proper viatge a
València, però assabentat de la visita a Barcelona de Fuster li prega confirme
aquesta per reunir-se amb ell i cancelar així el viatge a València.
Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre la reunió amb els
membres de "Cara i Creu" per a la seua participació en la mateixa, i d'altres
comentaris sobre certa polèmica amb Julián Marías de la que ha sortit airós.

[

TORRENT, Martí
Carta

Comentaris a Fuster per part de Martí Torrent sobre l'organització a les Illes
Balears d'unes jornades en defensa de l'unitat dels Països Catalans, i demés
comentaris sobre els participants a les mateixes. També li demana la seua
participació, per tal de crear un Secretariat General dels Països Catalans.
Adjunta programa d'activitats de les esmentades jornades "Converses d'estiu
a les Illes".

1966

Torrentmarti

18332

1966

Torrentmarti

18333

1967

Torrentmarti

18334

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Torrent, estudiant a "Escolas Pías de
Albelda (Logroño)", dels seus dubtes sobre l'unitat lingüñisitca i cultural als
Països Catalans, desprñes de la lectura de la seua obra "Nosaltres els
valencians", pel que li dema li faça alguna aclaració al respecte.

1966

Torrentvicent

18335

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Vicent
Torrent, qui s'assabentà de la mateixa durant una visita a sa casa de Sueca,
pel que va estar al soterrar.

1966

Torrentvicent

18336

Nota

Comunicació a Fuster per part de Vicent Torrent i d'Eduard Tormo de la seua
visita a sa casa de Sueca per a parlar amb ell, però com no hi era li deixen la
seua adreça per posar-se en contacte i concretar altra data.

1967

Torrentvicent

18337

Carta

Carta de Vicent Torrent agraint a Fuster la seua intervenció en la subvenció
que ha rebut.

1973

Torrentvicent

20691

Invitació

Invitació a Fuster per part de Vicent Torrent, del grup "Al Tall", a una
actuació al cine Paz de Gandia on presentaràn el seu nou repertori de
cançons "Quan el mal ve d'Almansa".

1979

Torrentvicent

18338

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Torrent, del grup "Al Talla" d'una data
per reunir-se i parlar de si coneix a cap escriptor gallec que li faça uns versos
de cançons. També li demana si ha rebut el seu darrer disc per fer-li'l enviar.

1980

Torrentvicent

18339

Carta

Comunicació per part de Fuster a Vicent Torrent de la data en que por
reunir-se amb ell a sa casa de Sueca.

1980

Torrentvicent

18340

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Torrent del grup "Al Tall" d'unes
invitacions per al recital que faràn al Teatre Principal de València on
presentaràn el seu darrer disc.

1980

Torrentvicent

18341

Telegrama
Tarja de
presentació
TORRENT, Vicent

Correspondència de Joan Fuster
1924 ]

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Martí Torrent.
Felicitació a Fuster per part de Martí Torrent pel seu darrer article polític
aparegut a "Tele/Estel".

[

TORRENT, Vicent
Carta

Carta

Carta
TORRENTE I ANDREU, Sergi

TORRENTS DELS PRATS,
Alfonso

TORRES PLA, Joaquim
TORRES, Antoni

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Torrent de la data d'una reunió per a
parlar amb ell sobre la preparació d'un disc d'història del País Valencià, pel
grup "Al Tall".

Torrentvicent

18342

1980

Torrentvicent

18343

1980

Torrentvicent

18344

Enviament a Fuste per part de Sergi Torrente i Andreu d'un retall de premsa
seu, i d'altres comentaris en defensa del nacionalisme català.
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa titulat "Narcís Serra i la dignitat".

1991

Torrenteiandreusergi

18345

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Alfonso Torrents dels Prats, lector de
[La Vanguardia] arran d'un article seu aparegut al mateix diari títulat "Una
cortesía casi imposible", on parla de l'importància del somriure per trionfar a
la vida.

1979

Torrentsdelspratsalfonso

18346

Carta

Comunicació de Bertomeu Torres Gost a Fuster de l' enviament del llibre
"Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramón Picó i Campamar" publicat
per la "Biblioteca March Servera".

1975

Torresgoustbartomeu

18354

Comunicat

Comunicat de "Torres Import" a Fuster de la implantació en Espanya de l'
"Impost sobre el Valor Afegit" (I.V.A.) als productes que distribueixen.
Demanen les dades per a fer la liquidació de dit impost.
Adjunta dos formularis.

1986

Torresimport

18355

Torresizquierdonuria

18356

1954

Torresmurcianojm

18357

1979

Torresplajoaquim

19962

1963

Torresantoni

18347

1963

Torresantoni

18349

TORRES IMPORT

TORRES MURCIANO, J. M

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Torrent d'una data per reunir-se amb
ell.

1980

Carta

TORRES GOUST, Bartomeu

TORRES IZQUIERDO, Nuria

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Torrent de la data d'una reunió per a
parlar amb ell sobre la preparació d'un disc d'història del País Valencià, pel
grup "Al Tall"
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [ContestaT]].

Adhesió
Carta
Sobre
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1925 ]

Adhesió de Nuria Torres Izquierdo a l' homenatge a Joan Fuster.
Carta de J.Mª Torres Murciano , del "Instituto Ibero Americano de Valencia",
agraint-li a Fuster la seua col·laboració dins del cicle "Homenaje a Azorín".
Sobre postal enviat a Fuster amb l'adreça de Joaquim Torres Pla.
Carta d' Antoni Torres a Fuster amb comentaris personals a la seua obra.
Carta de Josep Pla a Antoni Torres amb comentaris sobre Fuster.
Anotacions d' Antoni Torres.

[

TORRES, Antoni
Postal

Carta

Postal
TORRES, Estanislau
Entrevista
TORRÓ

Carta
Felicitació
nadalenc

TORTOSA, Ajuntament
Carta
TOTOSAUS, Josep M
TRABAL I VILLENA, Marià

Carta

Postal d' Antoni Torres felicitant a Fuster per l' èxit dels seus llibres a la festa
de la Contal.
A l' anvers de la postal imatge de la vista general de Berga.
Carta d' Antoni Torres preguntant-li a Fuster si té el llibre de Miquel Forteza
sobre els jueus conversos de Mallorca.

1963

Torresantoni

18351

1969

Torresantoni

18352

Torresantoni

18350

1984

Torresestanislau

18353

1978

Torro

18359

1981

Torro

18358

1986

Tortosaajuntament

18360

1972

Totosausjosepm

18361

Postal d' Antoni Torres felicitant a Fuster per la concessió de "La Lletra d' Or"
i la seua elecció com a jurat de la mateixa.
A l' anvers de la postal imatge de la catifa de flors de la "Festa Corpus Christi"
a Sitges.
Carta d' Estanislau Torres enviant la còpia d' una entrevista d' Àngel Cortès a
Fuster publicada a la revista "Cultura y Folklore" l' any 1954 amb el titol
"Diez minutos con Juan Fuster".
Adjunta còpies.
Carta de Fuster enviant-li a Torró un article per a la revista "Opinión".
Felicitació de Nadal de Torró a Fuster.

Carta de Vicent Beguer i Oliveres, Alcalde de Tortosa, proposant-li a Fuster
fer una xerrada dintre del cicle de conferències en torn al "Bimil·lenari
Tortosa 1985-1986".
Adjunta tríptic del "Bimil·lenari Tortosa 1985-1986".
Carta de Josep Mª Totosaus preguntant-li a Fuster si ha rebut un exemplar
de "Quaderns de Pastoral" que li ha enviat per indicació d' Albert Manent.

Carta

Carta de Marià Trabal i Villena proposant-li a Fuster un premi o beca en
memòria de la seua mare, Angelina Villena de Trabal.

1973

Trabalivillenamaria

18362

Carta

Carta de Fuster comunicant-li a Marià Trabal i Villena que accepta la seua
proposició.

1973

Trabalivillenamaria

18363

Carta

Carta de Fuster a Marià Trabal i Villena comunicant-li que la idea
predominant seria convocar un "Premi Angelina Villena de Trabal". Exposa
les condicions de la convocatòria.
Carta de Max Cahner a Fuster per la qüestió del "Premi Angelina Villena de
Trabal"

1973

Trabalivillenamaria

18364

Carta

Carta de Marià Trabal i Villena proposant-li a Fuster anar preparant un estudi
sobre diversos temes, aporta algunes idees.
Comentaris al "Premi Angelina Villena de Trabal".

1973

Trabalivillenamaria

18365

Correspondència de Joan Fuster
1926 ]

[

TRABAL I VILLENA, Marià

TRABUCAIRE
TRADICIONS I COSTUMS

TRELLAT

Carta

Carta de Fuster a Marià Trabal i Villena anunciant-li que cal cancel·lar el
projecte, "Premi Angelina Villena de Trabal".
Proposa que si vol continuar endavant amb el projecte es fique en contacte
amb Albert Manent, Max Cahner o Joaquim Molas.

1974

Trabalivillenamaria

18366

Carta

Carta de Marià Trabal i Villena comunicant-li a Fuster que li envii els diners al
"Banco Comercial Transatlàntico".
Comentaris personals sobre Max Cahner, Albert Manent i Joaquim Molas.

1974

Trabalivillenamaria

18367

Carta

Resposta de Fuster al comentaris sobre Max Cahner, Joaquim Molas i Albert
Manent fets per Marià Trabal i Villena.
Comunica que ja ha enviat els diners.

1974

Trabalivillenamaria

18369

Carta

Tarja de Marià Trabal i Villena i Maria Svaluto-Ferro de Trabal a Fuster
comunicant-li la seua nova adreça.
Felicita les festes.

Trabalivillenamaria

18368

Trabucaire

18370

1981

Tradicionsicostums

18372

Estampa
Adhesió

Tarja de Robert Lafont, de l' editorial "Trabucaire", a Fuster.
Adhesió de "Tradicions i Costums", "TIC", al homenatge a Fuster.
Anotació manuscrita de dos telèfons.

Invitació

Invitació de l' associació "Tradicions i Costums" de Sueca a Fuster als actes
que organitza amb motiu dels "Focs de Sant Joan".
Adjunta díptic amb el programa i sobre postal.

1992

Tradicionsicostums

18371

Carta

Carta de la revista "Trellat" proposant-li a Fuster publicar el text que va llegir
Fuster a la "Trobada de Sitges".

1981

Trellat

18373

Carta

Carta de Josep Tremoleda i Roca demanant-li a Fuster que li envie les seues
obres publicades a editorials valencianes per la impossibilitat de trobar-les a
Barcelona per estar exhaurides.

1958

Tremoledairocajosep

18374

Carta

Carta de Josep Tremoleda i Roca enviant-li a Fuster una còpia de la seua
contribució a un homenatge a Ausiàs March.
Comentais personals sobre l' obra de Fuster.

1959

Tremoledairocajosep

18375

Carta

Carta de Josep Tremoleda i Roca, de Cavall Fort, enviant a Fuster uns
exemplar de la revista.
Demana a Fuster que faci ressó de la revista Cavall Fort a les publicacions en
les que col·labora.
Comunica que l' anuari "Graphis Annual" ha reproduit una de les portades de
la revista, original de Cesc.

1964

Tremoledairocajosep

18377

Carta

Carta de Josep Tremoleda i Roca, de Cavall Fort, enviant a Fuster el número
75 de la revista. Demana que els nomene a les seues col·laboracions en
premsa.
Anuncia que Cavall Fort començarà a publicar-se tres vegades al mes.

1966

Tremoledairocajosep

18378

TREMOLEDA I ROCA, Josep

Correspondència de Joan Fuster
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[

TREMOLEDA I ROCA, Josep
Carta

Carta
Recordatori

TRES I QUATRE

Carta de Josep Tremoleda i Roca, de "Cavall Fort", demanant-li a Fuster que
envii a Ferran Sanchis Cardona unes paraules a favor del projecte que li
presenta de fer una revista infantil a València i a Mallorca.
Exposa el projecte.
Carta de Josep Tremoleda i Roca A Fuster amb comentaris a la revista "Cavall
Fort" i a l'especial número 100.
Recordatori de la revista "Cavall Fort" enviat per Tremoleda a Fuster.

Tremoledairocajosep

18376

Tremoledairocajosep

18380

Tremoledairocajosep

20684

Tremoledairocajosep

18379

Tarja de
presentació

Tarja de Josep Tremoleda i Roca comunicant-li a Fuster la seua nova adreça.

Comunicat

Carta d' Eliseu Climent, de la "Llibreria Tres i Quatre", anunciant a Fuster la
convocatòria del "Consell de Tres i Quatre".

1971

Tresiquatre

20685

Carta

Carta d' Eliseu Climent, de la "Llibreria Tres i Quatre", anunciant a Fuster
que ha escrit a Ricardo García Carcel per tal que pase i parle amb ell sobre
"Moriscos i Agermanats".

1972

Tresiquatre

20686

Carta

Carta d' Eliseu Climent, de la "Llibreria Tres i Quatre", proposant a Fuster
anar a dinar amb Consuelito Reina.

1972

Tresiquatre

20687

1977

Tresiquatre

20688

1978

Tresiquatre

18384

1978

Tresiquatre

18385

Nota

Carta

Carta

Nota del "Secretariat de l' Ensenyament de l' Idioma" demanant una
col·laboració a Fuster.
Carta de Paco, de la "Llibreria Tres i Quatre", anunciant-li a Fuster la seua
visita junt a Casimiro per tractar el tema del "Teatre Estable del País
Valencià".
Avança unes consultes bibliogràfiques sobre "El Cortesano" de Milà i "Las
Visiones Remotas" d' Enric Duran i Tortajada.
Carta de Xavier Albiol, de la "Llibreria Tres i Quatre", enviant a Fuster una
relació d' articles dels quals desconeixen la cita.

Carta

Carta de Vicent Castelló, de la "Llibreria Tres i Quatre", comunicant-li a
Fuster de part d' Eliseu Climent l' urgència del pròleg que prepara per al
llibre de cançons de Lluis Llach.

1979

Tresiquatre

18386

Carta

Carta de Francesc Pérez Moragón, de la "Llibreria Tres i Quatre", amb
comentaris a una carta de l' editor de "L' Espill".
Comentaris sobre una publicació de "El País".

1980

Tresiquatre

18387

Carta

Carta de Francesc Pérez Moragon, de la "Llibreria Tres i Quatre",
comunicant-li a Fuster que Josep Vicent Marqués no ha enviat el paper que
els havia compromès.

1980

Tresiquatre

18388

Correspondència de Joan Fuster
1928 ]
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TRES I QUATRE
Carta

Carta

Carta

Carta de Lluis Albert Escorihuela, de l' editorial "Tres i Quatre", a Fuster
demanant-li que enviï com més aviat millor els pròlegs per als llibres "L' espill
a trossos", de Francesc Almela i Vives i per al seu "Vigència d' Ausiàs
March".
A més a més demana que accelere l' acabament del seu llibre "País Valencià,
perquè?" el més aviat possible.
Carta de Lluís Albert Escorihuela, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a
Fuster el llibre,"Els Ulls de l' Òliba", de Joan Brossa per a que escriga el
pròleg.
Carta de Lluís Albert Escorihuela, de l' editorial "Tres i Quatre", demanant-li a
Fuster que enviï el pròleg del llibre "Els Ulls de l' Òliba", de Joan Brossa.
Demana l' original del recull d' articles "El Rodaballo".

1982

Tresiquatre

18389

1982

Tresiquatre

18390

1982

Tresiquatre

18391

Carta

Carta de Lluís Albert Escorihuela, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a
Fuster les galerades del llibre,"Els Ulls de l' Òliba", de Joan Brossa per a que
escriga el pròleg.

1982

Tresiquatre

18392

Carta

Carta de Lluís Albert Escorihuela, de l' editorial "Tres i Quatre", demanant-li a
Fuster que envie el pròleg per al llibre de Joan Brossa.

1982

Tresiquatre

18393

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster les
proves ajustades del llibre de Sanchis Guarner "Els pobles valencians parlen
els uns dels altres" vol.4.

1983

Tresiquatre

18394

Carta

Carta de Fuster a Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", indicant les
possibles modificacions a les proves del llibre "Els pobles valencians parlen
els uns dels altres", de Manuel Sanchis Guarner.

1983

Tresiquatre

18395

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster les
galerades de Josep Vicen t Marqués i part de les conferències del cicle "Els
valencians davant..." per a que els revise.
Adjunta guió del cicle de conferències.

1983

Tresiquatre

18396

1984

Tresiquatre

18397

1984

Tresiquatre

18398

1984

Tresiquatre

18399

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1929 ]

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster les
paginades del número 5 dels "Treballs de Sociolingüística Catalana" per a
que faça les esmenes que crega oportunes.
Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster les
proves que mancaven de la novel·la d' Isa Tròlec "7X7=49".
Carta d' Emli Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster les
paginades del llibre "La Lluna del Temps", de Ferran Cremades i les notes
que mancaven del número 19 de "L' Espill".

[

TRES I QUATRE
Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", demanant-li a Fuster per
encàrrec d' Eliseu Climent si pot dir alguna cosa sobre l' article de "la ciència
ficció als PPCC".

1984

Tresiquatre

18400

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", anunciant que preparen l'
edició del llibre "Tirant lo Blanc a Anglaterra" que recollirà articles d' Alan
Yates, Arthur Terry, R.B. Tate, W.J. Entwistle i Frank Pierce. Pregunta a Fuster
si té els articles de W.J. Entwistle i Frank Pierce apareguts als volums 2 i 10 d'
"Estudis Romànics" i que estàn exhaurits.
Adjunta les referències bibliogràfiques dels articles.

1984

Tresiquatre

18401

1984

Tresiquatre

18402

1984

Tresiquatre

18403

Carta

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", comunicant a Fuster que
han enviat a compondre el seu llibre d' articles. Demana que prepare el
pròleg.
Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster les
galerades del llibre, "Tradició i canvi científic del PV modern", de Víctor
Navarro per a que les revise.

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", reclamant-li a Fuster l'
enviament de les galerades del seu llibre.

1985

Tresiquatre

18404

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster una
carta dirigida a ell de Curt Wittlin. Comentaris a la publicació de l' assaig de
dit autor a "L' Espill".
Comunica que es queda amb l' original de la xilografía i li adjunta una còpia.
Carta de Curt Wittlin, de la "University of Saskatchewan"enviant-li a Fuster
una xilografía per il·lustrar l' episodi d' Espèrcius del "Tirant lo Blanc".
Comentaris sobre el seu assaig psicoanalític sobre Martorell i l' amor.
Adjunta carta de Curt Wittlin i Còpia de xilografía.

1985

Tresiquatre

18405

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", comunicant-li a Fuster que
van a reeditar el seu llibre "Poetes, moriscos i capellans", fent-lo coincidir
amb el número 100 de la col·lecció "La Unitat".

1985

Tresiquatre

18406

Carta

Carta d' Biel Sansano i Belso, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster
el llibre "Punts de meditació" i el número 21 de la revista "L' Espill".
Comentaris als treballs per als propers números de "L' Espill".
Consulta si ha pensat en algú per a fer el pròleg del recull de la seua obra
poètica.

1985

Tresiquatre

18407

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster tot el
bloc de publicacions en les que treballen per a que les revise.
Enivia "L' americà que estimava Moby Dick", "La vella pell de l' alba",
"Tebeos per a intel·lectuals", "L' Espill" 22, "Història de l' Art Valencià".

1985

Tresiquatre

18415

Correspondència de Joan Fuster
1930 ]
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TRES I QUATRE

Carta

Comunicació d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", a Fuster de la
tecera edició del seu llibre "Ara o mai".

1986

Tresiquatre

18408

Carta

Carta de Heike van Lawick, de l' editorial "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster
una còpia de les últimes proves de la segona edició d' "Alacant a part" amb
pròleg de Fuster per a que faça una lectura crítica.

1986

Tresiquatre

18409

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre", comunicant-li a Fuster que
envie les galerades dels "Set llibres de versos".

1987

Tresiquatre

18411

1987

Tresiquatre

20689

1987

Tresiquatre

18410

Carta
Telegrama

Carta d' Eliseu Climent, editor de l' "Editorial Tres i Quatre", enviant a Fuster
les galerades del número 25 de la revista "L' Espill". Demana que les revise.
Telegrama d' Emili Payà, de l' editorial "Tres i Quatre" demanant-li a Fuster
que porte a la facultat les galerades del poemari corregides.

Carta

Carta d' Eliseu Climent, editor de "Tres i Quatre", convidant a Fuster al sopar
dels "Premis Octubre".
Nota manuscrita d' Eliseu Climent.

1988

Tresiquatre

18412

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' editorial "Tresi Quatre", enviant a Fuster per
indicació d' Eliseu Climent les galerades paginades de "Societat i
documentació en el regnat croat de València. Diplomatari del regne croat de
València. Els docuemnts registrats de Jaume I el Conqueridor, 1257-1276"
per a que faça les correccions que considere oportunes.

1988

Tresiquatre

18417

Carta

Comentaris a Fuster per part de Heike van Lawick de l'Editorial Tres i Quatre
fent balanç pel nº 25 de la revista "L'Espill" i demés comentaris editorials i
sobre un nou sistema de subscripció a la mateixa.

1988

Tresiquatre

20210

Esborrany

Carta d' Eliseu Climent, editor de "Tres i Quatre", enviant-li a Fuster una
proposta de llibre d' Emili Rodríguez Bernabeu perquè li faça una ullada.
Adjunta projecte.

1989

Tresiquatre

18413

Carta

Comunicació de Tina Soler, de l' editorial "Tres i Quatre", a Fuster de l'
obsequi d' uns lots de llibres a biblioteques dels Països Catalans entre els que
s' inclou "El blau en la senyera".
Comunica que no reportarà drets d' autor per tractarse d' un obsequi.

1990

Tresiquatre

18414

Carta

Comunicat de l' editorial "Tres i Quatre" a Fuster de la quarta edició dins la
col·lecció "Quaderns 3 i 4" del llibre "Ara o mai".

1990

Tresiquatre

18416

Carta

Carta d' Emili Payà, de l' "Editorial Tres i Quatre", enviant-li a Fuster per
indicació d' Eliseu Climent les proves del primer volum de "Història de l' Art
al País Valencià".

Tresiquatre

18381

Correspondència de Joan Fuster
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TRES I QUATRE
Carta

Carta d' Eliseu Climent, editor de l' "Editorial Tres i Quatre", enviant-li a
Fuster la relació d' articles que formaran part del seu primer llibre.
Demana que redacte un pròleg i unes línies introductòries per a cada capítol
a més d' anar pensant en un possible títol.
Comunica que han traduït els articles que estaven en castellà.
Adjunta relació d' articles dividits per unitats temàtiques.

Tresiquatre

18383

Tresiquatre

20690

Tresiquatre

18382

154

Triadujoan

18421

1953

Triadujoan

18420

Carta

Carta de Fuster a Joan Triadú anunciant-li l' enviament per correu a part dos
exemplars de "Terra en la boca" i "Escrit per al silenci" per al concurs de la
"Festa de Riells".
Demana un exemplar de "Vida Nova" quan aparega.
Anuncia que farà una recenció del llibre "Mites" de Jordi Sarsanedas.

1954

Triadujoan

18422

Carta

Carta de Joan Triadú agraint-li a Fuster la seua col·laboració al "Concurs de
Riells".
Comentaris a la propera publicació de "Vida Nova".
Coemntaris al llibre "Mites" de Jordi Sarsanedas.

1954

Triadujoan

18423

Carta

Carta de Joan Triadú convidant a Fuster en nom del jurat del "Concurs de
Riells" a assistir a la festa d' adjudicació dels premis per a recollir el que li ha
pertocat.

1954

Triadujoan

18424

Carta

Carta de Fuster anunciant-li a Joan Triadú que assistirà a l' entrega de premis
del "Concurs de Riells".

1954

Triadujoan

18425

Carta

Carta de Joan Triadú informant a Fuster de les característiques del premi del
"Concurs de Riells".
Anuncia que entre els premiats es troba Carles Riba.
Comunica que la reunió de Mallorca s' ha suspès.

1954

Triadujoan

18426

Nota

Nota de Rosita de la "Llibreria Tres i Quatre".
Carta d' Eliseu Climent, editor de l' "Editorial Tres i Quatre", enviant-li a
Fuster el programa dels " Premis Octubre".

TRIADÚ, Joan
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1932 ]

Carta de Joan Triadú agraint.li a Fuster el seu article "Tercera força" per a
"Pont Blau".
Comentaris personals.
Carta de Joan Triadú convidant a Jordi Capell i a Fuster a visitar-lo a
Cantingròs.
Envia un full amb les bases del concurs.
Demana a Fuster algun llibre o recull de poemes amb el que poder
homenatjar-lo.

[

TRIADÚ, Joan

Carta

Carta de Fuster a Joan Triadú amb comentaris al seu viatge per a recollir el
premi del "Concurs de Riells".

1954

Triadujoan

18427

1954

Triadujoan

18428

1954

Triadujoan

18429

1954

Triadujoan

18430

1954

Triadujoan

18431

Carta

Carta de Fuster anunciant-li a Joan Triadú l' enviament de l' article per a la
projectada, "La Revista de Catalunya" editada a Sao Paulo. S' interessa per la
marxa de les gestions per ficar en circulació dita revista.
Informa de la publicació d' una nota seua a l' "Almanaque de "El Grifón" para
1954" en la que fa referència al seu llibret sobre la poesia de Riba.
Comunica que ha enviat a l' "Editorial Teide" la recensió de la "Història de la
literatura catalana" de Joan Ruíz Calonja.

1955

Triadujoan

18432

Carta

Carta de Joan Triadú agraint-li a Fuster el seu treball. Anuncia que el
publicarà en dues tongades.
Anuncia que surt el número dos de "Montpeller", "Vida Nova".
Nomena els col·laboradors de "La Revista de Catalunya" editada a Sao
Paulo, Miquel Llor, Josep Trueta, Pere Calders, Josep Vicenç Foix, Clementina
Ardeniu, Marià Manent, Ferran Soldevila, Rubió i Carles Riba.

1955

Triadujoan

18433

Carta

Carta

Carta

Felicitació

Correspondència de Joan Fuster
1933 ]

Carta de Fuster a Joan Triadú agraint-li les seues atencions amb ell a la festa
de Riells.
Comentaris sobre la seua estada a Mallorca.
Pregunta si ha vist el número de "Pont Blau" on publiquen els comentaris
sobre les seues antologies.
Comunicació de Fuster a Joan Triadú de l' enviament per correu a part de
"Terra en la boca".
Pregunta si ha tingut l' ocasió de recomanar-lo als editors de "Història de la
literatura Catalana" de R. Calonge.
Carta de Joan Triadú agraint-li a Fuster l' exemplar dedicat de "Terra en la
boca".
Anuncia que rebrà un exemplar del Ruíz Calonja.
Tarja de Joan Triadú felicitant a Fuster pel "Premi Joaquim Folguera".
Comunica que espera el seu treball.

[

TRIADÚ, Joan

Carta

Carta de Fuster a Joan Triadú comunicant-li que prefereix que publiquen el
seu article en dues tongades a la projectada "La Revista de Catalunya"
editada a Sao Paulo.
Anuncia que parlarà als amics de la revista "Vida Nova" per a captar
subscriptors.
Envia un poema.
Comentaris sobre els últims treballs que ha realitzat.

1955

Triadujoan

18434

Carta

Carta de Joan Triadú againt-li a Fuster el poema que li ha enviat. Comentaris
sobre aquest i la seua publicació.
Comentaris a la distribució de la revista "Vida Nova" .
Demana material per al proper número de"La Revista de Catalunya" editada
a Sao Paulo.

1955

Triadujoan

18435

Carta

Carta de Fuster demanant-li a Joan Triadú un exemplar de l' "Homenatge a
Carles Riba".
Comentaris al poema "L' odi" que li envià i altres de Fuster com "Poemes per
fer" i "Ofici de difunt".
Comunica que podria fer un comentari a "Estrictament personal" de Pedrolo
per a "La Revista de Catalunya" editada a Sao Paulo.
Comentaris a l' assumpte d' aconseguir col·laboració valenciana per a la "La
Revista de Catalunya".
Anuncia que ha aparegut a "Raixa" el seu últim treball.

1955

Triadujoan

18436

Carta

Carta de Joan Triadú demanant-li a Fuster un treball per a "Pont Blau" sobre
el "Homenatge a Carles Riba" que li va enviar.
Anuncia que "La Revista de Catalunya" editada a Sao Paulo eixirà a l' agost i
li demana col·laboració.
Anuncia que ha rebut "El descrèdit de la realitat", fa comentaris a l' obra.
Envia un programa de "Cantonigròs".
Anuncia que ha sortit el número 3 dela revista "Vida Nova".
Envia propaganda del recull del Mestre Alamán.

1955

Triadujoan

18437

Carta

Carta de Fuster comunicant-li a Joan Triadú que farà la nota sobre el llibre
dedicat a Carles Riba per a "Pont Blau".
Anuncia que li enviarà l' antología de Sant Vicent i la crònica sobre el llibre
de Pedrolo.
Comunica que treballa en una "Antologia de la poesia valenciana" per a l
"Editorial Selecta".
Adjunta adhesió al l' homenatge a Josep Sebastià Pons al "Festa de la poesia
de Cantonigròs".

1955

Triadujoan

18438

Correspondència de Joan Fuster
1934 ]
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TRIADÚ, Joan

1956

Triadujoan

18440

Carta

Adhesió de Fuster a l' homenatge a Jordi Rubió i Balaguer organitzat per Joan
Triadú a Cantingròs.
Comunica que no hi podrà assistir.
Invitació de Joan Triadú a Fuster a signar a l' Homenatge al Dr. Jordi Rubió i
Balaguer a Cantonigròs.

1956

Triadujoan

18439

Carta

Carta de Fuster demanant-li a Joan Triadú que faça constar públicament la
seua adhesió a l' homenatge a Jordi Rubió i Balaguer.

1956

Triadujoan

18441

1959

Triadujoan

18443

1959

Triadujoan

18442

Programa

Carta de Joan Triadú enviant a Fuster l' adreça de Jordi Parcerisas, qui l' ha
de dur a Cantonigròs, per a que es fique en contacte amb ell per al viatge.
Comentaris al "Concurs Parroquial de Poesia i Festa Literària del Collsacabra
d' Homenatge als Escriptors Valencians", de la "Parròquia de Sant Roc de
Cantonigròs".
Adjunta programa del concurs.

1959

Triadujoan

18444

Recordatori

Tarja de Joan Triadú adjuntant-li a Fuster el recordatori del bateig del seu fill
Joaquim Joan I lluís Triadú I vila-Abadal.

1959

Triadujoan

18445

Carta

Carta de Joan Triadú agraint-li a Fuster la crítica al seu llibre.
Comentaris literaris.

1961

Triadujoan

18446

Carta

Carta de Fuster a Joan Triadú amb comentaris a la seua crítica.
Comentaris literaris.

1961

Triadujoan

18447

Carta

Carta de Joan Triadú, en representació del Consell de Redacció de "Serra d'
Or", demanant-li a Fuster la seua opinió sobre la disposició que fan servir a
la revista de la divisió territorial per regions i comarques.

1964

Triadujoan

18448

Carta

Carta de Fuster responent a Joan Triadú la seua opinió sobre sobre la
disposició que fan servir a la revista de la divisió territorial per regions i
comarques.

1964

Triadujoan

18449

Adhesió

Carta

Invitació

Correspondència de Joan Fuster
1935 ]

Carta de Joan Triadú fent algunes recomanacions a Fuster per a la seua
intervenció sobre Ausiàs March a Cantonigròs.
Comentaris a les intervencions a l' acte.
Envia el programa.
Carta de Joan Triadú convidant a Fuster a parlar d' Ausiàs March a una
celebració a Cantonigròs.

[

TRIADÚ, Joan
Carta

Carta

Carta
Nota
Carta

Carta

Carta

Carta
Nota
Telegrama

Carta de Joan Triadú a Fuster amb comentaris a la qüestió de les despeses de
tots els membres dels jurats.
Comunica que ha rebut el "Diccionari per a Ociosos", comentaris a l' obra.
Proposa a Fuster participar com a conferenciant al cicle, "Cara i creu d'una
edat" organitzat al CICF, "Centre d'Influència Catòlica Femenina".
Carta de Joan Triadú a Fuster amb motiu de la seua intervenció al cicle de
conferències organitzades pel C.I.C.F., "Centre d'Influència Catòlica
Femenina".
Nota de Joan Triadú demant-li a Fuster el títol de la conferència al
C.I.C.F.,"Centre d'Influència Catòlica Femenina".
Comentaris sobre la distribució de llibres de l' "Editorial Selecta".
Nota de Joan Triadú demant-li a Fuster el títol de la conferència al C.I.C.F.,
"Centre d'Influència Catòlica Femenina".
Carta de Joan Triadú comunicant-li a Fuster que tindran en compte el treball
del clergue Asensi.
Demana una col·laboració seua per a "Serra d'Or"
Carta de Joan Triadú mostrant-li a Fuster els Condols per la mort del seu
pare.
Comunica que Asensi té la quantia del premi a la seua disposició.
Comentaris a un article de "Serra d' Or".
Convocatòria de Joan Triadú, de "SPES, S.A.", a Fuster a la reunió trimestral
de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural".
Conté ordre del dia.
Carta de Joan Triadú, de "SPES, s.a," a Fuster proposant-li a ell i a la resta de
membres del jurat (Josep Maria Llompart i Josep Antoni Baixeras) a Ramon
Folch i Camarasa com a nou membre en substitució de Rafael Tasis.
Nota de condol de Joan Triadú i Pilar Vil-Abadal de Triadú a Fuster per la
mort de la seua mare.
Telegrama de Joan Triadú proposant-li a Fuster una reunió.

1965

Triadujoan

18450

1965

Triadujoan

18451

1965

Triadujoan

18453

1965

Triadujoan

18452

1966

Triadujoan

18455

1966

Triadujoan

18457

1966

Triadujoan

18458

1966

Triadujoan

18460

1966

Triadujoan

18454

1966

Triadujoan

18459

Acta

Carta de Joan Triadú, secretari de "SPES, s.a", enviant-li a Fuster còpia de l'
acta de la reunió de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural".
Adjunta acta de la reunió.

1967

Triadujoan

18464

Carta

Comunicació de Joan Triadú, secretari de "SPES, s.a.", a Fuster del lloc i la
data on es celebrarà la reunió trimestral de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural" de la que es membre.
Adjunta Ordre del dia.

1967

Triadujoan

18461

Correspondència de Joan Fuster
1936 ]

[

TRIADÚ, Joan
Carta

Comunicació de Joan Triadú, secretari de "ESPES, s.a.", a Fuster de l'
ajornament de la reunió trimestral reglamentària de la Junta Consultiva d'
"Òmnium Cultural".

1967

Triadujoan

18462

1967

Triadujoan

18463

1967

Triadujoan

18465

1967

Triadujoan

18466

1967

Triadujoan

18467

1968

Triadujoan

18471

Carta

Carta de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", convocant a Fuster a la
reunió trimestral de la Junta Consultiva de l' Associació.
Inclou Ordre del dia de la reunió.
Adjunta acta de la Junta Consultiva celebrada el 19 d' abril de 1967.

1968

Triadujoan

18472

Carta

Carta de Joan Triadú a Fuster amb comentaris lingüístics.
Comunica que l' organització dels "Jocs Florals de Zuric" compta amb Fuster
com a membre del jurat.
Proposa participar al vint-i-cinquè concurs de Cantonigròs per a parlar de
Pompeu Fabra.

1968

Triadujoan

18473

1968

Triadujoan

18475

Carta

Carta de Joan Triadú, de "SPES, s.a.", enviant-li a Fuster la còpia d' una carta
d' Oriol Magrinya.
Proposa una reunió.
Carta d' Oriol Magrinya al Director de "SPES, s.a.", comunicant-li que una de
les obres presentades al "Premi Sant Jordi", la titulada "Crist de 200.000
braços", no compleix amb els requisits del concurs.

1968

Triadujoan

18479

Comunicat

Comunicat de Joan Triadú, Secretari d' "Òmnium Cultural", a Fuster de la
data de celebració de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural".

1968

Triadujoan

18474

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1937 ]

Comunicació de Joan Triadú, secretari de "SPES, s.a.", a Fuster del lloc i la
data on es celebrarà la reunió trimestral de la Junta Consultiva d' "Òmnium
Cultural" de la que es membre.
Adjunta Ordre del dia.
Carta de Joan Triadú, secretari d' "Òmnium Cultural", convocant a Fuster a la
reunió de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural". Inclou Ordre del dia.
Carta de Joan Tiadú a Fuster amb comentaris al "Premi aedos de biografia
catalana" i "Premi Sant Jordi".
Adjunta bases dels premis.
Carta de Joan Triadú consultant-li a Fuster la idea de contractar una
secretaria.
Carta de Joan Triadú, secretari de "SPES, s.a", enviant-li a Fuster l' acta de la
reunió de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural".
Adjunta acta de la reunió.

Carta de Joan Triadú a Fuster amb comentaris sobre els actes que tindran
lloc a Cantonigròs.

[

TRIADÚ, Joan
Comunicat

Comunicat
Felicitació
nadalenc

Llistat

Necrològica
Nota

Comunicació de Joan Triadú, de "SPES, s.a." a Fuster de l' enviament per
correu a part un primer lot de novel·les optants al "Premi Sant Jordi".
El paquet conte les següents obres: "Falses memòries", "La gran batuda",
"Miralls tèrbols", "L'altra ciutat", "L'espera", "Societat anònima", "Un lloc
entre els morts".
Comunicat de Joan Triadú, Secretari de "SPES, s.a.", a Fuster de la data de
celebració de la Junta Consultiva d' "Òmnium Cultural".
Inclou ordre del dia.
Tarja de Joan Triadú i la seua familia felicitant els nadals a Fuster.
Tarja amb motiu del centenari de Pompeu Fabra.
Llistat d' obres presentades al "Premi Sant Jordi" de 1968.
Obres: "Un lloc entre els morts", "La gran batuda", "Falses memòries",
"Miralls tèrbols", "L'altra ciutat", "L'espera", "Societat anònima", "El
cronomòbil", "Patria ignorada", "Jourdain 65", "Les fures", "Els argonautes",
"Crist de 200.000 braços", "La lluna mor amb aigua", "Paraules d'Opoton el
vell", "Del dia a la nit", "Roda de malcontents".
Anotació manuscrita:"enviades per recader el 12/9".
Subratllat am color roig l' obra de Pere Espinosa, "Societat anònima".
Necrològica de Margarida Font i Surribes, viuda de Joan Triadú.
Nota de Joan Triadú anunciant-li a Fuster que ha rebut la seua carta.

Telegrama

Carta de Joan Triadú, Secretari General de la "Comissió Organitzadora de la
Conmemoració del Naixement de Pompeu Fabra", demanant-li a Fuster que
forme part del Patronat d' Honor encarregat d' organitzar les
commemoracions a la memòria de l' il·lustre filòleg.
Adjunta llistat dels membres que componen el Patronat d' Honor y les bases
del "Concurs Parroquial de Poesia de la Parròquia de Sant Roc de
Cantonigròs".
Telegrama de Joan Triadú comunicant a Fuster un error en la data de
convocatòria.

Carta

Carta d' Enric Gual i Caba, de "SPES, s.a." demanant-li a Fuster que envie les
obres que entraren a concursar al "Premi Sant Jordi".

Programa

Comunicat

Correspondència de Joan Fuster
1938 ]

Comunicació de Joan Triadú, de "SPES, s.a.", de l' enviamnet de dos girs
postals amb l' import del primer acompte de la subvenció d' "Òmnium
Cultural" a l' "escola".

1968

Triadujoan

18476

1968

Triadujoan

18477

1968

Triadujoan

18481

1968

Triadujoan

18480

1968

Triadujoan

18469

1968

Triadujoan

18468

1968

Triadujoan

18470

1968

Triadujoan

18478

1969

Triadujoan

18483

1969

Triadujoan

18482

[

TRIADÚ, Joan

Telegrama

Carta

Telegrama
Felicitació
nadalenc
Carta

Carta
Carta
Adhesió
Telegrama
Carta
Poema
Telegrama

Telegrama
TRIAS I FARGAS, Ramon

Adhesió

Correspondència de Joan Fuster
1939 ]

Telegrama de Joan Triadú demanant-li a Fuster que li telefone de manera
urgent.
Tarja de Joan Triadú enviant-li a Fuster una còpia de la carta enviada a la
resta de membres del jurat del "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".
Carta de Joan Triadú als membres del jurat del "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes" convocant-los a una reunió.
Adjunta còpia de la carta.
Telegrama de Joan Triadú comunicant-li a Fuster que es impossible canviar la
data.
Felicitació de Nadal de Joan Triadú i la seua familia a Fuster, l' any 1972.
Felicitació de Nadal de Joan Triadú i la seua familia a Fuster, l' any 1973.
Carta de Fuster comunicant-li a Joan Triadú que no podrà assistir a la reunió
del Jurat del "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".
Delega el seu vot i el de Josep Maria Castellet.
Carta de Joan Triadú, d' "Òmnium Cultural", als membres del jurat del "Premi
d' Honor de les Lletres Catalanes" exposant el programa de l' acte.
Carta de Josep Maria Castellet delegant en Fuster el seu vot a la reunió del
jurat del "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".
Adhesió personal de Joan Triadú a l' homenatge a Fuster.
Telegrama de condol de Joan Triadú a la familia de Joan Fuster.

1969

Triadujoan

18484

1970

Triadujoan

18485

1970

Triadujoan

18486

1972

Triadujoan

18492

1974

Triadujoan

18488

1974

Triadujoan

18489

1974

Triadujoan

18490

1981

Triadujoan

18491

1992

Triadujoan

18493

Triadujoan

18456

Triadujoan

18487

Triadujoan

18418

Triadujoan

18419

Triasifargasramon

18496

Carta de Joan Triadú comunicant-li a Fuster que l' article enviat pel seu amic
sacerdot, Asensi, pot optar a la "bequeta".
Insisteix en la col·laboració de Fuster a "Serra d' Or".
Poema d' autor desconegut, dedicat a Joan Triadú.
Telegrama de Joan Triadú demanant-li a Fuster que envie el seu text per al
bulletí de la "Festa de maig".
Anotació al telegrama: "Esta es una rectificación del telegrama anterior".
Telegrama de Joan Triadú demanant-li a Fuster que envie el seu text per al
bulletí de la "Festa de maig".
Telegrama d' adhesió de Ramon Trias Fargas a l' homenatge a Fuster.

1981

[

TRIAS I FARGAS, Ramon

Adhesió

Carta

Telegrama
TRIBUNAS POPULARES
Carta
TRIGO, Xulio Ricardo
TRINCA, La
TRIUNFO

Carta
Nota
Article de
premsa

Carta

Nota
TRIVIÑO LÓPEZ, Ricardo

Nota

TROBADA D’INTEL·LECTUALS
DE CATALUNYA
Carta

Telegrama d' adhesió de Ramon Trias Fargas a l' homenatge a Fuster.
Tarja de Ramon Trias i Fargas, Conseller d' Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, enviant a Fuster una carta aclarint unes qüestions
arran d' un article aparegut a "La Vanguardia" fent referència a la
denominació "Països Catalans".
Telegrama de suport de Ramon Trias Fargas a Fuster amb motiu de l'
etemptat de 1981.
Carta de J.J. Villanueva agraint-li a Fuster la seua adhesió a "Tribunas
Populares por los Derechos del Pueblo en la Constitución".
Eniva la relació de les primeres xerrades amb la intenció de que puga
assistir.
Carta de Xulio Ricardo Trigo enviant el seu primer llibre "Als plec de l' hivern"
a Fuster.
Nota de "La Trinca" a Fuster.
Carta de Fuster enviant-li a José Ángel Ezcuma, director de Triunfo, una
carta per a la secció "Escriben los lectores".
Adjunta article incomplet.
Carta del consell de redacció Triunfo anunciant a Fuster la reaparició de la
revista.
Envia bulletins de subscripció.
Adjunta tres bulletins de subscripció.

1981

Triasifargasramon

18497

1981

Triasifargasramon

18494

1981

Triasifargasramon

18495

1978

Tribunaspopulares

18498

Trigoxulioricardo

18499

Trincala

18500

1965

Triunfo

18501

1971

Triunfo

18503

Triunfo

18502

Trivinolopezricardo

18504

Nota d' agraiment de Luís Carandel, de la revista Triunfo, a Fuster.
Nota de Ricardo Triviño López a Fuster.
Carta de Jordi Maragall, coordinador de la comissió organitzadora de la
"Trobada d' Intel·lectuals a Catalunya", enviant a Fuster un programa
provisional.

1981

Trobadadintellectualsacatalunya

18506

Carta

Carta de Fuster a Jordi Maragall, coordinador de la comissió organitzadora
de la "Trobada d' Intel·lectuals a Catalunya", comunicant-li que assistirà a la
trobada.

1981

Trobadadintellectualsacatalunya

18507

Invitació

Invitació de Jordi Maragall, coordinador de la comissió organitzadora de la
"Trobada d' Intel·lectuals a Catalunya", a Fuster als actes de dita trobada.
Envia l' annex sobre la temàticai desemvolupament de les sessions.

1981

Trobadadintellectualsacatalunya

18505

Correspondència de Joan Fuster
1940 ]

[

TRULLENQUE, Josep

TRULLENQUE, Ramon

TULELLA, Imma
TUDELA I MONTAÑÉS,
Alfons-Vicent

Nota

Nota de José Trullenque Sanjuán demanant-li a Fuster que vagi a votar a
Eduardo Molero.

1952

Trullenquejosep

18508

Telegrama

Telegrama de José Trullenque comunicant-li a Fuster que es veu obligat a
suspendre el seu viatge per la malaltia d' un familiar.

1966

Trullenquejosep

18509

Carta

Carta de Ramón Trullenque anunciant-li a Fuster la seua visita junt a Pedro
Devesa.

1966

Trullenqueramon

18510

Carta

Carta de Ramón Trullenque anunciant-li a Fuster la seua visita junt a Pedro
Devesa.
Anotacions de Pedro Devesa.

1966

Trullenqueramon

18511

1981

Tubellaimma

18512

1978

Tudelaimontanesalfons-vicent

18514

Tudelaimontanesalfons-vicent

18513

Carta
Carta

Mostra de suport d' Imma Tubella i Eduard Vinyamata a Fuster amb motiu
de l' atemptat de 1981.
Carta d' Alfons-Vicent Tudela i Montañés a Fuster per a concretar la data d'
una tertúlia a Torrent.

Adhesió

Adhesió d' Alfons-Vicent Tudela i Montañés al homenatge a Fuster.

Nota

Nota de "Cartelera Túria" comunicant a Fuster que tindrà a disponible a
Dàvila el llibre de Vicente Blasco Ibàñez il·lustrat per Renau.
Envia un article de "Cartelera Tùria" aparegut amb motiu dels recents
atemptats.

1977

Turiacartelera

18516

Carta

Carta de Manolo García, cap de redacció de "Cartelera Túria", enviant-li a
Fuster uns números de la revista que inclouen les entrevistes de la serie
"Ocio de los famosos" de Rafa Marí.
Proposa establir una data per a una entrevista a dita secció.

1979

Turiacartelera

18517

Carta

Carta de Fuster a Vicente Vergara, de "Cartelera Túria", comunicant que no
farà l' entrevista amb Rafa Marí per a la seua secció "Ocio de los famosos".
Autoritza la reproduccó en la "Cartelera Túria" del text que va escriure per a
la exposició de Tàpies.

1979

Turiacartelera

18518

1981

Turiacartelera

18521

1989

Turiacartelera

18519

1989

Turiacartelera

18520

TURIA, Cartelera

Adhesió
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Telegrama de "Cartelera Túria" com a mostra de suport a Fuster amb motiu
de l' atemptat.
Carta de "Cartelera Túria" convidant a Fuster als actes pel vint-i-cinc
aniversari del setmanari.
Carta de José Vanaclocha Calatayud, Director-Gerent de "Cartelera Túria"
convidant a Fuster al dinar pel vint-i-cinc aniversari del setmanari.
Comunica que pot enviar-los un full per l' "Extra 25 Aniversari".

[

TURIA, Cartelera
Telegrama
TUSELL, Javier
TUSQUETS EDITORES

Còpia de telegrama de Fuster a Josep Vanaclocha, de "Cartelera Túria",
comunicant que no podrà assistir al dinar pels vint-i-cinc anys de Túria.
Trasllada la seua adhesió.

1989

Turiacartelera

18515

1981

Tuselljavier

18522

Carta

Telegrama de Javier Tusell com a mostra de suport a Fuster amb motiu de l'
atemptat.
Carta de Fuster a Pep Albanell, de "Tusquets Editores, s.a.", acceptant la
proposta de reeditar "El virgo de Vicenteta".

1978

Tusquetseditores

18524

Carta

Carta de Pep Albanell, de "Tusquets Editores, s.a.", amb comentaris a Fuster
sobre la reedició de "El virgo de Vicenteta".

1978

Tusquetseditores

18525

1979

Tusquetseditores

18526

Tusquetseditores

18523

1981

Uce

18527

1985

Ulissesedicions

18528

1966

Unesco

18530

1968

Unesco

18537

1981

Unesco

18533

1981

Unesco

18535

1981

Unesco

18534

Adhesió

Carta

Carta

Carta de Josep Albanell, de "Tusquets Editores, s.a.", comunicant a Fuster
que no es farà l' edició bilingüe de "El virgo de vicenteta".
Anotació manuscrita: "Contestat".
Carta de Beatriz de Moura i Pep Albanell, de "Tusquets Editores, s.a.",
proposant a Fuster fer-se càrrec de reedició de l' obra "El virgo de
Vicenteta".

U ↑
UCE

Adhesió

ULISSES, Edicions
Carta
UNESCO

Manifest
Adhesió
Adhesió
Adhesió
Telegrama

Correspondència de Joan Fuster
1942 ]

Adhesió del Secretariat de l' UCE, Universitat Catalana d' Estiu, i l' "Associació
d' Amics de l' UCE" a l' homenatge a Fuster.
Carta de Marcel Plans, de l' "Editons Ulisses", enviant-li a Fuster un exemplar
del volum 11 de l' "Enciclopèdia Ulisses" dedicat íntegrament als Països
Catalans.
Crida del "Departamento de Paz y Comprensión Internacional" del "Club de
Amigos de la UNESCO".
Adhesió del "Club d'Amics de la UNESCO" al homenatge a Fuster.
Carta de Josep Martínez de Foix, Secretari General del "Club d' Amics de la
UNESCO de Catalunya", com a mostra de suport de la Institució a Fuster amb
motiu de l' atemptat
Adhesió del "Club de Amigos de la UNESCO de Madrid" al homenatge a
Fuster.
Telegrama de suport del "Club d' Amics de la UNESCO de Catalunya" a
Fuster amb motiu de l' atemptat.

[

UNESCO
Adhesió

1983

Unesco

18531

1990

Unesco

18536

Entrevista

Carta d' Antonio Gomez, del "Club de Amigos de la UNESCO de Madrid",
enviant-li una consulta sobre l' actual tensió internacional i els problemes.
Adjunta llistat amb els components de la Comisió encarregada de l' estudi.
Adjunta qüestionari.

Unesco

18529

Tarja de
presentació

Tarja de presentació de Josep Martínez de Foix, del "Club d' Amics de la
UNESCO de Catalunya", adjuntant-li l' adreça de la institució.

Unesco

18532

Adhesió

Mostra de suport de la "Unificación Comunista de España" a Fuster amb
motiu de l' atemptat.
Anotació manuscrita: "CTÉ. País Valencià Unificació Comunista d' Espanya".

1981

Unificacioncomunistadeespana

18538

Adhesió

Mostra de suport de la "Unió Democràtica de Catalunya" a Fuster amb motiu
de l' atemptat.

1981

Uniodemocraticadecatalunya

18539

Necrològica

Mostra de condol de la "Unió Democràtica de Catalunya" a la familia de
Fuster per la mort de l' autor.

1992

Uniodemocraticadecatalunya

18540

Invitació

Invitació de la "Unió Democràtica del País Valencià" a Fuster a l' acte d'
inaguració de l' Oficina Electoral a Sueca.
Intervindran a l' acte Pilar Desfilis Galcerán, Joaquím Maldonado Almenar i
Vicente Ruíz Monrabal.

1977

Uniodemocraticadelpaisvalencia

18541

1981

Unioexcursionistadecatalunya

18542

Carta

UNIFICACIÓN COMUNISTA
DE ESPAÑA
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE
CATALUNYA

UNIÓ DEMOCRÀTICA DEL
PAÍS VALENCIÀ

Carta de Josep Martinez de Foix, president de la la Junta Directiva del "Club
d' Amics de la UNESCO de Catalunya", comunicant l' adhesió de dita
institució a la cencesió de la "Medalla d' Or de la Generalitat de Catalunya" a
Fuster.
Carta de Félix Martí, director del "Centre UNESCO de Catalunya", oferint a
Fuster un exemplar de l' edició de "Qüestions de l'alfabetització" amb motiu
de l' "Any Internacional de l'Alfabetització".

UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA

Invitació

UNIÓ SOCIALISTA DE
CATALUNYA

Adhesió

Mostra de suport de la "Unió Socialista de Catalunya" a Fuster amb motiu de
l' atemptat.

1981

Uniosocialistadecatalunya

18545

UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES

Adhesió

Mostra de suport de la Unió Comarcal de la Ribera Baixa, de la "Unión
General de Trabajadores", a Fuster amb motiu de l' atemptat.

1981

Uniongeneraldetrabajadores

18543

Necrològica

Mostra de condol de la "Unió General de Treballadors" per la mort de Fuster.

1992

Uniongeneraldetrabajadores

18544

Invitació

Carta de Pere Mayor i Penadés, de "Unitat del poble Valencià" convidant a
Fuster a un acte sot al lema: " el País Valencià té dret a decidir el seu futur. 9
d' octubre per a l' autodeterminació".

1991

Unitatdelpoblevalencia

18546

UNITAT DEL POBLE
VALENCIÀ

Correspondència de Joan Fuster
1943 ]

Carta de la "Unió Excursionista de Catalunya-Gràcia" convidant a Fuster a la
"Festa de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana" que organitzen.

[

UNITAT DEL POBLE
VALENCIÀ

Invitació
Necrològica
Necrològica
Necrològica
Necrològica
Necrològica

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
Carta

Carta
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ Telegrama
Y PELAYO
Telegrama

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1944 ]

Carta de Pere Mayor i Penadés, de "Unitat del Poble Valencià", convidant a
Fuster al 5é Congrés de la Unitat del Poble Valencià.
Mostra de condol de "Unitat del Poble Valencià" de Dénia a la familia de
Joan Fuster per la mort de l' autor.
Mostra de condol de "Unitat del Poble Valencià" de la "Diputació d' Alacant"
a la familia de Joan Fuster per la mort de l' autor.
Mostra de condol de "Unitat del Poble Valencià" d' Almassora per la mort de
Joan Fuster.
Còpia del telegrama de condol de "Unitat del Poble Valencià" de Benicarló a
"Acció Cultural del País Valencià" per la mort de Joan Fuster.
Mostra de condol de "Unitat del Poble Valencià" de Bocairent a la familia de
Joan Fuster per la mort de l' autor.
Sol·licitud a Fuster per part de José Antonio Gómez Segade de la seua
participació amb una xarrada en un acte nacionalista a Galicia organitzat pel
"Clube Nacionalista Alen Nos" de Santiago de Compostel·la, i demés
comentaris sobre el seu par per l'Universitat de València.
Contestació per part de Fuster a José Antonio Gómez Segade declinant la
seua invitació a participar en una xarrada a Galicia al Clube Nacionalista Alen
Nos.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Seminari
sobre Cultures Mediterrànees de Sitges, Universitat Internacional Menéndez
Pelayo
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del Seminari
sobre Cultures Mediterrànees de Sitges, Universitat Internacional Menéndez
Pelayo.
Enviament a Fuster per part de Chimo Soler, coordinador tècnic dels cursos
de l'Universitat Internacional Menéndez Pelayo de València, de la
documentació administrativa dels cursos de cara al seu titulat "El arte de la
memoria".
En dita documentació es fa referència als mitjans tècnics de les aules, l'hotel
on s'allotjaràn els participants, els honoraris a rebre i un plànol de la ciutat
de València.
Enviament per part de Fuster a Jordi Palafox de l'Universitat Internacional
Menéndez Pelayo de València d'un esquema del seu curs "El arte de la
memoria", i comunicació de la data de la seua arribada a València per al
curs.

1992

Unitatdelpoblevalencia

18547

1992

Unitatdelpoblevalencia

18548

1992

Unitatdelpoblevalencia

18549

1992

Unitatdelpoblevalencia

18550

1992

Unitatdelpoblevalencia

18551

1992

Unitatdelpoblevalencia

18552

1987

Universidaddesantiago

18553

1987

Universidaddesantiago

18554

1981

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18567

1981

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18568

1989

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18564

1989

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18565

[

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ
Carta
Y PELAYO

Enviament a Fuster per part de Jordi Palafox Gamir de l'Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de València del dossier de premsa on es
parla del seu curs "El arte de la memoria", a l'esmentada universitat.

Carta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

1989

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18569

Sol·licitud a Fuster per part de José Mª Castellet i de José Francisco Yvars de
la seua participació a un curs de l'Universitat Internacional Menéndez Pelayo
de València sobre "L'art de la memòria".

1989

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18562

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Palafox Gamir, director dels cursos de
l'Universitat Internacional Menéndez Pelayo de València, sobre els
continguts i participants al curs que li han proposat donar sobre "El arte de la
memoria". També li demana el material del curs.

1989

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18563

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquín E. Soler Herreros, coordinador tècnic
de l'Universitat Internacional Menéndez Pelayo de València d'unes dades per
a la gestió del curs "L'ambient cultural de la València del S.XV", que donarà a
l'esmentada universitat.

1991

Universidadinternacionalmenende
zpelayo

18566

1981

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18574

Adhesió

Adhesió a un homenatge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part del
Claustre de Professors de l'Universitat Nacional a Distancia d'Alzira.

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia d'Elx.

1981

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18575

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicente Huici Urmeneta, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Bergara de la seua participació en un
curs sobre "El Estado u la Nación".

1984

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18570

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pere Grimalt Ivars, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, de la seua participació en una conferència sobre
"Literatura i Societat", al Curs de Cultura Valenciana de Dénia.

1987

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18571

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pere Grimalt Ivars, Director del Cente de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Dénia, de la seua
participació com a professor a un Curs de Cultura Valenciana a Dénia. També
li fa alguns comentaris sobre els honoraris que rebrà pel mateix.

1988

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18572

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pere Grimalt Ivars, Director del Cente de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Dénia, d'unes dades
administratives per a l'organització de la seua participació com a professor al
Curs de Cultura Valenciana a Dénia.

1988

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18573

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest, de part de Pere
Grimalt de l'U.N.E.D. de Dénia.

1992

Universidadnacionaldeeducaciona
distancia

18576

Correspondència de Joan Fuster
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[

UNIVERSIDAD PAÍS VASCO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE BARCELONA

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquin Gorrochategui, director del
departament de Filologia, Geografía e Historia de l'Universitat del Pais Vasc,
de la seua presidència del tribunal per a la lectura de la tesi doctoral de José
Mª Sánchez Carrión.

1986

Universidadpaisvasco

18555

Carta

Proposta de tribunal per a la lectura de la tesi doctoral de José Mª Sánchez
Carrión títulada "Teoría lingüística del Euskera..." a l'Universitat del Pais
Vasc, entre els que està Fuster.

1986

Universidadpaisvasco

18556

Carta

Comunicació a Fuster per part de A. Blazquez, secretari de la Facultat de
Filologia, Geografia e Història de l'Universitat del Pais Vasc del seu
nomenament com a president del tribunal de la tesi de José Mª Sánchez
Carrión "Teoría sociolingüística de la recuperación del Euskera..."

1986

Universidadpaisvasco

18557

Carta

Contestació per part de Fuster a Luis Michelena de l'Universitat del Pais Vasc
declinant la seua participació com a president del tribunal de la tesi doctoral
de José Mª Sánchez Carrión per motius de salut.

1986

Universidadpaisvasco

18558

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'uns professors de l'Universitat del Pais Vasc de
la seua participació amb una xarrada a un cicle de conferències sobre llengua
i cultura literària catalanes, a l'esmentada universidad.

1989

Universidadpaisvasco

18559

Carta

Contestació per part de Fuster a Carles Mota de l'Universitat del Pais Vasc
declinant la seua participació per motius de salut a unes Jornades de Llengua
i Literatura Catalanes a l'esmentada universitat.

1989

Universidadpaisvasco

18560

Carta

Comentaris a Fuster per part de Carles Mora lamentant que no participe a
les Jornades de Llengua i Literatura Catalanes a l'Universitat del Pais Vasc.

1989

Universidadpaisvasco

18561

1979

Universidadpolitecnicadebarcelona 18577

1981

Universidadpolitecnicadebarcelona 18578

1981

Universidadpolitecnicadebarcelona 18579

Carta

Tarja de
presentació
Telegrama
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VALENCIA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

Enviament a Fuster per part de Jaume Blasco, catedràtic de projectes de
l'Universitat Politècnica de Barcelona d'un treball universitari titulat "Sobre
economia e inflación" després de la lectura del seu article a [[La Vanguardia]]
títulat "Economía para profanos"
Comunicació a Fuster per part de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana de l'enviament a l'Universitat de Barcelona d'un telegrama
d'adhesió
Adhesió a un homenatge a Fuster a l'Universitat de Barcelona, per part de
Francesc i de Rosa Mª Naulart.

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest, de part de Justo
Nieto, rector de l'Universitat Politècnica de València.

1992

Universidadpolitecnicadevalencia

18580

Carta

Felicitació a Fuster per part de Ricardo García Cárcel, Degà de l'Universitat
Autònoma de Barcelona, per l'otorgament de la Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya.

1983

Universitatautonomadebarcelona

18581

Correspondència de Joan Fuster
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Universitat Autònoma de Barcelona d'unes
dates per a la seua participació en un cicle de conferències al campus de
Bellaterra de l'esmentada universitat, amb els títols: "Cultures regionals i
cultura nacional", "Els problemes de la historiografia literària als Països
Catalans" i "La llengua catalana avui". També li fa alguns comentaris sobre
els honoraris a rebre.

1983

Universitatautonomadebarcelona

18582

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Castellanos de l'Universitat Autònoma
de Barcelona sobre els llocs i els títols de les seues conferències a
l'esmentada universitat. També li demana algunes dades personals per a la
secretaria de l'universitat per al pagament de les mateixes.

1983

Universitatautonomadebarcelona

18583

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Castellanos de l'Universitat Autònoma
de Barcelona lamentant que no haja anat a un cicle de conferències a
l'esmentada universitat, i li diu que desitja que vaja en altra ocassió, ja que
volen convidar-lo a qualsevol altre acte universitari.

1983

Universitatautonomadebarcelona

18584

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Medina i d'Enric Sullà, de l'Universitat
Autònoma de Barcelona, de la seua participació amb una conferència a un
Simposi sobre Carles Riba.

1984

Universitatautonomadebarcelona

18585

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Serra i Ramoneda, rector de
l'Unviersitat Autònoma de Barcelona del seu nomenament com a Doctor
Honoris Causa, pel que li demanen la seua data d'estada a Barcelona pel
mateix assumpte per reservar-li un hotel.

1984

Universitatautonomadebarcelona

18586

Carta

Felicitació a Fuster per part de Jacint Ros Hombravella de l'Universitat
Autònoma de Barcelona pel seu nomenament com a catedràtic universitari
del que s'ha enterat per la premsa.

1986

Universitatautonomadebarcelona

18587

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Adolf Tobeña Pallarés, de l'Universitat
Autònoma de Barcelona, de la seua participació en un curs sobre "El cervell
humà", al Museu de Ciència de Barcelona, i demés comentaris sobre els
honoraris a rebre pel mateix.

1986

Universitatautonomadebarcelona

18588

Carta

Comentaris a Fuster per part de l'Universitat Autònoma de Barcelona sobre
la data de lectura d'una tesi doctoral al Col·legi Universitari de Girona.

1990

Universitatautonomadebarcelona

18589

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per la mort d'aquest, per part de
l'equip de govern de l'Universitat Autònoma de Barcelona

1992

Universitatautonomadebarcelona

18590

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Alemany Ferrer, coordinador del curs
"La Cultura Valenciana ahir i avui..." de l'Universitat d'Alcant, de la seua
participació en una conferència a Benidorm sobre "Dos aspectes o autors de
la decadència" per a l'esmentat curs. També li fa alguns comentaris sobre els
honoraris a rebre i la data i lloc de la mateixa xarrada.

1985

Universitatdalacant

18591

UNIVERSITAT D’ALACANT

Correspondència de Joan Fuster
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UNIVERSITAT D’ALACANT
Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Salvador Forner, degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres de l'Unviersitat d'Alacant, de la seua participació en un cicle
de conferències sobre "Autonomia i Nacionalisme al País Valencià", en una
conferència sobre el seu llibre "Nosaltres, els valencians".
Comunicació a Fuster per part del rector de l'Unviersitat d'Alacant de la seua
presidència del tribunal per a la lectura de la tesi doctoral de Pere Santonja
Hernández a l'esmentada universitat, i dels altres membres del tribunal.

1987

Universitatdalacant

18592

1987

Universitatdalacant

18593

Carta

Disculpa a Fuster per part de Ramón Martín Mateo, rector de l'Universitat
d'Alacant per no poder saludar-lo durant a la seua estada a l'universitat com
a tribunal d'una tesi doctoral.

1987

Universitatdalacant

18594

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Lluis Alpera de l'Universitat d'Alacant de la
seua participació amb un article per a la revista "Canelobre" d'homenatge al
poeta alacantí Joan Valls i Jordà. També li demana que participe en una
conferència a un homenatge universitari al mateix, i dels honoraris que rebrà
per la mateixa.

1989

Universitatdalacant

18596

Carta

Comentaris a Fuster per part de Biel Sansano de l'Universitat d'Alacant de les
seus investigacions sobre el sainet valencià de cara a la seua tesi doctoral,
pel que li demana data per visitar-lo a sa casa de Sueca i parlar del mateix.
També li demana si ha rebut els darrers exemplars de les revistes "Festa
d'Elx" i de "La Rella" per fer-li'ls arribar.

1991

Universitatdalacant

18597

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Alemany, Secretari del Comité
Organitzador del Ixè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana
de l'Universitat d'Alacant, de l'enviament d'un resum de la seua xarrada al
mateix acte.

1991

Universitatdalacant

18598

Certificat

Certificat a Joan Fuster com a membre del comité Organitzador del IX
Col·loqui Internacional de Llengua Catalana a l'Universitat d'Alacant.
Adjunta certificat de la participació al mateix col·loqui amb la conferència
"Consideracions sobre el Tirant lo Blanc".

1991

Universitatdalacant

18599

Carta

Mostra de condol a la familia de Fuster per part del Departament de Salud
Pública de l'Universitat d'Alacant per la mort d'aquest.

1992

Universitatdalacant

18600

Carta

Mostra de condol a la familia de Fuster per part de l'Universitat d'Alacant per
la mort d'aquest.

1992

Universitatdalacant

18601

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Fuster per part del rector de l'Universitat
d'Alacant, per la mort d'aquest.

1992

Universitatdalacant

18602

Correspondència de Joan Fuster
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UNIVERSITAT D’ALACANT
Carta
UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Sol·licitud a Fuster per part de Lluis Aplera de l'Unviersitat d'Alacant de la
seua col·laboració amb un article per a una publicació. També li demana la
seua participació a un homenatge al poeta alacantí Joan Valls organitzada
per la mateixa universitat.

Universitatdalacant

18595

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'un grup de professors i àntics estudiants de
l'Universitat de Barcelona, de la seua participació a l'homenatge a Carles
Riba que volen fer-li.
Adjunta nota recordatòria de la data i lloc d'enviament del seu treball per a
la "Miscel·lània" de Carles Riba.

1969

Universitatdebarcelona

18603

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Eudald Solà, en nom de la Comissió
organitzadora de l'Homenatge a Carles Riba a l'Universitat de Barcelona, de
l'enviament del seu treball per a la "Miscel·lània" que van a publicar al
acabar-se el plaç d'enviament de treballs.

1970

Universitatdebarcelona

18604

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Lafarga de l'Universitat de
Barcelona arran de la lectura d'un article seu al diari [[La Vanguardia" sobre
la fortuna de Voltarire a Espanya, tema tractat pel darrer a la seua tesi
doctoral, pel que li dona informacions al respecte.

1978

Universitatdebarcelona

18605

Carta

Proposta a Fuster d'una data per part del rector de l'Universitat de Barcelona
per celebrar l'acte de nomenament com a Doctor Honoris Causa per
l'esmentada universitat.

1984

Universitatdebarcelona

18606

Carta

Acceptació per part de Fuster de la data proposada per Antoni Badia i
Margarit, recor de l'Universitat de Barcelona per fer l'acte de nomenament
de Doctor Honoris Causa.

1984

Universitatdebarcelona

18607

Carta

Enviament a Fuster per part de Carles Miralles i Solà, de l'Unviersitat de
Barcelona, d'una fotocòpia de l'adhesió enviada per Joan Oliver pel
nomenament de Fuster com a Doctor Honoris Causa.

1984

Universitatdebarcelona

18608

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Mercè Casanovas professora de gravat a
l'Universitat de Barcelona, de la contestació a un qüestionari sobre la
publicació de la seua obra "L'Albufera de València" i Edicions de la Rosa Vera,
sobre la que fa la seua tesi doctoral.

1986

Universitatdebarcelona

18609

Carta

Consentiment per part de l'Universitat de València de comissió de servei als
professors que siguen designats membres de tribunals i concursos per a
professorat.

1986

Universitatdebarcelona

18616

Carta

Comunicació a Fuster de que ha estat designat membre del tribunal de la
tesi doctoral de Mª Montserrat Palau Vergès a l'Universitat de Barcelona,
que es presentarà a Tarragona.

1987

Universitatdebarcelona

18610

Correspondència de Joan Fuster
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UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Universitat de València de que presente
escrit d'acceptació per a formar part del tribunal de la tesi doctoral de Mª
Montserrat Palau Vergès a l'Universitat de Barcelona.

1987

Universitatdebarcelona

18611

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Universitat de Barcelona Divisió de
Tarragona del nomenament com a tribunal de la tesi doctoral de Mª
Montserrat Palau Vergès, i dels tràmits a seguir per a l'avaluació de la
mateixa tesi.

1987

Universitatdebarcelona

18612

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Universitat de Barcelona del seu
nomenament i dels altres membres del tribunal de la tesi doctoral de Mª
Montserrat Palau Vergès títulada "Panorama de tendències de la novel·la
catalana de postguerra..." a l'esmentada universitat.

1987

Universitatdebarcelona

18613

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joaquim Molas Batllori d'una plaça de
Catedràtic d'universitat de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia
Catalana de l'Universitat de Barcelona.

1987

Universitatdebarcelona

18614

Carta

Comunicació a Fuster per part del vice-rector de Personal de l'Universitat de
Barcelona de la seua designació com a vocal de tribunal d'una plaça de
Catedràtic d'universitat de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia
Catalana de la mateixa universitat, amb relació de menbres del tribunal.

1987

Universitatdebarcelona

18615

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Universitat de Barcelona de la seua
assistència a una reunió del tribunal d'una plaça de Catedràtic d'universitat
de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia Catalana de la mateixa
universitat, sino entopirà el procès de nomenament de la profesora Lola
Badia al mateix, i l'inici del curs universitari.

1987

Universitatdebarcelona

18621

1987

Universitatdebarcelona

18627

1988

Universitatdebarcelona

18617

Felicitació
nadalenc

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1950 ]

Felicitació nadalenca a Fuster per part del rector de l'Universitat de
Barcelona.
Al revers del full apareix una reproducció a colo de l'inicial decorada d'un
[Llibre d'Hores, 1404. Biblioteca Universitat de Barcelona. Mss. 1860. Fol.
31].
Convocatòria a Fuster per part de Jaume Vidal i Alcover de l'Universitat de
Barcelona, a una reunió del tribunal d'una plaça de Catedràtic d'universitat
de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia Catalana de la mateixa
universitat, que serà a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres de
Tarragona

[

UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Cinta Olivé Conde de la Vice-gerència
d'Afers Econòmics de l'Universitat de Barcelona, de la justificació de les
despeses del seu viatge a Tarragona a un tribunal d'una plaça de Catedràtic
d'universitat de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia Catalana de la
mateixa universitat.

1988

Universitatdebarcelona

18618

Carta

Justificació per part de Fuster a la Vice-gerència d'Afers Econòmics
del'Universitat de Barcelona, del seu viatge a Tarragona amb el vehicle
d'Antoni Domingo Escrivà al tribunal d'una plaça de Catedràtic d'universitat
de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia Catalana de la mateixa
universitat.

1988

Universitatdebarcelona

18619

1988

Universitatdebarcelona

18620

1988

Universitatdebarcelona

18622

1990

Universitatdebarcelona

18623

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Dolors Bramon de l'Universitat de Barcelona
de la seua col·laboració amb un text per al catàleg d'una exposició a la Llotja
de València, conmemorativa del Vé Centenari del Descobriment d'Amèrica
sobre Lluís de Santàngel. També li adjunta el fulls dels col·laboradors en
l'exposició i dels autors del catàleg.

1990

Universitatdebarcelona

18624

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Comissió organitzadora de l'Homenatge a
Antoni Comas de l'Universitat de Barcelona de la seua participació amb un
text per a un volum homenatge de la revista "Estudis de Llengua i Literatura
Catalanes".

1990

Universitatdebarcelona

18628

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Bricall, rector de l'Universitat de
Barcelona pel Premi d'Honor Jaume I que li han donat.

1991

Universitatdebarcelona

18625

Carta

Agraïment per part de Fuster a la Comissió organitzadora de l'Homenatge a
Antoni Comas de l'Universitat de Barcelona per incloure'l al volum
homenatge de la revista "Estudis de Llengua i Literatura Catalanes".

1991

Universitatdebarcelona

18629

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1951 ]

Pagament a Fuster per part de la tresoreria de l'Universitat de Barcelona, de
les despeses del seu viatge a Tarragona al tribunal d'una plaça de Catedràtic
d'universitat de la mateixa universitat.
Sol·licitud a Fuster per part de Mª Cinta Olivé Conde, Cap de la Vice-gerència
d'Afers Econòmics de l'Universitat de Barcelona, de la devolució d'una part
de les despeses pel seu viatge a Tarragona al tribunal d'una plaça de
Catedràtic d'universitat de Literatura Catalana a la Facultat de Filologia
Catalana de la mateixa universitat.
Enviament a Fuster per part de Joan Solà de l'Universitat de Barcelona, d'una
fotocòpia d'un retall de premsa d'un article seu titulat "Vi blanc i llavis
tendres" publicat al [Diari de Barcelona, 27-1-1990. Secció Lletres].

[

UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Carta

UNIVERSITAT DE PALMA

Comunicació a Fuster per part de l'Universitat de Barcelona del seu
nomenament com a membre jurat de la tesi doctoral de Miquel Almirall
Cespedes tittlada "El discrus dels fundadors de la Renaixença i la crítica" a
l'esmentada universitat. Adjunta comunicació dels altres membres del jurat i
de les normes per al cobrament dels honoraris per ser tribunal de tesis
doctorals.

1992

Universitatdebarcelona

18626

Carta

Mostra de condol a la familia de Fuster per part de Joaquim Viaplana de
l'Universitat de Barcelona per la mort d'aquest.

1992

Universitatdebarcelona

18630

Telegrama

Mostra de suport a Fuster per part de l'Universitat de Palma de Mallorca,
amb motiu de l'atemptat.

1981

Universitatdepalma

18635

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Corbera i Pou de l'Unviersitat de Palma
de Mallorca de la seua participació junt amb Lluís Vicent Aracil en una
conferència conmemorativa del primer aniversari de la llibreria mallorquina
"Quart Creixent".

1983

Universitatdepalma

18631

Carta

Resposta per part de Fuster a Jaume Corbera i Pou agraïnt-li la seua proposta
de participar en una xarrada conmemorativa del primer aniversari de la
llibreria "Quart Creixent", i que no pogué anar a Mallorca al mateix per
motius de feina.

1983

Universitatdepalma

18632

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Corbera i Pou de l'Universitat de
Palma de Mallorca pel seu interés per la llibreria "Quart Creixent" i el
disculpa per no anar a l'aniversari de la mateixa.

1983

Universitatdepalma

18633

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jaume Corbera i Pou de l'Unviersitat de Palma
de Mallorca de la seua participació junt amb Lluís Vicent Aracil en una
conferència conmemorativa del segon aniversari de la llibreria "Quart
Creixent".

1984

Universitatdepalma

18634

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'uns membres del Departament de Filologia
Catalana de l'Universitat de Tarragona de la seua participació en un
homenatge a Vicent Andrés Estellés.
Anotació manuscrita a Fuster a la part de dalt del full [Contestat].

Universitatdetarragona

18636

Carta

Invitació a Fuster per part d'una professora i alumnes de l'Universitat de
València a una conferència de Leonardo Sciascia qui parlarà de la seua obra
"L'Arxiu d'Egipte".

Universitatdevalencia

18662

UNIVERSITAT DE
TARRAGONA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Correspondència de Joan Fuster
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1964

[
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Carta

Sol·licitud a Fuster per part del professor de l'Universitat de València Vicent
Franch i Ferrer d'una data per visitar-lo a sa casa de Sueca i parlar de la
figura de Vicent Tomas i Martí, sobre qui està fent un estudi.

1977

Universitatdevalencia

18641

Carta

Mostra d'amistat i afecte a Fuster per part de Manuel Broseta Pont,
catedràtic de dret a l'Universitat de València.

1978

Universitatdevalencia

18642

Carta

Mostra de suport i amistat a Fuster per part de Lluis Alpera de l'Universitat
de València, amb motiu del primer atemptat patit per aquest.

1978

Universitatdevalencia

18643

1979

Universitatdevalencia

18644

1979

Universitatdevalencia

18645

1979

Universitatdevalencia

18646

1979

Universitatdevalencia

18647

1980

Universitatdevalencia

18648

1980

Universitatdevalencia

18649

1981

Universitatdevalencia

18650

1981

Universitatdevalencia

18730

1981

Universitatdevalencia

18731

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1953 ]

Sol·licitud a Fuster per part del professor de l'Universitat de València Joan
Lluis Roman de la seua participació amb un text per a un volum homenatge a
Gabriel Miró.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluis Alpera de l'Universitat de València de la
seua participació amb un text per a un volum homenatge a Gabriel Miró, del
que s'encarregarà el professor Joan Lluis Roman, i demés comentaris sobre
els participants al mateix i els honoraris editorials a rebre.
Resposta de Fuster al professor de l'Universitat de València, Joan Lluis
Roman, declinant la seua participació a un volum homenatge a Gabriel Miró.
Proposta a Fuster per part del professor de l'Universitat de València, Vicent
Franch i Ferrer d'una data per visitar-lo a sa casa de Sueca amb Joan de D.
Leal Castellote i Vicent Lluch, i parlar de la publicació del "Conte del
Diumenge".
Enviament a Fuster per part del professor de l'Universitat de València, Joan
Brines, d'un exemplar de la revista del departament d'Història
Contemporànea. També li demana col·laboració editorial a la mateixa.
Comentaris sobre l'enviament a Fuster per part de Sebastián García, vicerector de l'Universitat de València, de la seua comunicació per al Col·loqui
Valenciano-francés de Pau, i demés treballs seus. També li diu que faça per a
que Palàcios envie el mateiral del Primer Congrès d'Història del País
Valencià.
Sol·licitud a Fuster per part de secretari general de l'Universitat de València
de la seua participació en un llibre homenatge al Dr. Peset Aleixandre.
Adhesió per part de J. Damià Mollà Beneyto a l'acte acadèmic d'homenatge
a Fuster per part de l'Universitat de València.
Adhesió per part de Departament de Sociologia de l'Universitat de València a
l'acte d'homenatge a Fuster amb motiu de l'atemtat patit per aquest.

[

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1954 ]

Condemna per part de Fuster enviada a Joaquim Colomer, Rector de
l'Universitat de València, d'uns actes vandàlics a la mateixa institució patits
al seu edifici històric.
Sol·licitud a Fuster per part del degà de la Facultat de Filologia de
l'Universitat de València de la seua participació en una conferència, titulada
"Cinquanta anys de literatura al País Valencià: 1932-1982", amb motiu del 50
aniversari de les normes de Castelló.
Comunicació a Fuster per part de Jaume Pérez Montaner, de l'Universitat de
València, de la confirmació oficial de la seua contractació com a professor.
Adjunta fotocòpia de la carta del rectorat de l'esmentada universitat
acceptant la contractació de Fuster com a professor de lingüística
valenciana.
Comunicació a Fuster per part d'Emili Casanova,professor de l'Universitat de
València, de la visita del també professor de l'universitat de Saskatchewan, a
València a consultar uns manuscrits d'Eiximenis i a fer unes conferències, pel
que li demana data per parlar amb ell, per fer una edició d'Eiximenis a la
Biblioteca d'Autors Valencians.
Confirmació per part de Fuster de la data d'una visita a sa casa de Sueca
d'Emili Casanova, amb el professor Wittlin.
Recordatori a Fuster per part d'Antoni Ferrando d'una data d'una reunió al
departament de Filologia de l'Universitat de València.
Adjunta fotocòpia d'una carta d'Antoni Ferrando al rector de l'Universitat de
Barcelona per a que nomenen a Fuster Doctor Honoris Causa, i poder així
fer-lo catedràtic, i d'altra a l'universitat de València demanant la càtedra de
Literatura Catalana per a Fuster.
Contestació per part de Fuster a Joan Oleza declinant la seua contractació
com a professor universitati de Lingüística valenciana a l'universitat de
València.
Enviament a Fuster d'una fotocòpia d'una sol·licitud i d'un informe
presentats per Antoni Ferrando i Jenaro Talens a l'Institució Alfons El
Magnànim per a la publicació d'un llibre de Vicent Salvador titulat "Cap a
una teoria del poema"
Enviament a Fuster d'una sol·licitud per part de Joan Pellicer Borràs d'un
sol·licitud per a la subvenció de la microfilmació de "El Dietari de Mossen
Porcar" de la Biblioteca Nacional, per a la seua tesi doctoral.

1981

Universitatdevalencia

18736

1982

Universitatdevalencia

18651

1983

Universitatdevalencia

18652

1983

Universitatdevalencia

18653

1983

Universitatdevalencia

18654

1983

Universitatdevalencia

18655

1983

Universitatdevalencia

18656

1984

Universitatdevalencia

18657

1984

Universitatdevalencia

18658

[
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Carta

Comentaris per part d'Antoni Ferrando a Fuster sobre la subvenció de la
publicació de l'obra de Vicent Salvador "Cap a una teoria del poema" per
l'Institució Alfons El Magnànim, i d'altres comentaris sobre la subvenció per
a fer una col·lecció d'estudis a l'Institut de Filologia Valenciana, proposant-li
possibles llibres a publicar.

1984

Universitatdevalencia

18660

Invitació

Invitació a Fuster al nomenament de Ramón Lapiedra Civera, com a rector
de l'Universitat de València.

1984

Universitatdevalencia

18659

Invitació

Invitació a Fuster al nomenament de Germà Colon i Domènech com a Doctor
Honoris Causa de l'Universitat de València.

1984

Universitatdevalencia

18661

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Antoni Ferrando, professor de l'Universitat de
València, proposant-li algunes correccions formals per a un article.

1985

Universitatdevalencia

18663

Carta

Comunicació a Fuster per part del degà de la Facultat de Geografia e Historia
de l'Universitat de València, Joan Mateu, del nomenament com a Doctor
Honoris Causa de la mateixa universitat a Robert Ignatius Burns, pel que'l
convida a l'acte esmentat.

1985

Universitatdevalencia

18665

Invitació

Invitació a Fuster per part del rector de l'Universitat de València, a l'acte
d'Obertura del Curs Acadèmic 1985-1986.

1985

Universitatdevalencia

18664

Carta

Confirmació a Fuster per part de l'Universitat de València de la rebuda de la
seua memòria per a ima oposició a la càtedra universitaria, i d'altres
comentaris sobre les gestions que s'estàn fent al respecte.

1986

Universitatdevalencia

18666

Carta

Convocatòria per part d'Antoni Ferrando de l'Universitat de València als
opositors a Catedràtic de Filologia Catalana a la mateixa universitat, al
procès sel·lectiu.

1986

Universitatdevalencia

18667

Carta

Felicitació a Fuster per part de Manuel Rosas Artola, director de l'Escola
Universitària de Professorat d'EGB de l'Universitat de València pel seu
nomenament com a catedràtic universitari.

1986

Universitatdevalencia

18668

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Isabel Morant Deusa, Vice-rectora de
l'Universitat de València, de la seua participació en un llibre d'homenatge al
professor Sebastià Garcia Martínez, i d'altres comentaris sobre l'extensió
dels treballs a presentar

1986

Universitatdevalencia

18670

Carta

Sol·licitud a Fuster per part del Director del Servei de Publicacions de
l'Universitat de València de la seua autorització per editar en microficha la
seua tesi doctoral. Adjunta documentació informativa sobre l'edició de tesis
doctorals i sobre les condicions d'edició.

1986

Universitatdevalencia

18671

Correspondència de Joan Fuster
1955 ]

[

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Carta

Retall de
premsa

Carta

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Isabel Morant Deusa, Vice-rectora d'Extensió
Universitària de l'Universitat de València de la seua participació amb un text
per a un llibre d'homenatge al professor Sebastià Garcia Martínez, i demés
comentaris sobre l'extensio dels treballs a publicar.
Fotocòpia del full de DOGV on apareix publicat en nomenament de Fuster
com a Catedràtic de Filología Catalana de l'Universitat de València.
Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Ferrando a una reunió, per a parlar
del Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana, a l'Universitat de
València.
Adjunta llistat de professors i cursos de doctorat ofertats a l'universitat
esmentada, i llistat d'alumnes de doctorat.
Felicitació a Fuster per part de Ramón Lapiedra Civera, rector de l'Universitat
de València, pel seu nomenament com a membre del Consell Valencià de
Cultura.

1986

Universitatdevalencia

18732

1986

Universitatdevalencia

18669

1987

Universitatdevalencia

18672

1987

Universitatdevalencia

18673

Carta

Agraïment a Fuster per part de Lluis Josep Guia Marin de l'Universitat de
València, per acceptar participar al llibre d'homenatge al professor Sebastià
Garcia Martínez, i d'altres comentaris sobre l'extensió dels treballs.

1987

Universitatdevalencia

18674

Carta

Agraïment a Fuster per part de Ramón Lapiedra Civera, rector de
l'Universitat de València, per enviar-li un llibre de versos seu.

1987

Universitatdevalencia

18675

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Natividad Muñoz Ruiz de l'Universitat de
València de les seues dades personals i bancàries per tramitar-li la seua
jubilació com a professor.
Adjunta altre full demanant el mateix i full de dades, sense omplir.

1987

Universitatdevalencia

18676

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Mª Natividad Muñoz Ruiz, de l'Universitat de
València, de que passe a firmar el seu contracte com a professor emèrit
universitari.

1987

Universitatdevalencia

18678

Carta

Enviament a Fuster per part de José Vicente Caballer Durá, Cap del Servei de
Contabilitat de l'Universitat de València, d'unes fotocòpies amb les taules
salarials i retribucions honoraries com a professor universitari.

1988

Universitatdevalencia

18680

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Universitat de València dels professors
membres de la Junta de Personal Docent i Investigador de la mateixa
universitat.

1988

Universitatdevalencia

18681

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Universitat de València d'una fotocòpia dels
criteris d'avaluació per a cobrir places interines de Catedràtics Universitaris a
l'esmenta universitat.

1988

Universitatdevalencia

18683
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Carta

Enviament a Fuster per part de l'Universitat de València d'una fotocòpia dels
criteris d'avaluació per a cobrir places interines de Catedràtics Universitaris a
l'esmenta universitat.

1988

Universitatdevalencia

18684

Carta

Enviament a Antoni Ferrando Francés per part del recotr de l'Universitat de
València, Ramón Lapiedra i Civera, de les intruccions i normes per a la
elanoració de la Memòria Anual d'Activitats Docents i Investigadores.

1988

Universitatdevalencia

18685

Carta

Enviament per part d'Antoni Ferrando, responsable del departament de
Filologia Catalana de l'universitat de València, als seus companys de
departament del llistat d'alumnes amb treballs de doctorat.
Adjunta còpia de carta d'Antoni Domingo als alumnes demanant-los que se
fiquen en contacte amb els tutors, i llistat d'alumnes amb treballs de
doctorat en Filologia Catalana.

1988

Universitatdevalencia

18686

Carta

Copmunicació a Fuster per part d'Amparo Mañéz Barbé, gerent de
l'Universitat de València del descomptes de 18.452 pts de la seua nòmina de
professor universitari per haber fet vaga durant 2 dies.

1988

Universitatdevalencia

18687

Carta

Enviament a Fuster per part de Jordi Pérez Durá i de Josep Mª Estellés del
Departament de Filologia Clássica de l'Universitat de València de la
documentació presentada per a l'edició d'un llibre universitari sobre "La
figura de Vives"

1989

Universitatdevalencia

18640

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antoni Ferrando, director del departament de
Filologia Catalana de l'Universitat de València, d'una fotocòpia de la carta
enviada a Mª Dolors Badia, Secretària del Departament de Filologia Catalana
de l'Universitat de Barcelona, comunicant-li la creació d'una plaça de
professor universitari a València.

1989

Universitatdevalencia

18688

Carta

Proposta a Fuster per part de Josep Mª Estellés i de Jordi Pérez i Durá d'una
data per reunir-se amb ell a l'Universitat de València i parlar de la publicació
de l'obra "Òpera Omnia" de Joan Lluís Vives per l'Institució Alfons El
Magnànim.

1989

Universitatdevalencia

18689

Carta

Enviament a Fuster per part del director del Departament de Sociologia i
Antropologia Social de l'Universitat de València d'un exemplar del llibre de
Josep Picó, titulat "Pensar la nostra societat".

1989

Universitatdevalencia

18690

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Ferrando a una reunió de la Junta de
Govern del Departament de Filologia Catalana de l'Universitat de València,
per a elegir membres de la nova junta segons el nou reglament intern.
Adjunta còpia del Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia.
Catalana.

1989

Universitatdevalencia

18691
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Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Lluis Barona Aguilar, rector de
l'Universitat de València de la seua designació com a president del tribunal
de la tesi doctoral de Ferran Carbó Aguilar a la mateixa universitat, i dels
altres membres del tribunal.

1989

Universitatdevalencia

18692

Carta

Comentaris a Fuster per part de la Facultat de Filologia de l'Universitat de
València de la renovació del finançament per part de l'IVEI d'un projecte de
recerca per a l'edició de texts teatrals del S. XVI.

1989

Universitatdevalencia

18693

Carta

Enviament a Fuster per part del Vice-rector d'Investigació de l'Universitat de
València d'unes informacions amb dades personals seues per a posar-les al
dia abans d'incorporar-les a les bases de dades de personal de l'esmentada
universitat.

1990

Universitatdevalencia

18694

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de la Vicesecretaria de Información Científica y
Técnica de la Comisión Interministerial de Ciencia y Técnología, de
l'actualització de les seues dades personals per introduir-les a les noves
bases de dades del Pla Nacional I+D.

1990

Universitatdevalencia

18695

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Universitat de València d'una fotocòpia de
l'ordre de pagament dels seues honoraris com a membre del tribunal de la
tesi doctoral de Ferran Carbó Aguilar.
Adjunta fotocòpia d'ingrès bancari del Banco Español de Crédito.

1990

Universitatdevalencia

18696

Carta

Comunicació a Fuster per part de Pedro Ruíz, vice-rector de l'Universitat de
València, del seu nomenament com a professor emèrit de l'esmentada
institució.
Adjunta saluda d'Antònia Sánchez Macarro, degana de la Facultat de
Filologia de l'esmentada Universitat de València felicitant-lo per tal cosa.

1990

Universitatdevalencia

18697

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'Universitat de València de la convocatòria
del Premi Von Humbolt d'investigació.
Adjunta fotocòpia del BOE on apareix la convocatòria al premi.

1990

Universitatdevalencia

18698

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de l'Universitat de València d'informacions sobre
l'estada de professors universitaris del seu departament a altres universitats
o d'altres profesors extrangers a l'esmentada universitat.

1990

Universitatdevalencia

18699

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Universitat de València de certes
informacions facilitades pel Ministeri de Cultura per a l'avaluació del
professorat universitari

1990

Universitatdevalencia

18700

Carta

Enviament a Fuster per part de l'Universitat de València de certes
informacions enviades per Juan Manuel Rojo, Secretario de Estado de
Universidades e Investigación del Ministerio de Cultura, per a l'avaluació del
professorat universitari.

1990

Universitatdevalencia

18701
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Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
Nòmina
Saluda

Enviament per part de Fuster per mitjà de Gerència de l'Universitat de
València de la documentació sol·licitada pel Ministeri d'Educació per la
l'avaluació investigadora com a professor universitari.
Comunicació a Fuster per part de Marc Baldó, director de Departament
d'Història Contemporànea de l'Universitat de València del nomenament com
a doctor honoris causa a Pierra Vilar, on actuaran com a padrins Fuster i
Pedro Ruiz.
Acceptació per part de Fuster de l'apadrinament com a doctor honoris causa
per l'Universitat de València de Pierre Vilar.
Enviament a Fuster per part del Departament de Filologia Clàssica de
l'Universitat de València d'un informe i demés materials de treball presentat
a l'IVEI per a la publicació d'un estudi de "L'Opera Omnia" de Joan Lluis
Vives.
Enviament a Fuster per part del Servei de Publicacions de l'Universitat de
València d'un catàleg de Publicacions Universitàries Espanyoles de juny de
1990
Condemna per part del Consell del Departament de Filologia Catalana de
l'Universitat de València a la revista "El Temps" per la publicació d'uns versos
alusius a Joan Fuster, que atempten contra la seua dignitat personal.
Nòmina de Joan Fuster com a professor universitari a l'Universitat de
València.
Proposta de Fuster a Vicent Salvador i Liern, director de Publicacions de
l'Universitat de València de publicació d'uns volums.

1990

Universitatdevalencia

18702

1990

Universitatdevalencia

18704

1990

Universitatdevalencia

18705

1990

Universitatdevalencia

18706

1990

Universitatdevalencia

18709

1990

Universitatdevalencia

18735

1990

Universitatdevalencia

18707

1990

Universitatdevalencia

18703

Telegrama

Convocatòria a Fuster per part de Gerència de l'Universitat de València a una
reunió de la taula electoral de la Facultat de Filologia de l'esmentada
universitat

1990

Universitatdevalencia

18708

Carta

Comunicació a Fuster per part de Govert Westerveld de que ha trobat un
llibre únic de Juan de Timoneda del que vol regalar-li una fotocòpia del
mateix, a l'estudiar l'obra d'aquest autor. També li diu que a aconseguit la
seua adreça per la bibliotecària de l'Universitat de València Mª Lutgarda
Ortells.
Adjuta carta d'aquesta al Sr. Westerveld facilitant-li l'adreça de Fuster a
l'Universitat de València i resolguent-li una consulta bibliogràfica a una obra
de López de Segura.

1991

Universitatdevalencia

18711
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Carta

Agraïment per part de Fuster a Govert Westerveld de l'enviament d'una
fotocòpia d'una obra de Joan de Timoneda desconeguda.

1991

Universitatdevalencia

18712

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antonio Aucejo Pérez, vicerector
d'Investigació a l'Universitat de València d'informacions per a fer un recurs
en càs de l'avaluació negativa com a professor universitari.

1991

Universitatdevalencia

18713

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antonio Aucejo Pérez, vicerector
d'Investigació a l'Universitat de València de correcció d'errades d'on enviar el
recurs en càs d'avaluació negativa com a professor universitari.

1991

Universitatdevalencia

18714

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Lluis Barona Vilar, vicerector de
Relacions Exteriors de l'Universitat de València de certes informacions per a
la crecació d'una seu a València de l'Institut d'Estudis Catalans.

1991

Universitatdevalencia

18715

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Josep Lluis Barona Vilar, vicerector de
Relacions Exteriors de l'Universitat de València, a una reunió a la mateixa
universitat per a la creació a València d'una seu de l'Institut d'Estudis
Catalans.

1991

Universitatdevalencia

18716

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antònia Sánchez Macarro, degana de la
Facultat de Filologia de l'Universitat de València de la cumplimentació d'una
instància demanant l'increment d'honoraris com a professor universitari, pel
que afjunta instància a tal efecte.

1991

Universitatdevalencia

18718

Carta

Enviament a Fuster per part d'Antònia Sánchez Macarro, degana de la
Facultat de Filologia de l'Universitat de València del calendari d'exàmens
universitaris per al curs 1991-1992.

1991

Universitatdevalencia

18719

Carta

Comunicació a Fuster per part de Manuel Pérez Saldaña, Secretari de
l'Universitat de València, dels periodes no lectius per exàmens i dels dies
festius a l'universitat per al seu coneixement.

1991

Universitatdevalencia

18720

Carta

Calendari acadèmic per al Curs 1991/92 de l'Universitat de València aprovat
per la Junta de Govern de l'institució.

1991

Universitatdevalencia

18721

Carta

Convocatòria a Fuster per part d'Antoni Ferrando de l'Universitat de València
a una reunió departamental de la mateixa universitat per a parlar d'Unitats
Docents, amb l'ordre del dia.

1991

Universitatdevalencia

18733

Carta

Convocatòria a Fuster per part de Vicent Simbor Roig de l'Universitat de
València a una reunió departamental de la mateixa universitat per a parlar
de l'Unitat Docent de Tercer Cicle, amb l'ordre del dia.

1991

Universitatdevalencia

18734

Correspondència de Joan Fuster
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[

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Carta

Agraïment per part de Fuster a Evangelina Rodríguez Cuadros per les seues
gestions per a l'adquisició d'exemplars d'un llibre d'Albert Hauf, i mostra de
recolzament i ajuda per les seues gestions per a la creació d'una Biblioteca
Valenciana.

1991

Universitatdevalencia

18738

Saluda

Enviament a Fuster per part dAntònia Sánchez Macarro, Degana de la
Facultat de Filologia de l'Universitat de València, d'una carta del Sr.
Westerveld deixada al seu departament.

1991

Universitatdevalencia

18710

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joaquim Bosch i Grau, vice-rector d'Estudiants
de l'Universitat de València, d'una entrevista a la revista DISE com a
professor emèrit de la mateixa universitat.

1992

Universitatdevalencia

18722

Carta

Agraïment a Fuster per part de Josep Llorenç i d'Anna Montsins de
l'Universitat de València per la seua assistència a un acte universitari.

1992

Universitatdevalencia

18723

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ramon Lapiedra, Rector de l'Universitat de
València, sobre la lectura d'una entrevista que li ha fet Enric Sòria a la revista
"L'illa". També li comunica l'enviament d'un catàleg d'una exposició de Joan
Brossa i Nicanor Parra a la mateixa universitat.

1992

Universitatdevalencia

18724

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Guardiola Madera, cap de Servei
d'Estudiants, Investigació i Assumptes Generals de l'Universitat de València
del seu nomenament com a tribunal d'una tesi doctoral.
Adjunta fotocòpia del nomenament oficial per part de Mª Rosa Vila Pujol,
Presidenta de la Comissió de Doctorat de l'Universitat de Barcelona, del
nomenament junt amb Vicenç Salvador Liern com a tribunal de la tesi de
Miquel Almirall Cespedes titulada "El discurs dels fundadors de la
Renaixença i la crítica".

1992

Universitatdevalencia

18726

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Antoni Ferrando de la seua pròrroga com a
professor universitari emèrit de l'Universitat de València.
Adjunta votacions de l'esmentada renovació pels membres del departament
de Filologia Catalana, i Memòria de l'activitat docent i investigadora de
Fuster.

1992

Universitatdevalencia

18727

Carta

Sol·licitud per part de Josep Martínez Bisbal, President de la Comissió de
Doctorat de l'Universitat de València a tots els departaments universitaris de
l'inscripció de totes les tesis doctorals, segons la normativa universitaria a
l'efecte.

1992

Universitatdevalencia

18728

1992

Universitatdevalencia

18729

1994

Universitatdevalencia

18717

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Autorització a Fuster per part de l'Universitat de València per a formar part
del tribunal de la tesi doctoral de Miquel Almirall Cespedes.
Comunicació a Fuster per part de la Junta Electoral de l'Universitat de
València de la seua inclusió al cens electoral, i demés documentació al
respecte.

[

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Carta

Universitatdevalencia

18637

Universitatdevalencia

18638

Carta

Comunicació a Fuster per part de Jordi Pérez Durà de l'Unviersitat de
València d'una referència bibliogràfica a l'obra de Joan Lluis Vives "Libro de
la mujer cristiana", i de l'obra de [Steppe, J. K. "Mencia de Mendoza: Les
relations de Mencía avec Jean Louis Vives..."].

Universitatdevalencia

18639

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Sales de l'enviament d'unes cartes
seues de les que no conserva còpia per a que li les faça arribar a Josep
Palàcios, tal com parlaren a un dinar a Cullera.

Universitatdevalencia

18725

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Evangelina Rodríguez Cuadros, de
l'adquisició pel Servei de Biblioteques de la Generalitat Valenciana d'uns
exemplars de l'obra d'Albert Hauf "D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena" per a
les biblioteques valencianes. També li mostra la seua admiració intel·lectual i
li demana assessorament per al nou projecte de Biblioteca Valenciana.
Adjunta un informe de la proposta de Biblioteca Valenciana a un solar del
Carrer Guillem de Castro de València.

Universitatdevalencia

18737

Invitació

Invitació a Fuster per part de rector de l'Unviersitat de València a l'acte
acadèmic d'homenatge a En Pere Bosch i Gimpera, que tindrà lloc al
Paranimf de l'esmentada universitat.

Universitatdevalencia

18677

Universitatdevalencia

18679

Universitatdevalencia

18682

Carta

Nota
Publicitat
UNIVERSITAT JAUME I

UNIVERSITÄT TRIER

Enviament a Fuster per part de Jordi Palafox d'un xec pels seus honoraris per
la participació en una xarrada al cicle sobre el País Valencià a l'Universitat de
València.
Carta de presentació a Fuster per part d'Albert Hauf, professor de
l'Universitat de València, d'una alumna russa que vol conèxier-lo i tindre un
llibre seu.

Comunicació a Fuster per tal de Mavel de que li ha trucat el Sr. Vicent
Moreno, al seu despatx de l'Universitat de València.
Anunci del mecanografiat de textos i treballs, adjunta tres fitxes de petició
de documents de la Biblioteca de l'Universitat de València

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Michavila Pitarch, Rector de
l'Universitat de Castelló, i de Francesc Pérez Moragón Director de Política
Lingüística de l'esmentada universitat, de la seua participació als actes
d'homenatge al 60è Aniversari de les Normes de Castelló.

1992

Universitatjaumei

18739

Albarà

Papereta de comanda d'un exemplar del llibre de Fuster "Qüestió de noms i
altres escrits" per a la biblioteca de l'Universitat de Trier.

1980

Universitattrier

18740

Carta

Agraïment a Fuster per part de Manuel D. López del departament de
referència de la Biblioteca universitaria State University of New York at
Buffalo, per l'enviament de l'obra "Language and literature in the Valencian
Country in the First Third of the XIX Century".

1965

Universities

18742

UNIVERSITIES
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[

UNIVERSITIES
Carta

Carta
UROGALLO, El
Carta
URPINA FARRÉ, Montserrat
URPINELL I JOAN, Lluís

Felicitació
Tarja de
presentació

URPINELL I JOVANI, Lluis

Carta

UTECO D’ENSENYAMENT

Telegrama

UTIEL, Ayuntamiento
Carta
UTRILLO, Miquel
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1963 ]

Comunicació a Fuster per part de John M. Cummings del departament de
personal de la State University of New York at Buffalo, de l'interés de
contractar per a donar clases d'espanyol a Manuel Lloris, pel que li demanen
la seua opinió al respecte.
Enviament a Fuster per part d'Athur Terry de l'University of Essex d'un
exemplar d'una separata d'un treball seu sobre el "Tirant", i li demana que
faça per publicar-lo a València. També li agraeix la seua participació a una
conferència a Londres.
Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio Núñez de la revista "El Urogallo" de la
seua col·laboració amb un article per a la mateixa, i demés comentaris sobre
l'extensió del mateix i honoraris a rebre.
Felicitació de Montserrat Urpina Farré a Fuster.
Mostra de suport a Fuster per part de Lluís Urpinell i de Maria Jovani, amb
motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster per part de Lluís Urpinell pel seu projecte d'edició
d'un setmanari "El Temps". També li presenta els seus nous projectes
editorials: Edicions Anglo-catalanes i la revista "Catalonia".
Adjunta fotocòpies d'uns retalls de premsa on es parla d'aquestes darreres
publicacions, titolats "Lluís Urpinell vol una Catalunya bilingüe catalanoanglesa" aparegut al [Diari de Barcelona, 12 agosto 1983] i "El poeta Urpinell
promou un diari anglès a Barcelona" [Avui, 14 juny 1983].
Adhesió per part de UTECO d'Ensenyament del País Valencià, a l'homenatge
a Fuster amb motiu de l'atemptat.
Enviament a Fuster de l'acord municipal de l'Ajuntament d'Utiel designant-lo
persona "Non grata" per les seues manifestacions conta la població
aparegudes al seu llibre "Ver el País Valenciano", i demanant-li que
rectifique.
Enviament a Fuster per part de Miquel Utrillo d'un article de premsa seu on
critica la creació de l'Universitat d'Estiu Menéndez Pelayo a Sitges arran de la
lectura d'un article fusterià a [La Vanguardia].
Adjunta fotocòpia d'un retall de premsa d'esmentat article titulat "Mis
testimonios y recuerdos" publicat al diari [El Eco de Sitges, 15-X-83].

1965

Universities

18743

1982

Universities

18741

1972

Urogalloel

18744

1975

Urpinafarremontserrat

20692

1981

Urpinellijoanlluis

18745

1984

Urpinellijovanilluis

18746

1981

Utecodensenyament

18747

1984

Utielayuntamiento

18748

1983

Utrillomiquel

18749

[

V ↑
VAL MUÑOZ, Ricardo de

Carta

Carta

Carta

Mostra d'admiració a Fuster per part de Ricardo de Val, qui li envia un llibre
seu títulat "El Balcón de Azorín" per a que li done la seua opinió al respecte.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricardo de Val de la publicació d'un article seu
a "Jornada" que li envia, i demés comentaris a la seua obra. També li
demana si ha llegit el seu darrer llibre "Vida andariega".
Agraïment a Fuster per part de Ricardo de Val per publicar-li un article seu a
"Jornada", i enviament d'un exemplar del seu llibre "Vida andariega". També
li envia altre article seu per a que li'l publique al mateix diari.

1957

Valmunozricardode

18750

1958

Valmunozricardode

18751

1958

Valmunozricardode

18752

Carta

Enviament a Fuster per part de Ricardo de Val d'uns articles sobre Azorín i
sobre "Platero y yo" per a que lil's publique a "Jornada". També li demana la
seua opinió del seu llibre "Vida andariega".

1958

Valmunozricardode

18753

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricardo de Val sobre la publicació a "Jornada"
d'uns articles seus que li envià. També li comunica l'enviament d'un nou
article sobre Cinema per a la seua publicació.

1958

Valmunozricardode

18754

Carta

Agraïment a Fuster per part de Ricardo de Val per la publicació d'uns articles
seus a "Jornada" que li envià. També li envia un nou article sobre Dudíntsev
per a la seua publicació al mateix diari.

1958

Valmunozricardode

18755

Carta

Enviament a Fuster per part de Ricardo de Val d'un exemplar del seu darrer
llibre de poemes "La palabra olvidada" del que li demana faça crítica literària
i que publique un poema a "Jornada". També li sol·licita la publicació d'un
article seu que li envià sobre Dudíntsev al mateix diari.

1958

Valmunozricardode

18756

Carta

Agraïment a Fuster per part de Ricardo de Val per la seua crítica literaria a la
seua darrera obra poètica a "Jornada", i d'altres comentaris sobre un viatge
per terres de La Mancha.

1958

Valmunozricardode

18757

Carta

Agraïment a Fuster per part de Ricardo de Val per la seua crítica a "Jornada"
sobre la seua obra poètica. Tamvé li comunica l'enviament d'un article sobre
Ausiàs March per a publicar-lo a l'esmentat diari, i li demana un exemplar de
la seua obra "El descrèdit de la realitat".

1958

Valmunozricardode

18758

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ricardo de Val desde Terol on
passa els nadals, i comunicació de la bona crítica literària feta en premsa per
Almela i Vives a la seua obra. També li comunica l'enviament d'un article seu
per publicar-lo a "Jornada".

1958

Valmunozricardode

18759
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[

VAL MUÑOZ, Ricardo de
Carta

Carta

Carta

Carta
VALBUENA, Francesc

Carta

VALENCIA SEMANAL
Carta

Carta
VALÈNCIA, Ajuntament

Enviament a Fuster per part de Ricardo de Val d'un article de premsa títulat
"El ensayo, ese género literario" per a [Jornada]. També el felicita pel seu
darrer assig sobre pintura abstracta publicat a [La Estafeta Literaria], i li
demana pels membres del jurat al Premi Valencia.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricardo de Val de la recomanació al jurat del
Premi Valencia de la seua obra poètica titulada "Torre lejana", presentada al
premi literari esmentat. També felicita a Fuster pel seu darrer llibre arran de
la lectura d'unes declaracions seues a "Destino"
Adjunta article orgininal mecanografiat de Ricardo de Val, titulat "El ensayo,
ese género literario".
Comunicació a Fuster per part de Ricardo de Val de l'utilització d'un text seu
aparegut a "Jornada" on feia una crítica a la seua obra poètica, per a les
solapes del seu darrer llibre de poesia titulat "Toda la vida", i li demana que
faça una crítica literària a l'esmentada obra de la que li envia un exemplar.
Enviament a Fuster per part de Ricardo de Val d'un exemplar del seu darrer
llibre "Historia de un vencido", i demés comentaris sobre la seua amistat.
També li demana si apareixerà la traducció al castellà de la seua obra
"Nosaltres, els valencians", ja que li costa molt llegir en valencià.
Carta d' Amèlia Riera, de la "Mostra d' Art Nou" "MAN", agraint a Fuster el
seu obsequi per a l' homenatge a "Joan Miró".
Comunicació a Fuster per part de Quica Sena, personal d'administració de la
revista "Valencia Semanal" del pagament dels seus honoraris editorials per
les seues col·laboracions en dos articles: "Homenatge a Renau i Estellés" i
"Autonomia i Paciència" a la mateixa publicació.

1959

Valmunozricardode

18760

1961

Valmunozricardode

18761

1970

Valmunozricardode

18762

1976

Valmunozricardode

18763

1973

Valbuenafrancesc

20693

1978

Valenciasemanal

18781

Valenciasemanal

18782

Sol·licitud a Fuster per part de la revista "Valencia Semanal" de la seua
col·laboració amb un article sobre el 9 d'octubre per a la mateixa publicació.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València, d'un
pròleg per a una edició de les Normes de Castelló editada per l'Ajuntament
de València.

1981

Valenciaajuntament

18765

Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael A. Arnanz Delgado, Secretari de
l'Ajuntament de València de l'otorgament del Premi de les Lletres
Valencianes del Pais Valencià.

1981

Valenciaajuntament

18767
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[

VALÈNCIA, Ajuntament
Carta

Telegrama

Carta

Telegrama

Telegrama

Carta

Carta

Carta

Invitació
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1966 ]

Comunicació a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València
de la data de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres de Pais Valencià a
l'Universitat de València.
Comunicació a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València,
de la publicació d'un facsímil de les Normes de Castelló editat per
l'Ajuntament de València.
Comunicació a Fuster per part de l'Ajuntament de València de l'aprovació
ddel pressupost per a la realització del Primer Encontre d'Escriptors del
Mediterrani, i demés comentaris sobre els organitzados, participants i
contingut del mateix.
Confirmació a Fuster per part de l'Ajuntament de València de la data d'un
acte a la mateixa institució, pel que tindrà un cotxe oficial per al seu
desplaçament.
Comunicació per part de Fuster a Ricard Pérez Casado, Alcalde de
l'Ajuntament de València, de que no anirà a un acte oficial al que va ser
convidat.
Felicitació a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València, pel
seu nomenament com a professor de l'Universitat de València.
Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València, de
la seua presència a una reunió a l'Ajuntament de València per parlar de
l'organització del II Encontre d'Escriptors de la Mediterrània, pel que li
comunica de la data de l'esmentada reunió.
Contestació per part de Fuster a Ricard Pérez Casado, Alcalde de València,
diguent-li que degut a un viatge no podrà anar a la reunió per a l'organització
del II Encontre d'Escriptors de la Mediterrànea, i d'altres comentaris crítics a
l'esmentat encontre i a la política socialista valenciana.
Invitació a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València, a
l'Exposició "XVI Premi Senyera de Pintura", a l'Ajuntament de València.
Mostra de suport i de reconeixement a Fuster per la seua obra, per part de
Ricard Pérez Casado, Alcalde de València.

1981

Valenciaajuntament

18768

1981

Valenciaajuntament

18766

1982

Valenciaajuntament

18770

1982

Valenciaajuntament

18769

1982

Valenciaajuntament

18771

1983

Valenciaajuntament

18772

1983

Valenciaajuntament

18773

1983

Valenciaajuntament

18774

1983

Valenciaajuntament

18778

1984

Valenciaajuntament

18776

[

VALÈNCIA, Ajuntament
Telegrama

1984

Valenciaajuntament

18775

Telegrama

Mostra de suport i recolzament a Fuster per part de Ricard Pérez Casado,
Alcalde de València.

1987

Valenciaajuntament

18777

Telegrama

Mostra de condol per part de Rita Barberà, Alcaldesa de València, a la familia
de Fuster per la mort d'aquest.

1992

Valenciaajuntament

18779

Valenciaajuntament

18764

1981

Valenciacronistadelaciudad

18780

1975

Valencia-fruits

18783

1968

Valentirafael

18784

Tarja de
presentació
VALENCIA, Cronista de la
Ciudad

Sol·licitud a Fuster per part de Ricard Pérez Casado, Alcalde de València de la
seua assitència al sopar de clausura de la II Setmana de les Lletres
Valencianes a l'Hotel Sidi Saler.

Carta

VALENCIA-FRUITS
Carta
VALENTÍ, Rafael
Carta
VALENTÍ, Salvio

Mostra de suport a Fuster per part de l'Alcalde de València.
Mostra de suport a Fuster per part del Cronista Oficial de la Ciutat de
València, amb motiu de l'atemptat.
Sol·licitud a Fuster per part de José Ferrer Camarena de la revista "ValenciaFruits" de la seua col·laboració amb un article sobre la "Gastronomia
valenciana navideña" per a la mateixa publicació, i demés comentaris sobre
la seua visita a sa casa de Sueca, junt amb Ventura.
Enviament a Fuster per part de Rafael Valentí d'un exemplar del llibre
premiat als Jocs Florals de Caracas. També li demana que li faça saber si a
alguna institució valenciana li interessaria l'obra per enviar-la.

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Salvio Valenti arran de la lectura d'un
article de premsa seu titulat "Las hogueras útiles", i demés comentaris crítics
a la seua obra i figura.

1975

Valentisalvio

18785

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Salvio Valenti de que li alcareixca certes
discrepàncies personals entre ells, i demés comentaris sobre l'unitat
lingüística catalana.

1975

Valentisalvio

18786

Carta

Contestació a Fuster per part de Salvio Valenti sobre certa polèmica entre
tots dos arran de la Festa de Santa Llucia, pel que li adjunta dos fotocòpies
d'articles seus al respecte. També li demana la seua opinió a un article de
Salvio Valenti sobre la mort de Juan XXIII.
Adjunta retall de premsa titulat "Las jornadas que precedieron a la muerte
de Juan XXIII" aparegut a [La Vanguardia, 4 junio 1967], i fotocòpies de
retalls de premsa titulats "El asundo del Sant Jordi" i "¿Santa Lucía, con
lupa?" apareguts a [Telexpres 15 i 22-XII-1969].

1975

Valentisalvio

18787
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VALERO COSTA, Vicente
Carta

Carta
VALERO D’ADELL, Aurora
Carta
VALERO I RÚBIO, Lluís-Ricard
VALIENTE, Antonio G
VALL D’UIXÓ, Ajuntament

Tarja de
presentació

Contestació per part de Fuster a Vicente Valero Costa, director de la Casa de
España en París, declinant la seua participació a la Primera Semana de
Cultura del Pais Valencià a França.
Mostra de suport i estima a Fuster per part de la pintora Aurora Valero
d'Adell, arran de la lectura del seu llibre "El Pais Valenciano", i demés
comentaris sobre la seua obra. També li fa saber com es van conéixer, a una
exposició seua a l'Atenu Mercantil de València.

Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio G. Valiente de la seua acceptació per a
fer-li el pròleg per a una obra sobre Voltaire.

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicente Zaragoza Michavila,
alcalde de la Vall d'Uixò.

Carta

VALLCORBA, Jaume

1979

Valerocostavicente

18788

1979

Valerocostavicente

18789

1972

Valerodadellaurora

18790

Valeroirubiolluis-ricard

18791

1974

Valienteantoniog

18792

1981

Vallduixoajuntament

18794

1981

Vallduixoajuntament

18795

1981

Vallcarles

18793

Sol·licitud a Fuster per part de Lluís-Ricard Valero i Rubio d'una data per
parlar amb ell a sa casa de Sueca.

Carta

Telegrama
VALL, Carles

Invitació a Fuster per part de Vicente Valero Costa, dels Instituto Español de
Emigración de la Casa de España en Paris, a participar a la Primera Semana
de Cultura del Pais Valencià a França. També li demanen que faça un petit
parlament sobre "El mundo de la cultura del País Valenciano".

Adhesió per part de l'Ajuntament de Vall d'Uixò a l'homenatge a Fuster a la
plaça de bous de València amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster per part de Carles Vall, amb motiu de l'atemptat.
Adjunta poema d'homenatge a Fuster del mateix Carles Vall.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jaume Vallcorba Plana presentant-li el seu
treball d'edició d'un diccionari ideològic del català, després de la lectura d'un
article seu a "Serra d'Or" on parlaba del tema.

1963

Vallcorbajaume

18797

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jaume Vallcorba Plana pels seus consells per
a l'edició d'un diccionari ideològic del català, i demés comentaris comparantles amb les emprades al "Diccionari Alcover-Moll".

1964

Vallcorbajaume

18798

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a València, per part de Jaume Vallcorba
Plana, amb motiu de l'atemptat.

1981

Vallcorbajaume

18801

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'editor Jaume Vallcorba Plana.

Vallcorbajaume

18800

Adreça i telèfon de Jaume Villcorba Plana enviada a Fuster.

Vallcorbajaume

18799

Felicitació
nadalenc
Tarja de
presentació
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[

VALLÈS I ARNALL, Emilia

Carta

VALLÈS, Edmond
Carta

Postal

Presentació per part de Fuster a Emilia Vallés i Arnal del nou setmanari "El
Temps", i li demana col·laboració i suport al mateix projecte.
Segell imprés al sobre postal [Devuelto al remitente].
Comunicació a Fuster per part d'Edmond Vallès de que no serà possible la
visita a València d'un xicot que li recomana, però li comunica les dates en
que serà a Barcelona per a que cotacte amb ell.
Sol·licitud a Fuster per part d'Edmond Vallès de certes informacions sobre
Jaume Roig, l'Hospital d'En Clapers i de Callosa d'En Sarrià aparegudes al seu
llibre "El Pais Valenciano", per a l'obra que està editant "Historia de la
Literatura Catalana".
Al revers del full apareix una foto antiga d'una atracció infantil de la
[Exposición Regional Valenciana. Los Urales-Lanzamiento de la barca].

1984

Vallesiarnallemilia

18811

1962

Vallesedmond

18802

1964

Vallesedmond

18803

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Edmond Vallès sobre un projecte editorial
sobre Carlins al Maestrat que anaba a editar-se per l'Estel però al no poder
fer-se intentarà editar-la Edicions Vergara.

1966

Vallesedmond

18804

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Edmond Vallès.
Al revers del full apareix un dibuix a color d'una [Turista].

1971

Vallesedmond

18806

1974

Vallesedmond

18805

1976

Vallesedmond

18807

1983

Vallesismael

18809

1983

Vallesismael

18810

Vallesismael

18808

Carta
Carta
VALLÈS, Ismael
Carta

Carta

Nota

Correspondència de Joan Fuster
1969 ]

Agraïment a Fuster per part d'Edmond Vallès pel seu comentari a un llibre
històric editat per aquest. També li demana la seua col·laboració editorial
amb un article per a la revista "Historia y Vida".
Mostra d'amistat a Fuster per part d'Edmond Vallès i felicitació d'any nou.
Felicitació a Fuster per part del professor Ismael Vallès pel seu nomenament
com a professor de l'Universitat de València, pel que li demana una
conferència a la seua Facultat.
Anotació manuscrita de Fuster al final de la carta [Contestat].
Mostra de suport a Fuster per part de Ismael Vallès i demés comentaris
personals i sobre la lluita en defensa de la llengua i cultura valenciana.
Comunicació a Fuster per part de Ismael Vallès i de Ignasi Duart de que han
estat buscant-lo al seu despatx de la Facultat per parlar amb ell però no hi
era pel que li diuen la data en que tornaràn.

[

VALLMAJOR, Carmen
Carta
VALLS I GORINA, Manuel

Tarja de
presentació

VALLS I MASSIP, Domènec

Comentaris crítics a Fuster per part de Carmen Vallmajor arran de la lectura
d'un article seu titulat "Examen de conciencia" publicat al diari [El Correo
Catalàn] on es fa referència a diferents quëstions judicials i personals
d'aquesta.
Mostra d'amistat i suport a Fuster per part de Manuel Valls i Gorina.

1962

Vallmajorcarmen

18812

1975

Vallsigorinamanuel

18816

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Domènec Valls i Massip de la seua
col·laboració amb la revista local "Lluminaria" d'Albuixech, pel que li envia el
nº 4 de la mateixa.

1966

Vallsimassipdomenec

18817

Carta

Comentaris a Fuster per part de Domènec Valls i Massip sobre la desaparició
de la revista local "Lluminària" d'Albuixech, que s'ha deixat de publicar per la
manca de suport oficial des de València. També li demana una reunió amb
ell per a parlar del tema i li comunica l'enviament dels números que li falten
de la mateixa revista.

1966

Vallsimassipdomenec

18819

Carta

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part de Manuel Valls i
Massip.

1966

Vallsimassipdomenec

18820

Telegrama

Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare, de part de Manuel Valls i
Massip.

1966

Vallsimassipdomenec

18818

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Domènec Valls i Massip d'una entrevista per a
parlar amb ell sobre la nova creració a Albuixech d'una Biblioteca Municipal,
per a la dotació llibrària de la mateixa.

1968

Vallsimassipdomenec

18821

Carta

Comentaris a Fuster per part de Domènec Valls i Massip sobre la seua
conversa amb l'Editorial Selecta per a la publicació d'un llibre seu presentat a
Fuster i al que ha acceptat fer-li el pròleg.

1970

Vallsimassipdomenec

18822

1970

Vallsimassipdomenec

18823

1973

Vallsimassipdomenec

18824

1973

Vallsimassipdomenec

20694

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Comunicació a Fuster per part de Domènec Valls i Massip que davant de la
propera publicació per l'Editorial Selecta d'un llibre seu en poder de Fuster,
vaja fent-li el pròleg al mateix. També li demana fer-li una visita a sa casa de
Sueca per a parlar de l'esmentada publicació.
Sol·licitud a Fuster per part de Domènec Valls i Massip del pròleg per a un
llibre seu que s'editarà a l'Editorial Selecta, després d'un temps parat i fetes
algunes transformacions a l'original. Pel que li demana visitar-lo a sa casa de
Sueca per parlar amb ell i portar-li novament l'original corregit de l'obra.
Carta de Domingo Valls i Masip enviant a Fuster una carta de l' editorial
Selecta.
Comentaris personals sobre el seu últim treball.

[

VALLS I MASSIP, Domènec

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Domènec Valls i Massip de l'enviament a
Tomás Tebé del seu pròleg per a un llibre seu de cara a la publicació del
mateix.
Comunicació a Fuster per part de Domènec Valls i Massip de la publicació del
seu llibre "Els veritables altres catalans", i de la visita a sa casa de Sueca per
dur-li un exemplar del mateix i parlar amb ell, però no hi era.

1973

Vallsimassipdomenec

18825

1974

Vallsimassipdomenec

18826

1975

Vallsimassipdomenec

18827

1977

Vallsimassipdomenec

20695

1977

Vallsimassipdomenec

18828

1981

Vallsimassipdomenec

18830

1982

Vallsimassipdomenec

18829

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls Jordà per les seues gestions entre
els intel·lectuals valencians i per la bona acollida que ha tingut la seua obra
poètica en valencià. També li fa alguns comentaris al seu proper llibre poètic
en castellà "La estrella afirmativa", i a l'aprenentatge de les normes
valencianes per tal d'escriure millor en dita llengia. Finalment li agraeix
l'enviament d'unes publicacions i el felicita per la seua poesia.

1944

Vallsjordajoan

18835

Carta

Comentaris d'elogi a Joan Valls Jordà per part de Fuster al seu llibre de
poemes "La cançò de Mariola", i li demana entaular amistat epitolar amb ell
al considerar-lo un gran poeta.

1947

Vallsjordajoan

18831

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls Jordà per les seues paraules d'elogi
al seu llibre poètic "La cançò de Mariola", i d'altres comentaris sobre el
procès de creació de l'esmentada obra i a la seua poesia en general.

1947

Vallsjordajoan

18832

Carta

Comentaris per part de Fuster a Joan Valls Jordà sobre la lectura de les seues
obres poètiques "La cançò de Mariola" i "Guirnaldillas del Nacimiento".
També li fa alguns comentaris a la crítica d'Albi a la seua obra publicada a
[[Verbo]], i demés comentaris literaris.

1947

Vallsjordajoan

18833

Carta

Tarja de
presentació
Adhesió
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

Carta
VALLS JORDÀ, Joan
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Comunicació a Fuster per part de Domènec Valls i Massip de la seua visita a
sa casa de Sueca per a portar-li un exemplar del seu darrer llibre i parlar amb
ell del mateix.
Adhesió de Domènec Valls i Massip a l' homenatge a Fuster.
Mostra de suport i d'amistat a Fuster per part de Domènec Valls i Massip,
amb motiu de l'atemptat patit per aquest.
Mostra de suport a Fuster per part de Domènec Valls i Massip amb motiu de
l'atemptat. També li presenta el seu nou domicili a Cassá de la Selva (Girona)
i li demana una visita a l'esmentada localitat.
Agraïment a Fuster per part de Domènec Valls i Massip per la seua referència
a la seua amistat en un article al diari [[La Vanguardia]], i demés comentaris
sobre la visita casual de Fuster a la localitat de Cassá de la Selva (Girona).

[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Comentaris per part de Fuster a Joan Valls Jordà sobre la publicitat que li ha
donat a la seua obra entre els poetes valencians qui han acollit amb goig la
seua obra "La cançò de Mariola". També li proposa adequar la seua manera
d'esciure en llengua valenciana a una forma més normativa.
Comentaris per part de Fuster a Joan Valls Jordà sobre la seua idea de
publicar a "Verbo" una pàgina literària dedicada a la poesia valenciana. Però
degut a discrepàncies amb els poetes alacantins la revista ha fet fallida, pel
que li proposà col·laborar en la mateixa idea a una altra publicació, i demés
comentaris sobre la situació editorial valenciana comparant-a amb
Catalunya. També li demana si té alguna publicació seua en valencià per
editar

1947

Vallsjordajoan

18834

1947

Vallsjordajoan

18836

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre la seua sorpresa per
la fallida editorial de la revista "Verbo". També li diu que no ha escrit res en
valencià per a la seua possible edició, i demés comentaris sobre la figura de
Josep Sanç i Moià a qui no coneix personalment.

1948

Vallsjordajoan

18837

Carta

Comunicació de l'enviament per part de Fuster a Joan Valls i Jordà d'un
exemplar de la seua darrera obra poètica i de la publicació de nou de la
revista "Verbo" amb el títol "Cuadernos literarios" on apareixerà una secció
dedicada a la poesia en valencià, pel que intenta convèncer-lo per a que
deixe d'escriure en castellà i ho faça en la seua llengua vernacla.

1948

Vallsjordajoan

18838

Carta

Comentaris d'elogi per part de Joan Valls i Jordà a Fuster per la seua obra
poeètica "Sobre Narcís" i demés comentaris sobre la seua propera publicació
d'alguna obra en valencià on enviaarà algún treball per a la revista
"Cuadernos literarios".

1948

Vallsjordajoan

18839

Carta

Felicitació per part de Fuster a Joan Valls i Jordà pel seu sant, i demés
comentaris sobre les relacions entre els poetes valencians, i a la publicació
de la nova revista "L'Esclat". També li parla dels darrers llibres publicats per
Carles Salvador i Xavier Casp, i li demana la publicació d'una obra poeètica
seua en valencià, i demés comentaris sobre la revista "Verbo" i la crítica
literària a poetes valencians.

1948

Vallsjordajoan

18840

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls Jordà per la seua felicitació
nadalenca, i demés comentaris crítics a un article de Fuster a la revista
[[Verbo]] que considera de surrealista titulat "Conato de interpretación".
També li parla del seu proper llibre en castellà "Desaires", del que li adjunta
un poema titulat "Melancolia en pijama".

1948

Vallsjordajoan

18841

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per l'enviament d'un
exemplar de la seua obra poètica "Va morir tan bella". També li diu que ha
escrit un poema en valencià titulat "Grumat a soles" pel que li proposa la
seua publicació a la revista [Verbo].

1951

Vallsjordajoan

18842

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre els aspectes tècnics
de la creació del seu poemari "Grumet a soles". També li fa alguns
comentaris sobre la seua relació amb els actuals poetes valencians.

1951

Vallsjordajoan

18843

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per la publicació a [Las
Provincias] del seu poema sobre la "Verge del Carme". També li demana que
alguns poemes que li envià per publicar a "Verbo" no els publique, ja que vol
publicar-los a un llibre que és encara inèdit, i d'altres comentaris sobre la
seua dificultat en aprendre a escriure en valencià.

1951

Vallsjordajoan

18844

1951

Vallsjordajoan

20696

Carta

Agraïment a Fuster per part de Juan Valls i Jordà per l'accèsit als Jocs Florals
de Sueca. També felicita a Fuster pel seu premi als mateixos i li comunica de
la publicació dels seu llibre "L'home pot ésser àngel" per l'Editorial Torre i
sobre les lesctures poètiques en les que ha participat a València.

1952

Vallsjordajoan

18845

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà, a petició d'Enrique Azcoaga,
d'uns poemes seus i d'Albi per a publicar-los a una "Antologia de la poesia
española", pel que li envia l'adreça d'Azcoaga a Buenos Aires. També li
agraeix el pagamaent de l'accèsit als Jocs Florals de Sueca, que gastarà per a
comprar llibres.

1952

Vallsjordajoan

18846

Carnet

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls Jordà pel pagament dels seus
honoraris d'un accèsit a un premi literari que gastarà per comprar llibres en
valencià, de Sanchis Guarner i de Sebastià Juan Arbó. També felicita a Fuster
pel Premi Ossa Menor amb el poemari "Criatura docísima", i demés
comentaris a la crítca literaria apareguda a [Destino] de la mateixa obra per
Josep Iborra. Finalment li parla de la seua darrera obra que es publicarà a la
Col·lecció l'Espiga.

1953

Vallsjordajoan

18847

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà criticant el poema
guardonat als darrers Jocs Florals. També felicita a Fuster per seu darrer
article a [Pont Blau] sobre l'epistolari Unamuno-Maragall, i li diu que vol
presentar-se als propers Jocs Florals de Caracas.
Adjunta un aconte seu titulat "Teranyina" i d'amnient alcoià.

1953

Vallsjordajoan

18848

Felicitació
nadalenc

Correspondència de Joan Fuster
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Felicitació de Nadal de Joan Valls Jordà a Fuster.

[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'un text literari en valencià
per a que li'l publique. També li dona records per a Iborra i li parla dels
treballs poètics en els que està inmers.
Adjunta original manuscrit d'un conte seu titulat "Retrat de Matilde".

1953

Vallsjordajoan

18849

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per la seua felicitació, i li
comunica que un llibre seu és finalista al Premi Valencia. També li demana a
Fuster que li envie un exemplar del seu llibre "Escrit per al silenci. Finalment
li comunica la publicació a la Col·lecció l'Espiga del seu llibre titulat "Presoner
de l'ombra".

1955

Vallsjordajoan

18850

Carta

Comunicació per part de Fuster a Joan Valls i Jordà de la seua propera
publicació d'una "Antologia de la poesia valenciana" i dels poemes i poetes
que vol incloure, entre els que hi ha algún seu pel que li demana l'enviament
d'aquests. També el felicita pel seu darrer èxit al concurs literari de la
Diputació de València i li demana per les seues properes publicacions, al
temps que li comunica Fuster les seues darreres publicacions a Mallorca i
Barcelona, i li demana si vol rebre la revista [Pont Blau].

1955

Vallsjordajoan

18851

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per l'enviament del seu
darrer llibre titulat "Escrit per al silenci", i demés comentaris d'elogi després
de la lectura del mateix. També li comunica l'enviament d'uns poemes seus
de l'obra "Presioner de l'ombra", que li adjunta. I li anuncia la propera
publicació per la Diputació de València de l'obra "Vianant d'infinit"
Finalment li demana que li gestione l'enviament de la revista "Pont Blau".
Adjunta els poemes mecanografiats titulats : "Dubte sobre la sang", "Aria de
primavera" i "L'Alba infinita", "

1955

Vallsjordajoan

18852

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per la seua crítica literària
publicada a [[Jornada]], del seu darrer llibre de poemes. També li demana la
publicació d'un nou llibre titulat "L´íntim miratge" a Barcelona, i li demana
l'enviament de la seua "Antologia de la poesia valenciana". Finalment li dona
records per a Josep Iborra.

1956

Vallsjordajoan

18854

Postal

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per les seues paraules
d'elogi al seu darrer llibre poètic. També li diu que l'autoritza a publicar
alguna crítica a la premsa valenciana del seu poemari "Presoner de l'ombra"
i li demana a Fuster l'enviament del seu darrer llibre.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista de la ciutat
d'Alcoi, i lanotació [Alcoy. Vista parcial - Monllor [fot.]].

1956

Vallsjordajoan

18853

Correspondència de Joan Fuster
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[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Comentaris per part de Fuster a Joan Valls i Jordà sobre la seua visita a
l'entrega d'uns premis literaris a Sagunt als que no anà Fuster. També li fa
alguns comentaris crítics al jurat del premi i al seu veredicte, i l'aconsella
sobre els premis literaris de poesia que hi ha a Barcelona.

1957

Vallsjordajoan

18855

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre la seua participació a
un acte literari a Sagunt, i agraïment pel seu vot a la seua obra presentada al
Premi València de la Diputació. També li demana la seua opinió sobre la
presentació d'un llibre seu al Premi Ossa Menor. Finalment el felicita pel seu
llibre "Terra en la boca" després de la seua lectura.

1957

Vallsjordajoan

18856

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà pel Premi Yxart d'assaig, del
que s'ha assabentat per una crítica a [[Destino]]. També li comunica la seua
participació als Premi València, pel que li demana informacions sobre el
veredicte del jurat. Finalment el felicita pel seu llibre "El descrèdit de la
realitat" i li diu que properament sortirà un llibre seu de poemes editat per
l'Institut Andreu Sempere d'Alcoi.

1958

Vallsjordajoan

18857

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'un exemplar de l'obra
"Bosqueig històris de les festes de moris i cristians" per a la seua lectura, i
demés comentaris sobre les properes obres literaries en publicar-se i als
darrers llibres adquirits per aquest. També li demana un exemplar de la seua
obra "Indagacions possibles", i li parla del seu desacord amb el veredicte del
jurat al Premi València, del que ha quedat finalista dues vegades. Finalment
li comunica que també ha sigut finalista al Premi Ciutat de Barcelona.

1958

Vallsjordajoan

18858

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per la seua crítica literària a
[[Jornada]] al seu llibre de poesia "Grumet a soles", i demés comentaris al
procès de creació d'aquest. També el felicita pel seu llibre "Indagacions
possibles" després de la seua lectura, i pels seus articles al [Levante].
Finalment li fa alguns comentaris sobre el seu darrer llibre "Paradís en blanc"
i a les darreres obres presentades al Premi València i al Ciutat de Barcelona.

1958

Vallsjordajoan

18859

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà de que li informe sobre les
seues possibilitats de guanyar el Premi València de Poesia, al que ha enviat
l'obra "Paradís blanc". També li fa alguns comentaris sobre la visita de Josep
Pla al "Círculo Catalán" d'Alacant.

1959

Vallsjordajoan

18860

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre el veredicte del Premi
Ausiàs March de Gandia, al que es presentà amb un poemari. També li fa
alguns comentaris sobre la mort de Carles Riba, li diu que li enviarà el proper
llibre seu editat per l'Editorial Torre i el felicita pels seus articles al "Levante".

1959

Vallsjordajoan

18861
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[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'una conferència a l'Institut
de Cultura Andreu Sempere d'Alcoi. També li demana la seua confirmació de
la data en que està disponible i els honoraris a rebre, i demés comentaris
sobre la resta de conferenciants i el públic al que aniría dirigida la xarrada.

1959

Vallsjordajoan

18862

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà demanant-li la data i el
tema d'una conferència seua a Alcoi. També li parla dels honoraris a rebre
per la mateixa i de que li agrada que siga en valencià, i demés comentaris
sobre la ideosicària del poble alcoià.

1959

Vallsjordajoan

18863

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre el seu viatge a Alcoi
per a donar una conferència a l'Institut de Cultura Andreu Sempere, i li
demana la data i hora de arribada per anar a rebre'l.

1959

Vallsjordajoan

18864

Carta

Felicitació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per haber estat premiat als
Premis Ausiàs March de Gandia amb un recull d'articles, i per la solvència del
jurat del que fou membre. També li comunica que la seua conferència a
Alcoi es mol esperada, però que l'alcalde de la localitat no vol que aquesta
siga en valencià, sino en llegua oficial.

1959

Vallsjordajoan

18865

Carta

Comunicació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà de que ha sigut
guardonat amb el premi poètic Ciutat de Barcelona, i demés comentaris
sobre la publicació del llibre guardonat. També li demana si vol que li envie
un exemplar del seu poemari "L'intim miratge", i felicita a Fuster per la seua
obra, diguent-li que els seus darrers llibres s'han esgotat a Alcoi.

1960

Vallsjordajoan

18866

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per l'enviament dels seus
darrers llibres "Figures de temps" i "Antologia d'Ausiàs March". També li
envia la "Guía d'Alcoi" per a Josep Iborra, al qui li dona records. També li fa
alguns comentaris sobre la seua visita a Barcelona per rebre el premi al seu
llibre "Paradis en blanc" i demés comentaris sobre la publicació de
l'esmentat poemari.

1960

Vallsjordajoan

18867

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'uns retalls de premsa per
a l'article que va a fer a "Destino" sobre les festes d'Alcoi. També li parla de
la publicació del seu llibre "Paradís en blanc" a la col·lecció [[La Revista]] de
l'Editorial Barcino amb pròleg d'Octavi Saltor.

1960

Vallsjordajoan

18868

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà de la rebuda d'uns retalls de
premsa per a un article sobre les festes d'Alcoi per a "Destino". També li
demana dades sobre la publicació del seu llibre "Paradís en blanc" l'Editorial
Barcino.

1960

Vallsjordajoan

18869

Correspondència de Joan Fuster
1976 ]

[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre les seues gestions
amb el Sr. Casacuberta per a publicar el seu poemari guardonat amb el
premi Ciutat de Barcelona a l'Editorial Barcino.

1960

Vallsjordajoan

18870

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre la
publicación a l'Editorial Barcino del seu poemari "Paradis en blanc" premiat
al premi Ciutat de Barcelona, i amb pròleg d'Octavi Saltor. Li diu que li
agradaria que per a l'edició es prenguera de referència l'obra "La Creu dels
vents" premiada amb el mateix guardó en altra edició.

1960

Vallsjordajoan

18871

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre l'estat de la publicació
del seu poemari "Paradís en blanc" a l'Editorial Barcino, al que li demana li
faça un text de presentació abans del pròleg d'Octavi Saltor. També li parla
del seu darrer poemari "L'hereu de solituds" i li comunica que ha estat
finalista del Premi València de poesia.

1960

Vallsjordajoan

18872

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre l'estat de la publicació
del seu poemari "Paradís en blanc" a l'Editorial Barcino, amb pròleg d'Octavi
Saltor. També li comunica la seua decepció al Premi València de poesia al
estar finalista i no guanyar-lo.

1960

Vallsjordajoan

18873

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre la publicació de la
seua obra "Paradís en blanc" a una altra editorial. També li fa alguns
comentaris a la seua participació com a mantenedor als Jocs Florals de Lo
Rat Penat, i li fa alguns comentaris crítics al jurat del Premi València.

1960

Vallsjordajoan

18874

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre la fallida en el seu
intent de publicar el seu poemari "Paradís en Blanc" a les col·leccions "Ossa
Menor" i "Blaquerna". També li mostra la seu frustració per no haber
aconseguit publicar a Barcelona, com han fet altres escriptors valencians.

1960

Vallsjordajoan

18876

1960

Vallsjordajoan

18875

1961

Vallsjordajoan

18877

Postal

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1977 ]

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Valls i Jordà de que li retorne l'original
del seu llibre "Paradís en blanc" per a la seua publicació.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista de [Alcoy Plaza de España].
Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà sobre el lliurament del
Premi València amb el que ha estat guardonat, i demés comentaris d'elogi a
l'obra amb la que fou finalista Alfons Cucó. També li agraeix la seua crítica
literaria al seu llibre "L'intim miratge" i li demana notícies sobre Josep Iborra.

[

VALLS JORDÀ, Joan
Carta

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Valls i Jordà, com a jurat del Premi
València, de que quant llegeixca el seu treball presentat al mateix guardó
tinga en conter que és una continuació d'altra obra seua presentada al Premi
ciutat de Gandia, i demés comentaris sobre l'enviament d'unes obres seues.
Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'un exemplar del seu
poemari "Paradís en blanc" que finalment d'ha editat, i del que li demana
opinió al respecte. També felicita a Fuster pel seu llibre "Nosaltres els
valencians" i d'altres comentaris d'elogi a la seua obra "El País Valenciano", i
demés comentaris sobre amics comuns.
Comunicació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà de la seua entrevista amb
el director teatral Robert Sansilvestre per a la representació d'una obra pel
grup alcoià "La Cazuela" al I Congrés d'Història del País Valencià.
Comunicació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà de que ha lliurat l'original
de l'obra de Mª Aurèlia Capmany al grup teatral "La Cazuela" per al seu
muntatge teatral, i demés comentaris sobre una reunió amb l'esementat
grup de teatre.
Felicitació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà pel guardó del Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes.
Mostra de suport a Fuster per part de Joan Valls i Jordà.

1961

Vallsjordajoan

18878

1964

Vallsjordajoan

18879

1970

Vallsjordajoan

18880

1970

Vallsjordajoan

18881

1975

Vallsjordajoan

18882

1978

Vallsjordajoan

18884

Tarja de
presentació

Felicitació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per l'obtenció d'un premi

1981

Vallsjordajoan

18886

Tarja de
presentació

Mostra de suport a Fuster per part de Joan Valls i Jordà amb motiu de
l'atemptat.

1981

Vallsjordajoan

18890

Carta

Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'un exemplar de l'obra
poètica d'Emili Rodríguez Bernabeu, i demés comentaris sobre la publicació
del mateix llibre a l'Institució Alfons El Magnànim. També li parla de la
lectura de l'obra de Josep Iborra "Fuster portàtil".
Anotació manuscrita de Fuster al final de la carta [Contestat].

1983

Vallsjordajoan

18887

1983

Vallsjordajoan

18891

1986

Vallsjordajoan

18888

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1978 ]

Adhesió a l'acte d'homenatge a Fuster i a Moll enviada per Joan Valls i Jordà
al Palau de la Generalitat de Catalunya.
Felicitació a Fuster per part de Joan Valls i Jordà per la seua càtedra com a
professor universitari.

[

VALLS JORDÀ, Joan

VALLS JULIÀ, Juan
VALLS MONTÉS, Rafael

Telegrama

Mostra de condol per part de Fustr a la Família de Joan Valls i Jordà per la
mort de l'esmentat poeta.

Llistat
Poema
Carta
Carta

VALLS, Àlvar

VALLS, Domingo

Vallsjordajoan

18883

Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'una fotocòpia d'uns
poemes seus publicats a la premsa i dedicats a Francesc Perera, militar
encarregat de la defensa d'Alcoi, amb el títol "Elegía a Francesc Perera"

Vallsjordajoan

18885

1976

Vallsjuliajuan

18892

1981

Vallsmontesrafael

18893

1968

Vallsalvar

18813

Carta

Enviament a Fuster per part d'Àlvar Valls, Secretari del jurat del Premi de
Poesia Amadeu Oller, de les bases i convocatòria del premi.

1970

Vallsalvar

18814

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster a València per part de Domingo Valls,
enviada a la Comissió Organitzadora de l'Homenatge.

1968

Vallsdomingo

18815

1981

Vall-torta

18796

1989

Vallveiriberamangels

18895

1978

Vallvejoan

18894

1967

Vallverduaixalajosep

18961

1983

Vallverduaixalajosep

18962

VALLVÉ I RIBERA, M. Àngels
Tarja de
presentació
Telegrama
Carta
Carta

VALLVERDÚ, Francesc

Enviament a Fuster per part de Joan Valls i Jordà d'una nota de treball de la
"Candidatura Republicano-Socialista, diciembre 1909".

Sol·licitud a Fuster per part d'Àlvar Valls de la seua contestació a una
pregunta sobre la seua actitud davant la Sardana, per tal de publicar-la a una
entrevista a "Tele/Estel".

Carta

VALLVERDÚ AIXALÀ, Josep

18889

Carta

VALL-TORTA

VALLVÉ, Joan

Vallsjordajoan

Comentaris crítics a Fuster per part de Juan Valls Julià arran de la lectura
d'un article seu publicat en premsa titulat "Una solución: la isla".
Adhesió a l'homenatge a Fuster que es farà a la plaça de bous de València,
amb motiu de l'atemptat, per part de Rafael Valls Montés.

1989

Sol·licitud a Fuster per part d'un grup de Joves de la Comarca de Els Ports,
demanant-li la seua col·laboració amb un article per a la seua revista "VallTorta".
Sol·licitud a Fuster per part de Mª Àngels Vallvé i Ribera de la signatura d'un
rebut per la compra d'accions de valors de l'empresa "INDESTEL S.A.", i de la
còpia del DNI.
Adjunta original i còpia del rebut per la compra d'accions.
Mostra de suport a aFuster per part de Joan Vallvé.
Carta de Josep Vallverdú Aixalà enviant-li a Fuster el seu llibre sobre la
problemàtica de la ciutat de Lleida, publicat a "Edicions 62".
Carta de Josep Vallverdú Aixalà demanant-li a Fuster ajuda per a localitzar
als membres de la "Federació d' Entitats Culturals del País Valencià".

Carta

Carta de Fuster comunicant-li a Josep Vallverdú Aixalà que farà el possible
per ajudar-lo a contactar amb algú de la "Federació d' Entitats Culturals del
País Valencià".

1983

Vallverduaixalajosep

18963

Nota

Nota enviada a Fuster d'una afirmació de Han Ryner apareguda a una carta
publicada a "La Revista Blanca".

1929

Vallverdufrancesc

18935

Correspondència de Joan Fuster
1979 ]

[

VALLVERDÚ, Francesc
Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú arran d'una carta
enviada per aquest a Albert Manent criticant als col·laboradors de "Serra
d'Or" que fan crítica literària, entre els que està aquest, i li demanen la seua
opinió sobre les crítiques que publiquen.

1961

Vallverdufrancesc

18896

Carta

Cartes de Fuster a Francesc Vallverdú fent-li alguns comentaris a la crítica
literària duta a terme a "Serra d'Or", comentaris crítics sobre els
col·laboradors a la revista, i demés comentaris literaris i editorials.

1961

Vallverdufrancesc

18897

Carta

Cartes de Fuster a Francesc Vallverdú fent-li alguns comentaris a la crítica
literària duta a terme a "Serra d'Or", comentaris crítics sobre els
col·laboradors a la revista, i demés comentaris literaris i editorials.

1961

Vallverdufrancesc

18898

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la seua proposta
de reestructuració de la revista "Serra d'Or". També li fa alguns comentaris
sobre la creació de noves seccions a l'esmentada revista i a la incorporació
de nous col·laboradors a la mateixa, i demés comentaris sobre els lectors i la
crític d'obres a les que es fer críítica.

1961

Vallverdufrancesc

18899

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú de que ha parlat en
Jordi Carbonell i que la reunió d'escrpitors ibérics es retardarà uns mesos.
També li fa alguns comentaris sobre la reunió d'alguns literats portuguesos i
madrilenys a Barcelona després de l'encontre de Formentor.

1962

Vallverdufrancesc

18900

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallversú de la data d'una reunió
amb amics comuns a casa Oriol Bohigas a Barcelona, per a parlar d'un
projecte.

1962

Vallverdufrancesc

18901

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú de l'enviament d'uns
esquemes de treball que oblidà a casa l'Oriol Bohigas en la darrera reunió
que varen tindre. També li demana per la seua crítica literària a un llibre de
poemes seu per a "Serra d'Or".

1963

Vallverdufrancesc

18902

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la data i el lloc d'una
reunió a casa d'En Castellet a Barcelona. També li fa alguns comentaris sobre
l'organització d'unes conferències a Barcelona d'autors valencians.

1963

Vallverdufrancesc

18903

Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre l'organització
d'unes conferències a Barcelona d'autors valencians, i viceversa. També li
proposa el tema de les xarrades, els hororaris a rebre i li demana propose
una data per fer-les.

1963

Vallverdufrancesc

18904

Correspondència de Joan Fuster
1980 ]

[

VALLVERDÚ, Francesc

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú de l'enviament d'un
exemplar de la seua obra "Un món per infnats" al Centre de Cultura
Catalana. També li agraeix la seua crítica a un poemari seu apareguda a
[Destino] amb títol "Poesía y realidad", i li demana que llegeixca altre
poemari titulat "Perdurable dolor". Finalment li parla de la visita d'autors
mallorquins a Barcelona a fer unes conferències i li demana com va
l'organització de les mateixes pels valencians.

1963

Vallverdufrancesc

18905

Guió

Esquemes enviats a Fuster per part de Francesc Vallverdú de les ponències
presentades a un congrès.

1963

Vallverdufrancesc

18908

Carta

Comentaris humorísitcs a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre les
seues relacions amb els autors valencians coetanis. També li parla de la
publicació del "Llibre de l'any" i d'un programa homenatge a SalvatPapasseit. Finalment li diu que va conéixer a Barcelona a Lluís Alpera i li dona
les seues impressions sobre aquest.
Adjunta fullet imprés de l'esmentat "Homenatge de Cinc pintors-Cinc poetes
a Salvat-Papasseit".

1964

Vallverdufrancesc

18906

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la data proposta per
a la celebració d'unes conferències a Barcelona d'autors valencians. També li
demana l'enviament d'uns treballs per a la publicació d'un llibre.

1964

Vallverdufrancesc

18907

1964

Vallverdufrancesc

18909

1964

Vallverdufrancesc

18910

1965

Vallverdufrancesc

3392

1966

Vallverdufrancesc

18911

1966

Vallverdufrancesc

18912

Carta
Carta
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1981 ]

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la participació d'autors
valencians a un congrès a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú lamentant-se per la no
participació de valencians a un congrès a Barcelona.
Comentaris a Fuster per part d'Edicions 62 sobre la traducció que ha fet
Josep Valor de l'obra de Thomas Mann, "Tristany", per a l'editorial.
Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
correcció dels seues escrits per a la publicació de les seues "Obres
completes" a Edicions 62. També li demana la seua col·laboració amb un
article per a un número monogràfic de la revista "Europe" dedicat a
Catalunya.
Adjunta informe amb [Instruccions per a la correcció dels originals vells de
Joan Fuster].
Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú del retorn d'uns
originals seus enviats a Edicions 62 per a la seua publicació, i de dos articles
titulats "Poesia e historia" i "Nota sobre Bartra" per a la traducció d'En
Palacios. També li demana l'enviament a En Molas d'uns originals seus per a
la seua publicació a Edicions 62.

[

VALLVERDÚ, Francesc
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
publicació de les seues "Obres completes" a Edicions 62. També li demana
l'enviament d'un text inèdit seu sobre Riba per a la publicació al vol II de les
obres completes d'aquest. Finalment li proposa publicar altre article seu ja
publicat al monografic sobre Catalunya de la revista "Europe", front a la
negativa de Fuster a col·laborar-hi.

1966

Vallverdufrancesc

18913

Carta

Comunicació a Fuster per part de Francesc Vallverdú del retorn d'alguns
textos originals seus enviats a Edicions 62 per a la publicació de les seues
"Obres completes". També li diu que li envia les galerades de la mateixa obra
per a que les corregeixca, i li demana l'enviament de la traducció per
Palàcios d'uns articles seus per a publicar-los a les esmentades "Obres
completes".

1966

Vallverdufrancesc

18914

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
publicació de les seues "Obres completes". També li demana que envie uns
treballs sobre Roís de Corella, i li demana conteste una enquesta per a la
revista "Nous Horitzons".
Adjunta còpia d'una carta de la redacció de la revista "Nous Horitzons"
demanant-li opinió sobre l'obra de Gramsci.

1967

Vallverdufrancesc

18915

1967

Vallverdufrancesc

18916

1967

Vallverdufrancesc

18917

1967

Vallverdufrancesc

18918

1967

Vallverdufrancesc

18919

1967

Vallverdufrancesc

18920

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1982 ]

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú de l'enviament del text de
l'introducció per a la publicació de les seues "Obres completes" a Edicions
62. També li demana la contestació a una enquesta sobre la seua opinió
respecte a l'obra de Gramsci per a publicar-ho a una revista mexicana, i li
demana per la seua propera visita a Barcelona .
Enviament a Fuster per part d'Edicions 62 dels seues honoraris editorials per
drets d'autor de la publicació "Nosaltres els valecians".
Agraïment a Fuster per part de Francesc Vallverdú per contestar una
enquesta opinant sobre l'obra de Gramsci. També li parla de la publicació
d'un llibre seu a la col·lecció "A l'Abast", i de l'enviament d'una còpia de la
carta a Vicent Peset al respecte.
Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'una còpia del contracte
editorial amb Edicions 62 per a la publicació de l'obra "Examen de
conciència".
Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
publicació de les seues "Obres completes" a Edicions 62. També li demana la
traducció d'uns treballs seus per a publicar-los a la mateixa obra.

[

VALLVERDÚ, Francesc
Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre
l'enviament dels seues honoraris per la publicació a Edicions 62 de la seua
obra "L'home mesura de totes les...". També li demana l'original d'un llibre
seu per publicar-lo a la col·lecció "A l'Abast" [titulat "Examen de
conciència"], i li demana la seia visita a Barcelona per a parlar d'un projecte.

1967

Vallverdufrancesc

18921

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallerdú sobre la
publicació de les seues "Obres completes" a Edicions 62, li demana la
traducció d'alguns textos seues, i li envia les galerades de la seua obra
"Lhome mesura de totes les coses" per a que les revise abans de publicar-les.
També li fa alguns comentaris sobre el pagament dels seus honoraris
editorials per la publicació de l'esmentada obra i de "Examen de conciència".
Adjunta proposta de sumari per al volum II de les seues "Obres completes".

1967

Vallverdufrancesc

18922

Carta

Enviament a Fuster per part d'Edicions 62 dels seues honoraris editorials per
drets d'autor de les publicacions "L'Home mesura de totes les coses" i
"Examen de conciència".

1967

Vallverdufrancesc

18923

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
publicació de les seues "Obres completes" a Edicions 62 i de la proposta de
títols per als 3 primers volums de les mateixes.

1967

Vallverdufrancesc

18925

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
publicació de les seues "Obres completes", comentaris sobre els títols dels
volums, i proposta de correccions al respecte dels continguts. També li
proposa la temática per al vol. XXVI de les mateixes.
Adjunta resguard postal d'Edicios 62 per l'enviament d'un llibre a Fuster.

1967

Vallverdufrancesc

18926

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú de les galerades de les
seues "Obres completes" amb una proposta de correccions a les mateixes.
També li diu que ha rebut l'original de "Examen de conciència" per a la seua
publicació a Edicions 62.

1967

Vallverdufrancesc

18927

Tarja de
presentació

Nota de l'enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú de les galerades
a les seues "Obres completes" per a la seua correcció abans de publicar-les a
Edicions 62.

1967

Vallverdufrancesc

18924

Carta

Enviament a Fuster d'un llistat de personatges e institucions col·laboradores
amb Edicions 62.

1968

Vallverdufrancesc

18929

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, en nom d'Edicions 62, de
l'enviament d'alguns treballs seus amb nota introductòria per a la publicació
a les seus "Obres completes".

1968

Vallverdufrancesc

18930

Correspondència de Joan Fuster
1983 ]

[

VALLVERDÚ, Francesc
Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, en nom d'Edicions 62, de
la seua col·laboració amb un treball per a la "Guia de la literatura catalana
contemporánia".
Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la
publicació a Edicions 62 de les seus obres "Figures de temps" i "Indagacios
possibles".
Sol·licitud a Fuster per part d'Enric Bastardes a instància de Max Cahner de
l'enviament d'un llibre del canonge Espasa per a la publicació a Edicions 62.
Comunicació a Fuster de l'enviament per part d'Edicions 62 de les galerades
de la seua obra "Examen de consciència" perquè les revise abans de
publicar-la. També li demana l'enviament d'un pròleg que té pendent.
Anotació manuscrita de Fuster al marge esquerre [Carner-Alcover].

1968

Vallverdufrancesc

18931

1968

Vallverdufrancesc

18932

1968

Vallverdufrancesc

18934

1968

Vallverdufrancesc

3424

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, en nom d'Edicions 62, de
l'enviament de les galerades corregides i el pròleg per a publicar-li les "Obres
completes"

1968

Vallverdufrancesc

18928

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre les
correccions proposades per a quest a la publicació del Vol. III de les seues
"Obres completes" per Edicions 62.
Adjunta fotocòpia d'un full de la "Gramàtica catalana" de Pompeu Fabra on
parla de les esmentades correccions.

1969

Vallverdufrancesc

18933

1969

Vallverdufrancesc

18936

1969

Vallverdufrancesc

18937

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la seua participació en
un projecte de Giuseppe Tavani. També felicita a Fuster pel seu darrer article
sobre Pau Riba.
Adjunta carta de Giuseppte Tavani a Vallverdú demanant-li coordine la
col·laboració d'autors catalans a un número monogràfic de la revista italiana
"Il Bimestre" sobre l'Occitània.

1970

Vallverdufrancesc

18939

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Joan Alegret de la redacció d'uns articles per
al "Diccionari de literatura catalana" a publicar per Edicions 62.
Adjunta llistat amb noms dels d'escriptors i personatges dels articles a fer.

1970

Vallverdufrancesc

18940

Carta
Carta

Correspondència de Joan Fuster
1984 ]

Contestació a Fuster per part de Joan Alegret, d'Edicions 62 de la manera
correcta d'escriure el nom d'Ausiàs March a un article que vol publicar
Fuster.
Sol·licitud a Fuster per part de Joan Alegret de l'enviament d'uns articles per
al "Diccionari de literatura catalana" que es publicarà a Edicions 62.

[

VALLVERDÚ, Francesc

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la seua col·laboració
amb un article sobre Catalunya per a la revista italiana "Il Bimestre".

1970

Vallverdufrancesc

18941

1970

Vallverdufrancesc

18942

1970

Vallverdufrancesc

18943

1970

Vallverdufrancesc

18944

1970

Vallverdufrancesc

18938

1971

Vallverdufrancesc

18945

1971

Vallverdufrancesc

18946

1971

Vallverdufrancesc

18948

Nota

Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú de les galerades i
correccions proposades a la seua obra "Examen de conciència" per a que les
revise abans de la seua publicació.
Ratlles manuscrites al revers del full, i anotació [Dimarts].

1971

Vallverdufrancesc

18949

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú, d'Edicions 62 d'unes
fotocòpies de les galerades d'un text a publicar amb les correccions i retocs
de censura, que s'adjunten.

1971

Vallverdufrancesc

18947

Carta

Carta

Carta

Tarja de
presentació
Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1985 ]

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú en nom de Giuseppte
Tavani de que faça l'article sobre Catalunya per a una revista italiana, i
demés comentaris sobre els autors catalans participants en la mateixa.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú respecte al rebuix per
part de "Destino" de publicar-li un article sobre el teatre de Joan Oliver,
exposant-li els motius del rebuig.
Adjunta una còpia de l'esmentat article titulat "Teatro satírico de Joan
Oliver".
Sol·licitud a Fuster i a Ernest Lluch per part de Francesc Vallverdú de la seua
col·laboració amb un article per a una revista italiana sobre la realitat social
catalana que coordina el professor Giusseppe Tavani.
Adjunta fotocòpia de telegrama de Giusseppe Tavani a Francesc Vallverdú
demanant l'enviament dels articles de Fuster i Lluch.
Enviament a Fuster per part d'Anna March, d'Edicions 62 d'un contracte
editorial per a la seua signatura.
Enviament per part de Fuster a Francesc Vallverdú d'un article sobre Blasco, i
d'altres comentaris sobre les correccions als seues treballs en castellà per a
publicar-los a les seues "Obres completes" per Edicions 62.
Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre el Jurat del Premi
Sant Jordi 1970, i enviament de les galerades del Vol. I de les seues "Obres
completes" per a la seua correcció abans de publicar-les a Edicions 62.
Contestació per part de Fuster a Francesc Vallverdú proposant-li algunes
correccions a un text seu abans de la seua publicació a Edicions 62.

[

VALLVERDÚ, Francesc
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú, d'Edicions 62, d'una crítica
literària per a publicar-la a la "Guia de literatura catalana contemporània", i
demés comentaris sobre l'extensió de la mateixa i honoraris editorials a
rebre.

1972

Vallverdufrancesc

18960

Carta

Carta de Francesc Vallverdú, d' "Edicions 62", enviant a Fuster uns materials
de treball per a que els revise.

1975

Vallverdufrancesc

20697

Carta

Carta de Francesc Vallverdú, d' "Edicions 62", a Fuster sobre les il·lustracions
del tercer volum de la "Història del País Valencià".
Envia còpia del sumari del Vol.III "Història del País Valencià".
Anotacions manuscrites al sumari.

1975

Vallverdufrancesc

20698

Nota

Nota de Francesc Vallverdú enviant a Fuster la traducció de "Cuadernos".
Comentaris professionals.

1977

Vallverdufrancesc

20699

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'una còpia d'una
traducció del text de la "Crónica", i li demana l'enviament d'un article de
"Cuadernos para el diálogo".

1977

Vallverdufrancesc

18951

Carta

Comentaris per part de Fuster a Francesc Vallverdú sobre l'elecció d'una
obra seua per a publicar-la a la col·lecció MOLC, i d'altres comentaris sobre
les obres sel·leccionades. També li diu que el visitarà en la propera anada a
Barcelona per parlar dels Premis Octubre i li demana el pagament dels seus
honoraris editorials adeutats, i la publicació del darrer volum de les seues
"Obres completes".

1980

Vallverdufrancesc

18953

1980

Vallverdufrancesc

18954

1980

Vallverdufrancesc

18952

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la seua col·laboració en
la publicació de "L'Obra poètica" d'Agustí Bartra, fent el pròleg a la mateixa, i
demés comentaris sobre els promotors de l'edició que volen visitar-lo a sa
casa de Sueca i sobre els honoraris editorials a rebre.

1982

Vallverdufrancesc

18955

Carta

Contestació per part de Fuster a Francesc Vallverdú, d'Edicions 62, declinant
la seua col·laboració en un pròleg per a la publicació de "L'Obra poètica"
d'Agustí Bartra.

1982

Vallverdufrancesc

18956

Carta

Tarja de
presentació

Correspondència de Joan Fuster
1986 ]

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú proposant-li la publicació
del seu llibre "El descrèdit de la realitat i altres assaigs" a la Col·lecció MOLC
d'Edicions 62, i demés comentaris sobre els honoraris editorials a rebre.
Adjunta informe sobre "Projecte de llibre de Joan Fuster per a MOLC".
Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú d'una nota redactada per
Carme Arnau per a la seua revisió.

[

VALLVERDÚ, Francesc
Carta

Comentaris a Fuster per part de Francesc Vallverdú sobre la publicació del
Vol. VI de les seues "Obres completes" per Edicions 62. També li agraeix
l'enviament de la seua separata "Català i castellà entre els valencians...", i li
demana un exemplar de l'obra "Llibres i problemes del Renaixement".
Finalment li diu que li envia un exemplar del llibre "L'ús del català: un futur
controvertit" recentment publicat.

1990

Vallverdufrancesc

18957

Carta

Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú de les proves d'impremta
del Vol. VI de les seues "Obres completes" per a que les revise abans de
publicar-les a Edicions 62.
Anotació manuscrita en roig de Fuster al principi de la carta [Contestat, 2oct-90].

1990

Vallverdufrancesc

18958

1990

Vallverdufrancesc

18959

Vallverdufrancesc

18950

1963

Valoriserrajordi

18964

1963

Valoriserrajordi

18965

1963

Valoriserrajordi

18966

1964

Valoriserrajordi

18967

1964

Valoriserrajordi

18970

Carta

Tarja de
presentació
VALOR I SERRA, Jordi
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1987 ]

Sol·licitud a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la correcció el més aviat
possible a les galerades del Vol. VI de les seues "Obres completes" per
publicar-lo a Edicions 62.
Enviament a Fuster per part de Francesc Vallverdú de la seua nova adreça a
Barcelona, i d'altres comentaris de goig sobre la rebuda del Premi Literari
Joan Fuster.
Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris a les seues obres "País
Valenciano", "Nosaltres els Valencians" i "Qüestió de noms".
Comentaris personals.
Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris personals.
Comentaris a l' obra "Poetes, Moriscos i Capellans" i al "Descrèdit de la
realitat".
Carta de JoRDI Valor i Serra felicitant a Fuster peel seu treball a "Destino" i "L
Vanguardia", l' anima a participar al diari "ABC".
Comentaris personals i polítics.
Carta de Jordi Valor i Serra responent a una consulta de Fuster sobre qué
visitar a Alcoi, Concentaina, Castalla, Benissa i Calp.
Carta de Jordi Valor i Serra comunicant a Fuster que ha enviat alguns
paràgrafs de la seua última carta a Vicent Badia sota l' epigraf "Un judici de
gran vàlua sobre "Lina Morell"".

[

VALOR I SERRA, Jordi

Felicitació
nadalenc
Nota

Postal

Postal

Postal

Postal

Postal

Article de
premsa

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1988 ]

Felicitació de Nadal de Jordi Valor i Serra a Fuster.
A l'anvers de la tarja dibuix d' un mas típic de la muntanya d' Alcoi.
Nota de de Jordi Valor i Serra a Fuster.
Poatal de Jordi Valor i Serra agraint a Fuster els comentaris a la seua
novel·la, "Lina Morell. Un cas apassionant".
Anuncia que que Joan Valls li remet el seu "Paradís en Blanc".
A l' anvers de la postal imatge de la Font Roja, Alcoi.
Postal de Jordi Valor i Serra felicitant a Fuster per l' article que li dedica
Albert Manent al diari "ABC".
A l' anvers de la tarja imatges d' Alcoi.
Postal de Jordi Valor i Serra felicitant a Fuster pel seu "Diccionari per a
ociosos".
A l'anvers de la tarja dibuix d' un mas típic de la muntanya d' Alcoi.
Postal de Jordi Valor i Serra agraint-li a Fuster l' enviament de la "Guia d'
Alacant i Costa Blanca" i felicitant-lo per dit treball.
A l'anvers de la tarja dibuix d' un mas típic de la muntanya d' Alcoi.
Postal de Jordi Valor i Serra felicitant a Fuster pel seu treball a "Serra d' Or".
Felicita el Nadal.
A l'anvers de la tarja dibuix d' un mas típic de la muntanya d' Alcoi.
Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris sobre l' article de
Vicente Ramos, "Postal de Alicante", aparegut a "Destino".
Comentaris a "Causar-se d' esperar".
Adjunta la seua crónica de Palma de Mallorca, apareguda al diari "Ciudad".
Carta de Fuster a Jordi Valor i Serra defensant el llibre de Jose Vicente Mateo
"Alacant a part".
Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris als vells retalls de prems
que li va enviar.
Coemtaris arran de l' obra de José Vicente Mateo, "Alacant a part".
Coemntaris personals.

1964

Valoriserrajordi

18972

1964

Valoriserrajordi

18968

1964

Valoriserrajordi

18969

1964

Valoriserrajordi

18971

1965

Valoriserrajordi

18973

1965

Valoriserrajordi

18974

1965

Valoriserrajordi

18975

1966

Valoriserrajordi

18987

1966

Valoriserrajordi

18977

1966

Valoriserrajordi

18979

[

VALOR I SERRA, Jordi

Carta
Carta

Carta

Carta

Necrològica

Postal

Postal

Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris sobre noticies
aparegudes en premsa als anys 1929, 1932 i 1935.

1966

Valoriserrajordi

18982

1966

Valoriserrajordi

18983

1966

Valoriserrajordi

18984

1966

Valoriserrajordi

18985

1966

Valoriserrajordi

18988

1966

Valoriserrajordi

18981

1966

Valoriserrajordi

18986

1966

Valoriserrajordi

18976

Carta de Jordi Valor i Serra interessant-se per l' enviament d' uns periòdics
vells que li va deixar a Fuster.

1966

Valoriserrajordi

18980

Retall de l' article de Jordi Valor i Serra, "Mariano del Mazo y el
Regionalismo", publicat al diari "Ciudad".

1967

Valoriserrajordi

18991

1967

Valoriserrajordi

18992

Carta de Jordi Valor i Serra enviant-li a Fuster uns retalls de premsa antics.
Carta de Fuster agraint-li a Jordi Valor i Serra l' enviament dels retalls de diari
anterior a la guerra, li seran molt útils per al treball que prepara, "Destinat a
valencians".
Comentaris al llibre de Vicente Ramos "Las cartas boca arriba".
Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris sobre Vicent Ramos i la
polèmica sobre la seua obra.
Adjunta programa de l' acte organitzat pel "Club de Amigos de la UNESCO de
Alicante".
Mostra de condol de Jordi Valor i Ferrer a Fuster per la mort del seu pare.
A l' anvers de la postal dibuix d' un mas tipic de la muntanya d' Alcoi.
Postal de Jordi Valor i Serra comunicant a Fuster que ja ha rebut els periòdics
vells que esperava.
A l' anvers de la postal fotografia de la vista parcial d' Alcoi.
Postal de Jordi Valor i Serra a Fuster.
A l' anvers de la postal fotografia de Paguera, Mallorca.
Carta de Jordi Valor i Serra amb comentaris al llibre de Jose Vicente Mateo
prologat per Fuster, "Alacant a part".
Adjunta Bases del "III Concurs Literari del Centre Excursionista d' Alcoi".

Article de
premsa
Article de
premsa

Correspondència de Joan Fuster
1989 ]

Còpia de la carta oberta de Jordi Valor i Serra a la "Tribuna del lector" de la
revista "Mundo" amb el títol "La hispanidad peninsular".
Còpia de la "Carta al Director" de Jordi Valor i Serra a la "Tribuna del lector"
de la revista "Mundo" amb el títol "Europeicemos Nuestras Escuelas".

[

VALOR I SERRA, Jordi
Carta

Carta de Jordi Valor i Serra agraint-li a Fuster el seu premi als "Josc Florals de
la Llengua Catalana a Marsella".
Comentaris a la denominació de Guardamar del Segura.

1967

Valoriserrajordi

18993

1967

Valoriserrajordi

18990

Felicitació de Nadal de Jordi Valor i Serra a Fuster.
A l' anvers de la tarja vers de Teodor Llorente.

1967

Valoriserrajordi

18989

Carta

Carta de Jordi Valor i Serra proposant-li a Fuster editar-li la recopilació d'
alguns originals.

1968

Valoriserrajordi

18994

Article de
premsa

Retall de la "Carta al Director" de Jordi Valor i Serra al diari "Ciudad" amb el
títol "Carta alcoyana en "Blanco y Negro"".
Anotacions manuscrites.

1971

Valoriserrajordi

18996

1971

Valoriserrajordi

19001

1971

Valoriserrajordi

18995

1972

Valoriserrajordi

18999

1972

Valoriserrajordi

19000

Felicitació

Felicitació
nadalenc

Article de
premsa
Postal

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1990 ]

Felicitació de Jordi Valor i Serra a Fuster per la seua onomàstica i pel seu
treball "Nostaltres els valencians".
A l' anvers de la postal imatge del poema èpic pintat per Cabrera a l' esglèsia
de Sant Jordi.

Article d' Adrià Miró, "Aspectos de Jordi Valor en "Narracions alacantines de
muntanya i voramar"", publicat al diari "Ciudad".
Felicitació d' Any Nou de Jordi Valor i Serra a Fuster.
Pregunta si li ha arribat la tramesa del seu llibre sobre la Serra Mariola.
A l' anvers de la postal fotografia del Pont de Sant Jordi d' Alcoi.
Carta de Jordi Valor i Serra amb comentaris sobre la producció literaria de
temes valencians arran del treball de Fuster "Una carència singular".
Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris a la seua "Literatura
Catalana Contemporània".
Comentaris a a les obres de "Els Horts" de Martí Domínguez Barberà i a
"Lleures i converses d' un filòleg" de Joan Coromines.
Anuncia la mort del batlle d' Alcoi, Francesc Victòria Laporta. Comentaris
personals al respecte.
Envia un retall d' Adrià Miró.

[

VALOR I SERRA, Jordi
Postal

Postal

Programa

Adhesió

Postal de Jordi Valor i Serra a Fyster amb comentaris a les seues "Obres
Completes III".
A l' anvers de la postal dibuix del campanar i la façana de l' esglèsia
conventual de Sant Francesc.
Postal de Jordi Valor i Serra a Fuster.
A l' anvers de la postal dibuix del campanar i la façana de l' esglèsia
conventual de Sant Francesc.
Programa de l' homenatge al mestre Fernando de Mora, organitzat pel
"Centro Instructivo Musical "Apolo"" amb text de Jordi Valor i Serra.
Postal de Jordi Valor i Serra felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes".
A l' anvers de la tarja imatge d' Alcoi.

1972

Valoriserrajordi

18997

1972

Valoriserrajordi

18998

1974

Valoriserrajordi

19002

1975

Valoriserrajordi

20702

Carta

Carta de Jordi Valor i Serra a Fuster amb comentaris personals sobre
"Decadència al País Valencià".

1976

Valoriserrajordi

19003

Carta

Carta de Jordi Valor i Serra amb comentaris personals sobre el treball de
Fuster "Un país sense política".

1976

Valoriserrajordi

20703

1978

Valoriserrajordi

19004

1979

Valoriserrajordi

19007

1979

Valoriserrajordi

19008

1983

Valoriserrajordi

19009

1984

Valoriserrajordi

19010

Article de
premsa

Còpia del treball publicat per Jordi Valor i Serra en el "Programa de festes d'
Alcoi de 1978" amb el títol "Sant Jordi, el puntal ferm de la nostra
nacionalitat".
Anotació manuscrita.

Article de
premsa

Còpia del retall de la "Carta al Director" de Jordi Valor i Serra al diari
"Ciudad" amb el títol "De Vidrianes, de Valor".
Anotacions manuscrites.

Article de
premsa

Còpia de l' article "La obsesión anticatalana de Vicente Ramos" de Pere Reig
publicada a la secció "Tribuna Abierta" del diari "Información" d' Alacant.
Anotació manuscrita.

Adhesió

Adhesió de Jordi Valor i Serra a l' acte d' entrega del "Premi d' Honor de les
Lletres Catalanes" concedit a Fuster.

Necrològica

Correspondència de Joan Fuster
1991 ]

Necrològica de Jordi Valor i Serra.

[

VALOR I SERRA, Jordi
Postal

Nota
Nota

Postal
VALOR I VIVES, Enric
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Mostra de suport de Jordi Valor i Serra a Fuster amb motiu de l'atemptat de
setembre de 1981.
A l'anvers de la postal imatge del Convent de San Francesc. Claustre i Castell.
Morella.

1987

Valoriserrajordi

19037

Valoriserrajordi

19005

Valoriserrajordi

19006

Valoriserrajordi

18978

1197

Valorivivesenric

19031

1951

Valorivivesenric

19011

1951

Valorivivesenric

19012

1953

Valorivivesenric

19013

1953

Valorivivesenric

19014

Nota de Jordi Valor i Serra a Fuster.
Nota de Joan Valls Jordà a Fuster.
Postal de Jordi Valor i Serra anuncian ta Fuster l' enviament per correu a part
d' uns vells papers.
l' anvers de la postal dibuix d' un mas típic de la muntanya d' Alcoi.
Carta de Fuster a Enric Valor i Vives proposant a quedar amb ell i amb Pere
Riutort després de les festes de Nadal.
Comentaris sobre la mort de Joan Senent Moreno.
Carta de Fuster a Enric Valor i Vives fent unes observacions a les seues
"Rondalles valencianes".
Carta d' Enric Valor i Vives a Fuster amb comentaris a "La Nostra Revista".
Anuncia l' ajornament de la seua col·laboració a dita revista.
Comentaris professionals.
Carta d' Enric Valor i Vives agraint-li a Fuster que hagi acceptat fer el pròleg
per a les seues "Narracions".
Felicita a Fuster per la publicació de "Terra en la boca".
Carta d' Enric Valor i Vives agraint-li a Fuster el pròleg per a les "Narracions".

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives a Fuster amb comentaris professionals.
Comunica que ha fet canvis a "Aleix".

1953

Valorivivesenric

19015

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives proposant a Fuster quedar per a tractar unes
qüestions professionals.

1955

Valorivivesenric

19016

1963

Valorivivesenric

19017

Carta

Correspondència de Joan Fuster
1992 ]

Carta de Mercé Valor comunicant a Fuster que ja està enllestit el seuu
treball "Monografia de Sueca".
Comentaris personals.

[

VALOR I VIVES, Enric

Carta

Carta

Carta
Necrològica
Necrològica
Carta

Carta d' Enric Valor convidant a Fuster a escoltar la seua col·lboració l' espai
"Atenea" de "La Voz de Levante", dirigit per Joan Alfons Gil Albors.
Carta d' Enric Valor i Vives anunciant a Fuster que ja han acabat la traducció
del "Tristany" de Tomàs Mann.
Anuncia que li farà una visita amb Mercé Valor i Pep Codonyer per portar-li
els llibres.
Carta d' Enric Valor i Vives enviant-li a Fuster la segona novel·la traduïda de l'
alemany.
Carta de condol d' Enric Valor i Vives a Fuster per la mort de la seua mare.
Carta de condol d' Enric Valor i Vives a Fuster per la mort del seu pare.
Carta d' Enric Valor i Vives proposant a Fuster fer-li una visita per a
presentar-li a Vicent Gaya Sanz.

1963

Valorivivesenric

19018

1964

Valorivivesenric

19019

1964

Valorivivesenric

19020

1965

Valorivivesenric

19021

1966

Valorivivesenric

19023

1971

Valorivivesenric

19024

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives exposant-li a Fuster els seus dubtes sobre el títol a
emprar en un treball, "Curso de Lengua Valenciana" o "Curso de Lengua
Catalana".

1971

Valorivivesenric

19025

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives enviant-li a Fuster una nota preliminar per a la
reedició del "Curso de Lengua Valenciana" que passarà a anomenarse "Curso
de Lengua Catalana para Valencianos".
Demana la seua col·laboració en l' elaboració del mapa del País Valencià amb
la divisió comarcal adient.
Adjunta nota preliminar del treball.

1971

Valorivivesenric

19026

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives demanant-li a Fuster que li envie a Joan Senen
Moreno la còpia de la sentència del Consell de Ministres contra l' "Editorial
Gorg".

1972

Valorivivesenric

19027

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives a Fuster amb comentaris sobre els llibres escolars
que preparen.
Comunica que la "Gramàtica Catalana" ja està a la impremta.

1972

Valorivivesenric

19028

Carta

Carta d' Enric Valor concertant una cita amb Fuster per tractar la sèrie de
llibres escolars de l' editorial "Gorg".
Anuncia que ha presentat el seu treball "Contes de la Tierra Blanca" al
concurs "Josep Pla". Comunica que no ha presentat cap treball al concurs
"Victor Català".

1972

Valorivivesenric

20700

Carta

Carta d' Enric Valor i Vives concertant una cita amb Fuster per a parlar del
treball que prepara junt a Pere Riutort, "Els vents del món".

1975

Valorivivesenric

19030
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[

VALOR I VIVES, Enric

Felicitació

Felicitació d' Enric Valor i Vives a Fuster pel "Premi d' Honor de les Lletres
Catalanes".

1975

Valorivivesenric

19029

Carta

Nota d' Enric Valor i Vives anunciant a Fuster la data de la seua visita amb
Pere Riutort.

1976

Valorivivesenric

19032

1976

Valorivivesenric

19033

1976

Valorivivesenric

19034

1976

Valorivivesenric

20701

1978

Valorivivesenric

19035

1981

Valorivivesenric

19036

Valorivivesenric

19022

Valprensa

19038

Carta

Carta
Carta
Carta
Adhesió
Nota
VALPRENSA
Carta
VANGUARDIA, La

Carta d' Enric Valor i Vives a Fuster amb comentaris sobre els articles que
necesiten per al treball "Els vents del món".
Comentaris al II volum de l' "Obra Literària Completa".
Carta de Fuster a Enric Valor comunicant-li que no serà possible col·laborar
amb Pere Riutort pels seus comentaris sobre el "Secretariat de la Llengua".
Carta d' Enric Valor i Vives a Fuster amb comentaris personals.
Carta d' Enric Valor i Vives concertant una entrevista amb Fuster.
Comentaris sobre la seua última novel·la.
Adhesió d' Enric Valor i Vives a l' homenatge a Fuster.
Nota de treball d' Enric Valor i Vives.
Anotació manuscrita del nom de l' autor.
Comunicació de Valprensa, "Sociedad editora del diario "Cronica"", de l'
enviament a Fuster d' un dossier informatiu del projecte d' edició d' un diari
en València i per al País Valencià.

Telegrama

Telegrama de "La Vanguardia" comunicant a Fuster que esperen reprenga la
seua col·laboració després de les eleccions.

6

Vanguardiala

19041

Carta

Mostra de suport a Fuster i adhesió a un homenatge que li ha donat, per
part d'Horacio Sàenz Guerrero, director de [La Vanguardia].

1968

Vanguardiala

19250

1969

Vanguardiala

19046

1969

Vanguardiala

19047

Carta

Carta
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Comunicat d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster de que aviat començarà a
rebre "La Vanguardia".
Coemntaris professionals.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster amb comentaris professionals
sobre la seua col·laboració a "La Vanguardia".

[

VANGUARDIA, La

Carta

Felicitació d' Horacio Sáenz Guerrero, de "La Vanguardia", a Fuster pels
articles enviats.
Anotació manuscrita.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster amb comentaris professionals
derivats de la seua col·laboració a "La Vanguardia".

Carta

Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero amb comentaris professionals
derivats de la seua col·laboració a "La Vanguardia".

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comunicat
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Carta d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster proposant-li escriure un article
diferent cada setmana.
Comentaris al pagament de les despeses pel viatge per a escriure la sèrie de
reportatges "Gentes pasadas por agua".
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster anunciant-li la data de publicació
dels seus articles sobre la joventut.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster anunciant-li la possible data de
publicació dels últims articles.
Anotació manuscrita.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", comunicant-li
a Fuster l' interès de Sebastià Auger en publicar els seus articles al diari
"Madrid".
Aclariment a Fuster per part de Lorenzo Villó sobre una expressió emprada
per aquest a un article seu publicat a "La Vanguardia Española" sobre la
beguda tipica de la població de Dénia anomenat [Carnot]. També li demana
alguns exemplars de l'esmentat article per als seus amics.
Comentaris a Fuster per part d'Esteve Genovés sobre la seua col·laboració al
diari [La Vanguardia], i manifestant-li que les lletres catalanes necessiten de
la seua figura.
Comentaris a Fuster per part d'Esebio Olóndriz Raventós arran de la lectura
del seu article a [La Vanguardia] titulat "Naranjas, toros y política" on es fa
referència a la mort tràgica del director del setmanari satíric valencià [La
Traca], pel que li recomana la lectura del llibre "¿Un millón de muertos?...".
Comunicat d' Horacio Sáenz Guerrero a Fuster de l' enviament d' un gir
postal de "La Vanguardia".

1969

Vanguardiala

19048

1969

Vanguardiala

19049

1969

Vanguardiala

19050

1969

Vanguardiala

19051

1969

Vanguardiala

19053

1969

Vanguardiala

19054

1969

Vanguardiala

19055

1969

Vanguardiala

19212

1969

Vanguardiala

19213

1969

Vanguardiala

19214

1969

Vanguardiala

19052

[

VANGUARDIA, La
Carta

Carta

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", anunciant-li a
Fuster el gir per l' import dels articles de desembre.
Envia un article sol·licitat per Fuster.
Carta de Montserrat Mallafré, de "La Vanguardia", amb comentaris
professionals.
Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant que enviarà l' article sobre el centenari de la defunció del
general Prim a "Tele/exprés" i en substitució li enviarà un altre més innocu.

1970

Vanguardiala

19056

1970

Vanguardiala

19059

1970

Vanguardiala

19060

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentaris professionals a Fuster.

1970

Vanguardiala

19061

Carta

Carta de Fuster proposant-li a Horacio Sàenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", dedicar una sèrie d' articles a la memòria de Joan Prats i Prim.

1970

Vanguardiala

19062

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", comunicant-li
a Fuster que la sèrie d' articles dedicats a la memòria de Joan Prats i Prim s'
ha de reduir a un sol article.

1970

Vanguardiala

19064

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentaris a Fuster sobre alguns articles.

1970

Vanguardiala

19065

1970

Vanguardiala

19066

1970

Vanguardiala

19189

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'un lector de [[La Vanguardia]], un tal
Pedro Pérez Arciniega, sobre la seua afirmació a un article seu de que'ls
antitaurins son més pro-europeus, i demés comentaris en contra del
nacionalisme català.
Adjunta solapa de sobre postal amb l'adreça del remitent.

1970

Vanguardiala

19201

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Pedro Pérez Arciniega sobre unes
afirmacions fetes per aquest a un article seu publicat a [La Vanguaria] sobre
la figura de Campoamor.
Adjunta tarja de presentació de la secretaría General del mateix diari.

1970

Vanguardiala

19202

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'una lectora del diari [La Vanguardia]
per la seua publicació d'un article en contra de la tauromaquia titulat "De
Benlliure a Manolo".

1970

Vanguardiala

19215

Carta
Carta
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Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentaris als articles rebutjats.
Carta de Josep Cases, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb comentaris
personals arran d' un artile de Fuster.

[

VANGUARDIA, La
Carta

Comentaris d'Elogi a Fuster per part de l'estudiant Ramón Ribó arran de la
lectura d'un article seu publicat a [La Vanguardia] sobre els temors a la
ciència, llegit dalt d'un avió d'Iberia de viatge a Anglaterra.

1970

Vanguardiala

19216

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Víctor Moya arran de la publicació al
[Diario de Barcelona] d'una traducció d'un text d'Arbó sobre l'obra de
mossèn Cinto, i mostra d'admiració a la seua obra i figura arrand e la lectura
d'articles seues a [La Vanguardia].

1970

Vanguardiala

19217

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Núria Estrada arran de la lectura d'un
article seu a [La Vanguardia] titulat "Una cultura...", i demés comentaris en
defensa de la llengua catalana i de l'ensenyament de la mateixa.

1970

Vanguardiala

19218

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant-li a Fuster un article en record a Albert Camus.

1970

Vanguardiala

19057

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant-li a Fuster un article sobre "Difunts sota ametllers en flor" y "Los
Encuentros" de Baltasar Porcel.

1970

Vanguardiala

19058

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant-li a Fuster que la sèrie d' articles dedicats a la memòria de Joan
Prats i Prim s' ha de reduir a un sol article.

1970

Vanguardiala

19063

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant-li a Fuster la publicació de l' article pendent.

1970

Vanguardiala

19067

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
preguntant-li a Fuster que li ha oferit Cebrián.

1970

Vanguardiala

19091

Carnet

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Amparo García Alós, lectora de [[La
Vanguardia]] al seu article publicat amb el títol "La historia y sus ilusiones", al
que li fa alguns comentaris i aclaracions.

1971

Vanguardiala

19220

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", proposant-li a
Fuster fer un article sobre Cambó per a la revista "Historia y vida".

1971

Vanguardiala

19068

1971

Vanguardiala

19211

1971

Vanguardiala

19221

1971

Vanguardiala

19222

Carta

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part d'un lector del diari [Tele/Exprés] d'uns
comentaris apareguts a un article amb el títol "Y... ¿si probasemos con la
verdad?".
Comentaris a Fuster per part de Raimon Llort arran de la lectura d'uns
articles apareguts a [La Vanguardia] sobre l'art modern i els artistes
contemporanis.
Comentaris crítics a Fuster per part d'un lector del diari [La Vanguardia]
sobre unes afirmacions festes per aquest a uns articles publicats a l'esmentat
diari sobre Unamuno i sobre la llibertat i la democràcia.

[

VANGUARDIA, La
Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Luis Clavera Armenteros, arran de la
lectura d'un article seu a [La Vanguardia] sobre la vida als pobles, i mostra
d'admiració per la seua activitat periodística.

1971

Vanguardiala

19223

1971

Vanguardiala

19224

1971

Vanguardiala

19225

1971

Vanguardiala

19069

1972

Vanguardiala

19191

Carta

Carta de Fuster a Horaci Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
enviant-li uns articles per a la revista.
Comentaris al conflicte amb el exportadors de taronges arran d' un article
publicat a "Destino".
Comentairs a la publicació en "Informaciones" dels articles de Fuster
publicats a "La Vanguardia".

1972

Vanguardiala

19070

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentaris sobre la publicació al diari "Informaciones" dels articles de
Fuster per a "La Vanguardia".

1972

Vanguardiala

19071

1972

Vanguardiala

19072

1972

Vanguardiala

19073

1972

Vanguardiala

19075

Carta

Carta

Comunicat

Article de
premsa

Carta

Carta
Carta
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Comentaris d'elogi a Fuster per part de Guillem Morey Mora arran de la
lectura d'un article seu publicat a [La Vanguardia] que li va fer molta risa, i
demés comentaris sobre l'autoria del Quixot.
Adjunta fullet publicitari de l'obra "El Greco, personaje y autor secreto del
Quijote".
Comentaris a Fuster per part de Hugo Joan, lector de [La Vanguardia], arran
de la lectura d'un article seu titulat "Hablar en castellano" on li fa diferents
comentaris sobre la pronunciació errònea d'alguns mots en castellà.
Comunicat d' Alfonso Vignau Miró, subdirector comercial de "La
Vanguardia", a Fuster de la liquidació corresponent als treballs del primer
semestre de l'any en curs.
Article de Fuster publicat a "La Vanguardia" enviat per Carta de Josep Cases,
lector de dit diari.
Anotacions manuscrites del lector al marge inferior.

Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentairs sobre la publicació al diari "Informaciones" dels articles de
Fuster per a "La Vanguardia".
Carta de Fuster anunciant-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", un article en resposta al publicat al diari per José Luis
Aranguren.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentaris sobre l' article de Fuster en resposta a Aranguren.

[

VANGUARDIA, La

1972

Vanguardiala

19076

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", explicant-li a
Fuster l' acotació final feta al seu article.
Proposa fer un article sobre la cita de Ludwig Wittgenstein emprada al seu
article.
Carta de Montserrat Mallafré, secretaria general de la direcció de "La
Vanguardia", aclarint uns dubtes de Fuster amb les retribucions.

1972

Vanguardiala

19077

Carta

Carta de Juan Anfruns Viñas, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb
comentaris personals arran d' un article de Fuster.

1972

Vanguardiala

19185

Carta

Carta de Josep Cases, lector de "La Vanguardia" a Fuster amb comentaris
personals arran d' un artile de Fuster.

1972

Vanguardiala

19190

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Josep Casas, un lector del diari [La
Vanguardia] pel seu article publicat amb el títol "La calidad de vida".

1972

Vanguardiala

19192

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Josep Casas després de la lectura
d'un article seu publicat a [La Vanguardia] sobre Freud.

1972

Vanguardiala

19193

1972

Vanguardiala

19203

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Picas i Pons sobre les seues
afirmacions filosòfiques arran de les seues sortides a fer bolets amb un
paraigües heretat de la familia, i al que Fuster li diguè que contestaria amb
un article a [La Vanguardia].

1972

Vanguardiala

19204

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia], un tal E.
Puig, arran de la lectura d'un article seu sobre l'humanitat i l'industralització
del món, en els que està d'acord. També li fa alguns comentaris sobre la seua
vida als països europeus de França i Alemanya.

1972

Vanguardiala

19205

Carta

Comentaris a Fuster per part d'un lector del diari [La Vanguardia], un tal E.
Puig arran de la lectura d'un article d'aquest donant-li la seua opinió sobre
les clases socials, la societat de consum i els joves.

1972

Vanguardiala

19206

Carta

Felicitacitació a Fuster per part del doctor Antoni Puigvert arran de la lectura
d'un article seu publicat a [La Vanguardia] amb el títol "La escalada del
eufemismo".

1972

Vanguardiala

19226

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de José Picas Pons lector del diari [La
Vanguardia] fent-li algunes reflexions sobre un paraigües heredat de la
família i uns sentiments extranys u fantasmagòrics per la possessió del
mateix, arran de la lectura d'un article seu a l'esmentat diari.

[

VANGUARDIA, La

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris crítics a unes afirmacions de Fuster per part de Santiago
Lloveras, lector del diari [La Vanguardia], arran de la lectura d'un article seu.
Comentaris crítics a Fuster per part d'Enric Garriga Trullols, lector del diari
[La Vanguardia] arran de les seues afirmacions aparegudes un article titulat
"El respeto mutuo" de contestació al Sr Aranguren, per les seues opinios a
d'altre article publicat al mateix diari on parla del nacionalisme català.
Comentaris d'elogi a Fuster per part de Montserrat Saló, lectora del diari [La
Vanguardia], arran de la lectura d'un article seu on parla de la fidelitat dels
gats.
Enviament a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia] d'un fragment
d'un llibre titulat "Deportación" en contestació a un article seu.

1972

Vanguardiala

19227

1972

Vanguardiala

19228

1972

Vanguardiala

19229

1972

Vanguardiala

19231

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de José Roqueta, lector del diarIo [La
Vanguardia] arran de la lectura d'un article seu titulat "Sociedad de
congelación"

1972

Vanguardiala

19232

Carta

Enviament a Fuster per part de J. Blaschke, president de l'Associació Cryonics
de Espanya, d'informació sobre la tècnica de criofiliació humana, arran de la
lectura d'un article seu sobre el tema publicat a [La Vanguardia].
Adjunta fullet en anglès de "Cryo-Span".

1972

Vanguardiala

19233

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", donant
llibertat a Fuster per a escriure un article.

1972

Vanguardiala

19074

Carta

Carta de Montserrar Cañomeras Roig a Fuster amb comentaris al seu article
"Reflexiones sobre la Obediencia".

1973

Vanguardiala

19078

Carta

Carta de Luis Buisán, lector de "La Vanguardia", amb comentaris a Fuster
sobre el seu article "El lector también escribe".

1973

Vanguardiala

19079

1973

Vanguardiala

19080

Carta

Carta de Fuster a Luis Buison, lector de "La Vanguardia".

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Josep Casas després de la lectura
d'uns articles seus publicats a [La Vanguardia] on fa referència als filòsofs i a
l'elegància.

1973

Vanguardiala

19194

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Casas després de la lectura d'un
article seu publicat a [La Vanguardia] sobre la psicologia i la realitat humana.

1973

Vanguardiala

19195
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[

VANGUARDIA, La
Carta

Comentaris a Fuster per part de Sinesio González, lector de "La Vanguardia"
elogiant els seus artícles i llibres, però li demana si pot fer-se amb algún
llibre seu en castellà i li aconsella que aixó vendría més llibres al arribar a
més gent que com ell no enten el català.

1973

Vanguardiala

19199

1973

Vanguardiala

19207

1973

Vanguardiala

19208

1973

Vanguardiala

19234

1973

Vanguardiala

19235

1973

Vanguardiala

19236

1973

Vanguardiala

19237

1973

Vanguardiala

20704

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", comunicant a
Fuster que ha rebut el llibre "Exploració de l' ombra" i comunica que pot
escriure un article sobre ell.
Anuncia que cobrará 500 pessetes més per article.

1974

Vanguardiala

19081

Carta

Comentaris crítics a Fuster per part d'Esteve Cortés i Villanueva a uns articles
publicats per Fuster a la premsa catalana elogiant la figura de Josep Pla per a
que siga guardonat amb el Premi de les Lletres Catalanes, que pensa no
mereixer pels seus ideals polítics.

1974

Vanguardiala

19197

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part d'Antonio del Valle, lector del diari [La
Vanguardia] arran de la lectura d'un article seu al mateix diari on parlaba de
Balmes. També li demana la seua opinió sobre una poesia que ha escrit
titulada "Súplica".
Disculpa per part de Fuster a Antonio del Valle, lector de [La Vanguardia], pel
seu article publicat al mateix diari, diguent-li que solament volia comparar
Balmes amb Unamuno i no fer cap judici de valor al respecte.
Comentaris a Fuster per part de José Mª Úbeda Hernández, lector del diari
[La Vanguardia] arran de la lectura d'un article seu sobre Freud, i demés
comentaris sobre la psicologia humana.
Felicitació a Fuster per part de Mariano Noguera Torrijos, lector de [La
Vanguardia] arran de la lectura d'un article seu sobre Azorín al mateix diari.
Comentaris crítics a Fuster per part de Amelia Añino, lectora de [[La
Vanguardia] a un article seu aparegut a l'esmentat diari titulat "Defensa de la
Comodidad".
Adjunta fragment d'una poesia de Bécquer.
Sol·licitud a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia] de la publicació de
les senyes de l'activista Margaret Kuhn per adherir-se a la seua campanya,
arran de la lectura d'un article titulat "La contestación de los viejos".
Carta de Montserrat Mallafré, de "La Vanguardia", aclarint a Fuster unes
qüestions administratives.
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Telegrama
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Contestació per part de Fuster a Esteve Cortès Villanueva diguent-li que
comparteix els seus pensaments però que s'ha de jutjar a Josep Pla de per al
Premi de les Lletres Catalanes pel seu valor literari, deixant a banda
qualsevol qüestió política.
Comentaris a Fuster per part de Francisco Aguilá arran de la lectura d'un
article aparegut a [La Vanguardia] sobre Blasco Ibáñez i la seua novel·la
"Fontana Rosa".
Mostra d'admiració a Fuster per part de Màrius Trillas per la seua obra i els
seus articles publicats a [Destino], [La Vanguardia], i [Tele Expres]. També li
fa algunes aclaracions a un article seu publicat al darrer diari on feia
referència a l'obra de Francesc Pujols, article amb el títol "Apartir de
Maragall".
Li adjunta un llistat amb títols d'articles sobre música publicats per Pujols al
diari [Las Noticias".
Felicitació a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia], V. J. Vukmir-Galic,
arran de la lectura d'un article seu sobre la "razón", i demés aclaracions al
respecte.
Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Horacio Sàenz Guerrero, director de
[La Vanguardia].
Al revers del full apareix el dibuix imprés d'una màquina d'escriure de la que
ixen estels.
Felicitació a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia], Jerónimo
Orellana Ramírez, arran de la lectura del seu article titulat "El público del
mundo", qui també li envia un fullet.
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant-li a Fuster que retalle l' extensió d' un article per la crisis del
papaer.
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant a Fustrer un article sobre el llibre "Valencia, tierra y alma de un
país" de Lluís Guarner.
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Carta de Josep Mª Brugueres i Riera, lector de "La Vanguardia" i soci d'
"Òmnium Cultural", a Fuster amb comentaris al seu treball.
Felicitació pel "Premi d' Honor de les Lletres Catalanes".
Anotació manuscrita: "Vanguardia".
Carta de Juan Anfruns Viñas, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb
comentaris personals arran d' un article de Fuster.
Comentaris crítics a Fuster per part de Josep Casas sobre el nou equip
directiu de la revista "Destino".
Sol·licitud a Fuster per part de Sinesio González, lector del diari [La
Vanguardia] qui li demana on pot trobar un article seu publicat al mateix
diari amb el títol "El proletario militante", i un exemplar en castellà del seu
llibre "El País Valenciano".
Felicitació a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia], José Aranal Sifré,
arran de la lectura del seu article titulat "La locura y sus limites", i demés
comentaris sobre la seua estància a un hospital psiquiàtric.
Felicitació a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia], José Mª Roberto,
arran de la lectura del seu article titulat "Un aquelarre más".
Comentaris a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia], Manuel Feliu de
Cendra, arran de la lectura d'un article seu sobre "L'utilització de fertilitzants
al camp", i demés aclaracions al respecte.
Carta de Montserrat Mallafré, de "La Vanguardia", comunicant a Fuster la
publicació del seu article "Sobre los juicios de valor".
Demana que envie una còpia de l' article "Confusiones de principio".
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant a Fuster una reducció dels seus articles per la situació de crisis
que viuen.
Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia".
Carta de Montserrat Mallafré, secretaria de direcció de "La Vanguardia",
consultant-li a Fuster en nom d' Horacio Sáenz Guerrero si poden publicar
una carta.
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Carta

Carta de Fuster a Montserrar Mallafré, secretaria de direcció de "La
Vanguardia", enviant unes ratlles complementàries a la "carta al director"
que proposaven publicar.
Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
enviant-li un article de temàtica local com li demanava.
Pregunta si després del canvi de director al diari "Tele/expres" creu que
podrà col·laborar setmanalment.
Comentaris a una carta rebuda del "Director General de Cultura Popular" per
un article publicat a "Informaciones" i a "La Vanguardia".

1976

Vanguardiala

19088

1976

Vanguardiala

19090

Carta

Carta de Juan Anfruns Viñas, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb
comentaris personals arran d' un article de Fuster.

1976

Vanguardiala

19187

Carta

Comentaris i aclaracions a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia]
arran de la lectura d'un article seu titulat "Los derechos del enfermo".

1976

Vanguardiala

19245

Document enviat per "La Vanguardia" a fi de presentar les liquidacions del
"Impuesto Rendimiento Trabajo Personal" de Fuster.
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Vanguardiala
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Vanguardiala
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1977

Vanguardiala
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1977

Vanguardiala
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1977

Vanguardiala
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Carta

Carta
Carta

Carta

Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", amb
comentaris personals.
Comentaris al "Premio Godó".
Carta de Carlos de Godó Valls, "Comte de Godó", anunciant-li a Fuster que
ha segut guardonat amb el "Premio Godó" en la seua edició 1976-77.
Carta de Fuster a Carlos de Godó Valls, "Comte de Godó", agraint-li el
"Premio Godó".
Carta de Fuster preguntant-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", per l' import del "Premio Godó" que encara no ha rebut.
Comentaris professionals.

Carta

Carta d' Esteban Molist Pol, administrador de "La Vanguardia", enviant-li a
Fuster el taló corresponent a l' import del "Premio Godó".

1977

Vanguardiala

19096

Carta

Carta de Fuster a Esteve Molist Pol, administrador de "La Vanguardia",
comunicant la recepció del taló corresponent al "Premio Godó".

1977

Vanguardiala

19097
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Carta de Fuster anunciant-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", que ha rebut l' import pel "Premio Godó". Agraeix la seua
mediació.
Envia un article.

1977

Vanguardiala

19098

Carta

Carta de Fuster demanant-li a Horacio Sáenz Guerrero si pot fer que li
envien "Tele/Exprés".
Anotació manuscrita:"La Vanguardia".

1977

Vanguardiala

19099

1977

Vanguardiala

19100

Carta

Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
enviant-li un article sobre Joan Oliver.
Demana la seua ajuda per a que li envien a Sueca el diari "Tele/Exprés".
Anotació manuscrita:"La Vanguardia".

Carta

Carta de Fuster agraint-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", la seua intervenció en la subscripció de "Tele/Expres".

1977

Vanguardiala

19102

Carta

Carta de Fuster concertant una cita amb Horacio Sáenz Guerrero, director
de "La Vanguardia", per al seu proper viatge a Barcelona.
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Vanguardiala

19103

1977

Vanguardiala

19105

1977

Vanguardiala

19106

1977

Vanguardiala

19107

Carta
Gir postal
Gir postal

Carta de Fuster concertant una cita amb Manuel Ibáñez Escofet per al seu
proper viatge a Barcelona.
Resguard de gir postal de "La Vanguardia" a Fuster.
Resguard de gir postal de "La Vanguardia" a Fuster.

Nota

Nota d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", anunciant-li a
Fuster que ja ha demanat que li envien el diari "Tele/Expres" a Sueca.

1977

Vanguardiala

19101

Telegrama

Còpia del telegrama enviat per Fuster a Manuel Ibáñez Escofet comunicantli que pot retallar el treball per a publicar-lo.

1977

Vanguardiala

19104

Telegrama

Telegrama d' Horacio sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
concertant una cita amb Fuster.

1977

Vanguardiala

19108

Article de
premsa

Carta de Fuster enviant-li a Horaci Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", la còpia d' un article que li sol·licitava.
Adjunta article titulat "Todavia Voltaire:Voltaire profeta".

1978

Vanguardiala

19113

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", proposant-li a
Fuster que ocupe el lloc de Miguel Pérez Ferrero com a jurat del "Premio
Godó".

1978

Vanguardiala

19109
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Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant-li que accepta formar part del jurat del "Premio Godó".
Proposa fer una resenya del volum V de les seues Obres Completes.

1978

Vanguardiala

19110

Carta

Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", aclarint-li a
Fuster algunes qüestions sobre la liquidació dels seus treballs."

1978

Vanguardiala

19114

Telegrama

Telegrama de Julio Ichaso Oñate comunicant-li a Fuster la data i el lloc de
reunió del jurat del "Premio Godó".
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1978

Vanguardiala
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1978

Vanguardiala
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1979

Vanguardiala

19116

1979

Vanguardiala

19124

1979

Vanguardiala

19117

Telegrama
Telegrama

Carta

Carta

Nota

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero demanant-li a Fuster la còpia d' un
article.
Telegrama de Manuel Ibáñez Escofet comunicant-li a Fuster que el seu últim
article per a "La Vanguardia" no es publicarà.
Carta de Fuster demanant-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", la seua aprovació per a poder publicar els articles publicats a
"La Vanguardia" al diari "El País".
Pregunta per la seua continuïtat com a jurat del "Premio Godó".
Carta al director de "La Vanguardia" de A. Terol en relació a uns articles de
Fuster.
Nota de Julio Ichaso Oñate preguntant-li ha Fuster si ha rebut els treballs del
"Premio Godó" 1978-1979.
Comunica la data i el lloc de reunió del jurat del premi.

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero demanant l' assistència de Fuster a l'
entrega del "Premio Godó" a Mario Vargas Llosa.

1979

Vanguardiala

19120

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant-li a Fuster la suspensió de l' acte d' entrega del "Premio Godó".
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Telegrama de "La Vanguardia" a Fuster.
Monòleg "Para "Desasnamiento" de burros" que obri la tragèdia "Catatiliana
ou Rome sauvée" de Voltaire, dedicat a Fuster i Masriera.
Data manuscrita.
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Carta de Fuster agraint-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", la solució al problema dels seus honoraris.
Envia un article sobre Alfaro.

1980

Vanguardiala

19130

Comunicat

còpia del comunicat d' Alfonso Vignau Miró, adjunt a la gerència de "La
Vanguardia", de les quantitats totals facturades pel diari als periòdics de
COLPISA en concepte de cesió de les col·laboracions de Fuster corresponents
a l' any 1978.
Anuncia el pagament del 50 per cent del total.
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Vanguardiala
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1980

Vanguardiala
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1980

Vanguardiala
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1980

Vanguardiala

19128

Comunicat

Telegrama

Telegrama

Comunicat d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia" a Fuster
d' un canvi en la quantitat a rebre pels seus articles.
Telegrama de Julio Ichaso Oñate comunicant a Fuster la data i el lloc per a la
concesió del "Premio Godó".
Anuncia l' enviament dels treballs.
Telegrama de Julio Ichaso Oñate comunicant a Fuster la data i el lloc de la
reunió per a la concesió del "Premio Godó".

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant a Fuster la data i el lloc per al "Premio Godó".
Demana confirme l' assistència.

1980

Vanguardiala

19131

Telegrama

Còpia del telegrama enviat per Fuster comunicant-li a Horacio Sáenz
Guerrero, director de "La Vanguardia", que no pot assitir a l' acte d' entrega
del "Premio Godó".

1980

Vanguardiala

19132

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant-li a Fuster un article dedicat al quatre-cents aniversari dels
"Essais" de Michel de Montaigne.

1980

Vanguardiala

19133

Carta

Mostra de condol de Fuster a l' equip de "La Vanguardia" per la mort de
Montserrat Mallafré.
Anuncia a Horacio Sáenz Guerrero que encara que siga fora de
temps.escriurà l' article sobre Michel de Montaigne.

1981

Vanguardiala

19134

Carta

Nota d' agraïment d' Horacio Sánez Guerrero, director de "La Vanguardia", a
Fuster per la seua mostra de condol per la mort de Montserrat Mallafré.
Comentaris als seus articles.

1981

Vanguardiala

19135

Carta

Carta de Manuel Ibáñez Escofet, subdirector de "La Vanguardia", proposantli a Fuster fer un article per a la pàgina de cultura en català.
Demana que li ho propose a Vicent Andrés Estellés en nom seu.

1981

Vanguardiala
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Carta de Fuster a Manuel Ibáñez Escofet, subdirector de "La Vanguardia",
enviant-li un article per a la pàgina catalana de cultura del diari.
Comentaris sobre Vicent Andrés Estellés i la seua possible col·laboració.
Adjunta adreça d' Estellés.
Carta de Manuel Ibáñez Escofet, subdirector de "La Vanguardia", anunciant-li
a Fuster la publicació del seu article.
Comunica que la periodicitat pot ser mensual.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", arran d' un
article de Fuster enviat al diari sobre unes declaracions de Fraga.
Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
aclarint-li els motius de l' article contra Fraga. Eniva una còpia del "Diario de
Valencia" en la que es fa referència a dita qüestió.
Comentaris a l' atemptat sofert per Fuster.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", a Fuster amb
comentaris sobre l' article sobre Fraga.
Envia un editorial per la noticia de l' atemptat com a mostra de suport.
Carta de Miquel Bentanachs, secretari de "La vanguardia", demanant-li a
Fuster que envie el seu número de carnet d' identitat per a fer la declaració
d' Hisenda.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", preguntant-li a
Fuster si pot comptar amb la seua col·laboració i amb quina freqüència.
Felicitació de "La Vanguardia" a Fuster pel "Premi de les Lletres
Valencianes".
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
demanant-li a Fuster un article sobre Pla.
Còpia de telegrama enviat per Fuster a Julio Ichaso, de "La Vanguardia",
anunciant-li la seua assistència.
Telgrama d' Horacio Sáenz Guerrero, de "La Vanguardia", interessat-se per
Fuster.
Telegrama de Manuel Ibáñez Escofet, de "La Vangaurdia", demanant-li a
Fuster un article sobre Eugeni d' Ors.
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", a Fuster.
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Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant-li a Fuster la nova tarifa.

1981

Vanguardiala

19151

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per lart de Horacio
Sàenz Guerrero, en nom dels seus companys del diari [La Vanguardia].

1981

Vanguardiala

19246

1982

Vanguardiala

19161

1982

Vanguardiala

19163

Carta

Carta

Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
exposant-li els motius de la seua negativa inicial a col·laborar de manera
exclusiva per a dit diari.
Exposa la seua proposta de col·laboració.
Carta de Fuster a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
enviant la còpia d' un article.

Carta

Carta de Juan Anfruns Viñas, lector de "La Vanguardia", a Fuster amb
comentaris personals arran d' un article de Fuster.

1982

Vanguardiala

19188

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant a Fuster la data i el lloc per al "Premio Godó".
Demana confirme l' assistència.

1982

Vanguardiala

19152

Telegrama

Còpia del telegrama enviat per Fuster comunicant-li a Horacio Sáenz
Guerrero, director de "La Vanguardia", que no pot assitir a l' acte d' entrega
del "Premio Godó".

1982

Vanguardiala

19153

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
preguntant-li a Fuster si li és possible acudir a Barcelona per a la reunió del
jurat del "Premio Godó".
Demana resposta per tal de convocar a la resta d' assistents.

1982

Vanguardiala

19154

Telegrama

Telegrama de Miquel Bentanachs demanant-li a Fuster que confirme la seua
assistència al "Premio Godó".

1982

Vanguardiala

19155

Telegrama

Còpia del telegrama enviat per Fuster confirmant la seua assistència al
"Premio Godó".

1982

Vanguardiala

19156

Telegrama

Telegrama de Miquel Bentanach confirmant, per indicació d' Horacio Sáenz
Guerrero, la data i el lloc de la reunió del "Premio Godó" a Fuster.

1982

Vanguardiala

19157

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, proposant-li a Fuster que escriga
només per a ells. Anuncia que està disposat a duplicar les condicions
Anotació manuscrita: "Mig contestat".

1982

Vanguardiala

19158

Telegrama

Còpia del telegrama enviat per Fuster a Horacio Sáenz Guerrero rebutjant la
seua proposta de col·lavorar en exclusiva per a "La Vanguardia".

1982

Vanguardiala

19159
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Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
convidant a Fuster a anar a Barcelona per tractar la proposta de col·laboració
exclusiva que rebutja.
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
anunciant a Fuster que li donarà una resposta a la seua proposta de
col·laboració.
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
anunciant-li a Fuster que li doblarà la tarifa.
Telegrama de suport de Luis Foix, Jaume Arias, Horacio Sáenz Guerrero,
Manuel Ibáñez Escofet, de l' equip de "La Vanguardia", a Fuster amb motiu
de l' atemptat.
Carta de Luis Foix, director de "La Vanguardia", comunicant-li a Fuster que
donarà a llegir la seua carta a Baltasar Porcel i acabaran amb la polèmica
com ell diu, publicant la nota a la secció "Cartas de los lectores".
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Vanguardiala

19160

1982

Vanguardiala

19162

1982

Vanguardiala

19164

1982

Vanguardiala

19165

1983

Vanguardiala

19137

Carta

Carta de Fuster enviant-li a Luis Foix, director de "La Vanguardia", una "Carta
al director" en resposta a un article de Baltasar Porcel.
Adjunta carta al director

1983

Vanguardiala

19166

Carta

Carta de Fuster comunicant a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", la seua impossibilitat d' acudir a la reunió del "Premio Godó"
per motius de salut.

1983

Vanguardiala

19171

Carta

Carta de Fuster anunciant-li a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", que aviat es recuperarà i reprendrà el ritme de les seues
col·laboracions

1983

Vanguardiala

19173

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
comunicant-li a Fuster la data per al "Premio Godó".

1983

Vanguardiala

19167

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
confirmant-li a Fuster la data i el lloc del "Premio Godó".

1983

Vanguardiala

19168

Telegrama

Telegrama de Fuster comunicant a Horacio Sáenz Guerrero, director de "La
Vanguardia", la seua impossibilitat d' acudir a la reunió del "Premio Godó".
Delega el seu vot en Horacio Sáenz Guerrero.

1983

Vanguardiala

19169

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
anunciant-li a Fuster que retarden la reunió del jurat del "Premio Godó"
perquè puga assistir.

1983

Vanguardiala

19170

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
interessant-se per Fuster.

1983

Vanguardiala

19172
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[

VANGUARDIA, La

Telegrama
Carta
Carta

Telegrama de suport de Luis Foix, Jaume Arias, Horacio Sáenz Guerrero,
Manuel Ibáñez Escofet, de l' equip de "La Vanguardia", a Fuster.
Carta d' Horacio Sáenz Guerrero, conseller director de "La Vanguardia",
convidant a Fuster al XX "Premio Godó".
Carta de Fuster comunicant-li a Horacio Sáenz Guerrero la data de la seua
estada a Barcelona.

1983

Vanguardiala

19174

1984

Vanguardiala

19176

1984

Vanguardiala

19177

Invitació

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia",
convidant a Fuster a l' entrega del "Premio Godó".
Anotació manuscrita: "Contestat".

1984

Vanguardiala

19175

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero recordant-li a Fuster la data del dinar
del "Premio Godó".

1984

Vanguardiala

19178

1985

Vanguardiala

19179

1985

Vanguardiala

19180

1985

Vanguardiala

19181

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, convidant a Fuster a assistir a l'
entrega del "Premio Godó".
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero convdant a Fuster a assistir a la
deliberació del jurat del "Premio Godó".

Telegrama

Telgrama de Fuster comunicant a Horacio Sáenz Guerrero la impossibilitat d'
acudir a la reunió del "Premio Godó" per motius de salut.

Telegrama

1986

Vanguardiala

19184

Telegrama

Telgrama de Fuster comunicant a Horacio Sáenz Guerrero la impossibilitat d'
acudir al "Premio Godó".
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero preguntant-li a Fuster si assistirà al
sopar del "Premio Godó".

1986

Vanguardiala

19182

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero comunicant-li a Fuster un canvi en la
data del sopar del "Premio Godó".

1986

Vanguardiala

19183

1986

Vanguardiala

19247

1986

Vanguardiala

19248

1990

Vanguardiala

19118

Vanguardiala

19210

Carta

Telegrama
Telegrama
Gir postal
Carta

Correspondència de Joan Fuster
2011 ]

Comunicació a Fuster per part d'Horacio Sàenz Guerrero de la data d'unes
eleccions [al consell directiu] de [La Vanguardia].
Sol·licitud a Fuster per part d'Horacio Sàenz Guerrero de la data en que pot
anar a Barcelona a fer de jurat d'uns premis literàris organitzats per [Va
Vanguardia].
Resguard de gir postal de "La Vanguardia" a Fuster.
Comentaris crítics a Fuster per part del periodista Francisco Díaz Carbonero
per la seua obra i articles a [La Vanguardia] arran de l'aparició del seu darrer
article publicat al mateix diari amb el títol "Envidia".

[

VANGUARDIA, La

Carta

Comentaris a Fuster per part d'un lector de [La Vanguardia] arran de la
lectura d'un article seu.

Vanguardiala

19230

Nota

Nota d' agraïment a Fuster per l' enviament del seu llibre "Contra Unamuno
y los demás".

Vanguardiala

19044

Vanguardiala

19123

Vanguardiala

19209

Vanguardiala

19219

Vanguardiala

19039

Vanguardiala

19040

Vanguardiala

19042

Vanguardiala

19043

Vanguardiala

19045

Vanguardiala

19119

Nota
Retall de
premsa

Retall de
premsa
Telegrama
Telegrama
Telegrama
Telegrama

Telegrama

Nota d' Horacio Sáenz Guerrero, director de "La Vanguardia", a Fuster.
Comentaris crítics enviats a Fuster sobre un article de Vicent Ventura
publicat a [La Vanguardia] amb el títol "La grave falta de información: Los
labradores precisan gente que les hable en su idioma", fets per un lector, qui
ha escrit els comentaris sobre el mateix retall de l'article.
Retalls de premsa d'uns articles de Fuster enviats per [La Vanguardia] i amb
anotacions d'un lector en contra dels mateixos. Articles titulats "Con Balmes,
como excusa" i "El rastro ascendente: Los abuelos de cada cual".
Telegrama de "La Vanguardia" comunicant a Fuster la data del dinar del
"Premio Godó".
Telegrama de "La Vanguardia" demanant a Fuster que confirme la seua
assitència al "Premio Godó".
Telegrama d' Horaci Sáenz Guerrero, de "La Vanguardia", a Futer.
Telegrama de Manuel Ibañez Escofet, de "La Vanguardia", demanant
autorització a Fuster per a suprimir les últimes línies d' un article abans de
publicar-lo.
Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero, de "La Vanguardia", donant-li a Fuster
algunes indicacions per a un article sobre Josep Pla.

Telegrama

Telegrama d' Horacio Sáenz Guerrero anunciant-li a Fuster que a partir d' ara
cobrarà el doble pel seus treballs.

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'uns exemplars de la revista
"Tramuntana" i demés comentaris sobre l'importància d'aprendre la llengua
vernacla. També li dona records per a l'amic comú Enric Valor.

1952

Vanobodijosep

19253

Carta

Felicitació a Fuster per part de Josep Vañó pels nombrosos premis literaris
aconseguits, i li comunica el començament d'uns cursets de Gramàtica
valenciana organitzats per l'associació la Penyeta, i enviament dels materials
i fullets propagandístics dels cursos.

1952

Vanobodijosep

19254

VAÑÓ BODI, Josep
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[

VAÑÓ BODI, Josep
Carta

Carta

Tarja de
presentació

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part de Josep Vañó de l'adreça de tots els
participants als Jocs Florals de Lo Rat Penat, i demés comentaris sobre com
organitzar els Jocs Florals de Sueca. També li comunica que han encetat una
secció sobre llengua a "Jornada", i d'altres comentaris sobre la necessitat
d'un major foment lingüístic a València.
Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'un exemplar de la revista "Pont
Blau" i demés comentaris sobre les dificultats d'arribada a Barcelona de la
mateixa revista i de "Tramontane", i li comunica l'organització a Alacant de la
Vª Taula de Poesia.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó Bodí de la seua assistència a les
reunions de l'associació "La Penyeta", als locals de Lo Rat Penat de València, i
felicitació pel seu "Diccionari".
Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó de que no hi ha cap
confirmació per a la celebració d'un acte de presentació a València del
"Diccionari català-valencià-balear", i de l'enviament d'unes cartes. També li
diu quan anirà a Barcelona per si vol que li faça alguna gestió.
Sol·licitud per part de Fuster a Josep Vañó de si pot demanar-li una
entrevista amb Mossèn Moscardó per a que l'assessore a un tema, no
especificat.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó de que treballe en l'encàrreg
d'uns textos per al "Diccionari català-valencià-balear", també li demana un
article sobre "El Nadal" i una relació dels llibres editats en valencià.
Finalment li demana que li diga de que es va parlar a la darrera reunió de Lo
Rat Penat a la que no va poder anar.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó d'una reunió per a parlar de com
donar-li propaganda als seus llibres. També el felicita per la seua inclusió als
cursos de l'Universitat de València, i desitja que siga l'impulsor del
valencianisme.
Comentaris a Fuster per part de Josep Vañó sobre les activitats a dur a terme
a la premsa per a la difusió del llibre valencià, intentant fomentar la lectura
de l'obra del mateix Fuster.
Comentaris a Fuster per part de Josep Vañó sobre algunes curiositats que ha
llegit en premsa sobre els valencians de cara a la publicació del seu llibre
sobre "El Pais Valencià"

1952

Vanobodijosep

19255

1952

Vanobodijosep

19256

1952

Vanobodijosep

19252

1953

Vanobodijosep

19257

1954

Vanobodijosep

19258

1955

Vanobodijosep

19259

1955

Vanobodijosep

19260

1956

Vanobodijosep

19261

1958

Vanobodijosep

19262

[

VAÑÓ BODI, Josep

Carta

Proposta a Fuster per part de Josep Vañó de creació d'una empresa per a la
venda ambulant de llibres i discs en valencià pels pobles.

1963

Vanobodijosep

19263

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'una còpia de la carta enviada al
director del diari [Las Provincias] per publicar-la a la Secció de cartes al
director, defensant unes afirmacions de Fuster aparegudes al seu llibre "El
Pais Valenciano".

1963

Vanobodijosep

19264

Carnet

Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó de la proposta de data per a
quedar amb el Sr. Albalate, qui proposa un dinar amb la familia a l'hotel
Bayren de Cullera, i demés comentaris sobre els temes tractats a la darrera
reunió de Lo Rat Penat.

1964

Vanobodijosep

19270

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó de l'equivocació en la seua
data de naixement publicada a l'article seu aparegut al "Diccionario
Enciclopedico Ilustrado, Plaza & Janés".

1964

Vanobodijosep

19265

1964

Vanobodijosep

19266

1964

Vanobodijosep

19267

Carta

Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó del seu viatge al nord, i demés
comentaris sobre la venda ambulant de llibres en valencià. També li proposa
l'edició de llibres en valencià per al foment de l'ús de la llengua, i demés
comentaris sobre alguns articles apareguts a [Las Provincias] sobre Raimon.
Adjunta un possible text donant-li una idea per al llibre "Perquè vosté no sap
llegir valencià".

1964

Vanobodijosep

19268

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó d'una data per a una entrevista
amb Lluïs Albalate, exdirector de la revista "La Semana Vitivinícola", per a la
seua col·laboració a la mateixa publicació.
Adjunta alguns exemplars de l'esmentada revista d'octubre de 1964 titulats
"La Lonja del Vino busca casa", "Sobre la modernización de las directrices en
Renfe", "Sobre el Estatuto de la Renfe" i "El Estatuto de la Renfe".

1964

Vanobodijosep

19269

1964

Vanobodijosep

19271

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
2014 ]

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó dels requisits fiscals per a la
creació d'una empresa de venda ambulant de llibres i discs en valencià pels
pobles.
Comentaris a Fuster per part de Josep Vañó arran de la lectura d'un aricle de
Muñoz Alonso sobre "L'escriptor inconformista" on parla de la visita a
Alacant del periodista René Sanon, i demés comentaris sobre l'emigració
valenciana. També li fa alguns comentaris a d'altre article d'un metge
d'Algemesi publicat a [Las Provincias] sobre la parla valenciana a Argèlia
degut a l'emigració.

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Vañó, i demés comentaris
sobre la seua predisposició per a ser referent cultural al Pais Valencià.

[

VAÑÓ BODI, Josep

Expedient

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'un llistat de d'obres d'Antonio
Igual Úbeda, adjunta retalls de premsa i còpia d'una carta al director de [Las
Provincias] per a la seua publicació.
Articles adjunts titulats: "Paises preferidos", "El general Prim", "Sigamos con
Prim", "En torno al...", "Valencianos e seguunda", "Loriguilla, un pueblo que
cambia de sitio", "Réquiem por los vagones-cubas y cisternas antiguos",
"Mejoras en la Renfe".

1964

Vanobodijosep

19273

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'uns retalls de premsa i de
còpies d'unes cartes al director enviades a [Las Pronvincias] per a la seua
publicació, que tracten sobre provincialisme valencià, sobre la convivència
dels ciutadans castellano i valenciano parlants a València, i sobre
l'exportació citrícola.

1965

Vanobodijosep

19272

Postal

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Josep Vañó.
Al revers del full aparaix una foto a color d'unes pintures rupestres
mediterrànies, que representen [Arquers. Barranc de la Gasulla (Alt
Maestrat, Castelló)].

1965

Vanobodijosep

19274

Carta

Comentaris a Fuster per part de Josep Vañó sobre les gestions a fer per a la
creació d'un nou diari valencià.
Adjunta anotacions sobre el nom de l'empresa editora "Promocions Culturals
S.A", i informe sobre la documentació a aportar segons la llei de premsa
[Decreto 749-1996].

1966

Vanobodijosep

19275

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó de que faça algunes gestions a
València per a la creació de l'empresa Promocions Culturals S.A., per a la
publicació d'un nou diari valencià. També li fa alguns comentaris sobre amics
comuns de l'àmbit cultural valencià.

1966

Vanobodijosep

19277

1966

Vanobodijosep

19278

1966

Vanobodijosep

19279

1966

Vanobodijosep

19281

Carta

Carta
Expedient
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Comentaris a Fuster per part de Josep Vañó sobre les gestions a dur a terme
per al registre de l'empresa Promocions Culturals S.A. de cara a la creació
d'un diari valencià sota la direcció de Vicent Ventura.
Adjunta còpia de la carta de Josep Vañó a José Bugueda Sanchiz fent-li
alguns comentaris sobre el registre de l'empresa periodística PROCUSA pel
Ministeri.
Mostra de condol a Fuster per part de Josep Vañó per la mort del seu pare,
de la que es va assabentar de viatge.
Expedient enviat a Fuster per part de Josep Vañó amb còpies dels
documents presentats per a la constitució i registre mercantil de l'empresa
Edicions Culturals S.A.

[

VAÑÓ BODI, Josep
Informe

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'un esborrany de pressupostos i
estudis per a l'edició d'una revista d'informació general a Valencia "La
Quinzena".

1966

Vanobodijosep

19282

Tarja de
presentació

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó de la seua visita a València per
reunir-se amb uns amics, i li adjunta uns retalls de premsa de diferent
temàtica i dels diaris [[ABC, Ya, i Pueblo]], amb els títols: "Ideas de los
españoles del siglo XVII", "Ideas de Españoles del siglo XVII",
"Descentralización", "Alfilerazos", "Picotazos", "Otra vez será", "¿Por qué se
impacientan?", "Polemica: Separatismo-Racismo", "Breverías", "Última hora:
inconsciente desparpajo", "Regionalismo nacional", "Andres bello y la unidad
del idioma", "Carta a una dama catalana", [Retall de foto d'una
manifestació], "Graves incidentes en la Catedral de Mlinas (Bélgica)".

1966

Vanobodijosep

19276

Article de
premsa

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'una carta al director per
publicar-la a un diari valencià defensant a Fuster arran de les crítiques
rebudes per la publicació de l'obra "El Pais Valenciano".

1967

Vanobodijosep

19283

Carta

Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'uns exemplars del diari "El
Poble Valencià".

1967

Vanobodijosep

19285

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Josep Vañó sobre la venda de
llibres seus per l'empresa Promocions Culturals S.A., i sobre l'enviament de
les correccions per a l'edició d'un llibre seu.

1967

Vanobodijosep

19286

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó de la data d'una reunió.

1967

Vanobodijosep

19288

1967

Vanobodijosep

19284

1967

Vanobodijosep

19289

1973

Vanobodijosep

20706

1977

Vanobodijosep

19287

1978

Vanobodijosep

19290

1978

Vanobodijosep

19291

Telegrama
Telegrama
Carta
Tarja de
presentació
Carta

Carta
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Enviament a Fuster per part de Josep Vañó d'una data per reunir-se a
València.
Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó de que no podrá anar a la
reunió acordada al tenir que viatjar a Madrid
Carta de José Vañó Bodí al director del diari "Levante", cita un fragment de l'
obra de Fuster "El Pais Valenciano".
Enviament a Fuster per part de Josep Vañó i la seua dóna de la seua nova
adreça a València
Enviament a Fuster per part Josep Vañó d'una fotocòpia d'un article de
premsa titulat "Crònica del Diccionari", [Any 1951], que li adjunta com a
recordatori.
Mostra de suport a Fuster per part Josep Vañó amb motiu de primer
atemptat patit per Fuster del que s'ha enterat per la televisió.
Anotació manuscrita de Fuster a la part superior del full [Contestat].

[

VAÑÓ BODI, Josep

Carta
Carta
Tarja de
presentació

Carta

Carta
Carta

Enviament a Fuster per part de Ricard Avellán Aguado, diputat de cultura i
patrimoni artístic, d'una invitació per a una exposició sobre trens i tranvies, i
presentant-li el projecte d'un Museu del Ferrocarril i Tramvia a València.
Adjunta invitació a l'exposició "Trens, estacions i tamvies del País Valencià",
a la Sala Parpalló de València.
Sol·licitud a Fuster per part de Josep Vañó d'una data per a reunir-se tots
dos.
Felicitació d'aniversari a Fuster per part de Josep Vañó, pels seus 69 anys.

Vanobodijosep

19295

1980

Vanobodijosep

19296

1980

Vanobodijosep

19292

1981

Vanobodijosep

19297

1985

Vanobodijosep

19293

1991

Vanobodijosep

19294

Vanobodijosep

19280

Carta de presentació pública de la nova revista "La Quinzena" enviada a
Fuster per Josep Vañó.

Carta

Comunicació a Fuster per part de l'equip directiu de VANOSA de la compra
d'accions de la mateixa entitat i de l'assitència a una reunió de la Junta
General.
Adjunta butlletí per a la compra d'accions de l'entitat.

1981

Vanosa

19251

Carta

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat, per part de Josep Varela
i Serra, Cap dels Serveis de Cultura de Lleida.

1981

Varelaiserrajosep

19298

Carta

Agraïment a Fuster per part de José Vargas Tamayo per l'enviament del seu
poemari "Va morir tan bella", i li correspon enviant-li uns poemes seus
escrits mentre estudia carrera sacerdotal a latinoamèrica.
Adjunta poemes mecanografiats amb els títols "Ausencia y regreso: I. En alta
mar", "II.Super flumina".

1951

Vargastamayojose

19300

Adhesió

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Pilar de
Vargas, azafata d'AVIACO, escrita al revers d'una tarja d'embarcament.

1981

Vargaspilarde

19299

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pilar Vázquez Cuesta professora de llengua
portuguesa a l'Universitat de Salamanca i veranejant a Cullera d'una data per
visitar-lo i parlar amb ell de temes lingüístics arran de la lectura de
"Nosaltres els valencians".

1977

Vazquezcuestapilar

19301

VARGAS TAMAYO, José

VARGAS, Pilar de

Carta de presentació del projec d'un Museu de Ferrocarrils i Tramvies a
València, demanant col·laboració econòmica per a dur a terme l'esmentat
projecte.
Comunicació a Fuster per part de Josep Vañó del casament del seu full Llucià,
per a que faça de testic.

1980

Carta
VANOSA

VARELA I SERRA, Josep

Sol·licitud a Fuster per part de Llucià Vañó d'una visita al Museu de
Ferrocarrils i Tramvies de València.

VÁZQUEZ CUESTA, Pilar
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[

VÁZQUEZ CUESTA, Pilar

Carta

Contestació per part de Fuster proposant-li una data a Pilar Vázquez Cuesta
per a quedar i parlar amb ella.

1977

Vazquezcuestapilar

19302

VÁZQUEZ MONTALBÁN,
Manuel

Carta

Sol·licitud de Fuster a Manuel Vázquez Montalbán de l'enviament d'uns
números de la revista "Por Favor" que li falten.

1976

Vazquezmontalbanmanuel

19304

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Vázquez Montalbán de que faça una
col·laboració semanal a la revista "Por Favor" sobre política, li diu quines
retribucions editorials rebrà pel mateix.

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19305

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19306

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19307

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19308

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19309

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19310

1977

Vazquezmontalbanmanuel

19303

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Telegrama
Telegrama

Adhesió per part de Manuel Vázquez Montalbán a l'homenatge a Fuster que
se li farà a València amb motiu de l'atemptat

1981

Vazquezmontalbanmanuel

19311

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicente Vela Carmelo d'un exemplar de la
seua obra "El País Valenciano" al llegir-la i estar completament desacord
amb els seus continguts.

1977

Velacarmelovicente

19312

Carta

Felicitació a Fuster per part de Francesc Velaza i Fusté, director del Banco
Industrial de Cataluña, per l'obtenció del Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.

1975

Velazaifustefrancesc

19313

1959

Velezcarlos

19314

1981

Vendrell

19315

1981

Vendrelligrausalvador

19317

VELA CARMELO, Vicente

VELAZA I FUSTÉ, Francesc

VÉLEZ, Carlos
VENDRELL

Acceptació per part de Fuster enviada a Manuel Vázquez Montalbán de
col·laborar a la revista "Por Favor", pel que li envia un article.
Comunicació per part de Fuster a Manuel Vázquez Montalbán de que li
telefona un amic a la revista "Por Favor" al estar malalt.
Comunicació a Fuster per part de Manuel Vázquez Montalbán de que
accepten la seua col·laboració editorial a la revista [Por Favor].
Comentaris per part de Fuster a Manuel Vázquez Montalbán sobre la seua
col·laboració semanal amb un article sobre política per a la revista "Por
Favor".
Enviament per part de Fuster a Manuel Vázquez Montalbán d'uns articles
per a la seua publicació.
Sol·licitud a Fuster per part de Manuel Vázquez Montalbán de que li telefone
a la revista "Por Favor".

Carta
Telegrama

VENDRELL I GRAU, Salvador
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Sol·licitud a Fuster per part de Carlos Vélez, director de la revista "Acento
Cultural" de la seua col·laboració amb articles per a la mateixa.
Adhesió per part d'un tal Vendrell a l'homenatge a Fuster que se li farà a
València amb motiu de l'atemptat.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Salvador
Vendrell Grau, qui està de viatge a Mallorca i lamenta no estar a Sueca a la
manifestació de suport.

[

VENDRELL I MARTÍ, Ygnasi
Postal

1981

Vendrellimartiygnasi

19318

1987

Vendrellagnes

19316

Vendrellvoro

20707

Ventadeltoboso

19319

1980

Ventallojoaquim

19320

1975

Ventura

20708

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Vicent Ventura i d'altres amics de
"Claustro" sobre la publicació d'un article de Xavier Casp a la mateixa revista,
i demés comentaris crítics a la figura i pensament polític de Diego Sevilla,
oposant-se a les seues idees dictatorials.
Al revers dels fulls apareix l'esborrany d'un article de Fuster sobre certes
afirmacions d'Azorín sobre poesia i a la figura de Jacint Verdaguer.

1950

Venturabeltranvicent

19334

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura i Josep Mª Ricchart de la
revista "Claustro" de col·laboració en la mateixa publicació. També li fan
alguns comentaris sobre la figura del col·laborador en la mateixa Diego
Sevilla, i a la publicació d'un article de Xavier Casp. Finalment li demanen
l'enviament d'un exemplar de "Verbo" i demés comentaris sobre el desig de
Ventura de ser concejal per València.

1951

Venturabeltranvicent

19336

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura de la desaparició del
semanari "Claustro" del que l'han apartat per motius polítics, li diu que es
publicarà el darrer número amb un article de Fuster. També li demana
reunir-se per parlar quan vaja a València i li demana que li porte un número
de la revista "Tajo".

1951

Venturabeltranvicent

19337

VENDRELL, Agnés
Carta
VENDRELL, Voro
VENTA DEL TOBOSO
VENTALLÓ, Joaquim
VENTURA

Mostra de suport a Fuster per part de Ygnasi Vendrell i Martí, amb motiu de
l'atemptat.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista de la ciutat de Barcelona
[Plaza Calvo Sotelo y Avda. Generalísimo].

Nota
Invitació
Carta
Telegrama

VENTURA BELTRÁN, Vicent
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Sol·licitud a Fuster per part d'Agnès Vendrell, viuda d'Antoni Cumella d'un
text per al catàleg d'una exposició pòstuma d'aquest.
Nota d' agraïment de Voro a Fuster.
Invitació a Fuster a la celebració d'aniversari d'apertura del restaurant Venta
del Toboso al carrer de la Mar (València).
Agraïment a Fuster per part de Joaquim Ventalló per la seua declaració
pública de que aquest darrer es mereixia l'obtenció del Premi Godó de
periodisme.
Telegrama de Ventura comunicant a Fuster la data d' una reunió.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de quedar per a prendre cafè.
Al revers del full se li prega contestació a Fuster, i apareix una caricatura
d'aquest.

1951

Venturabeltranvicent

19338

1952

Venturabeltranvicent

19339

1952

Venturabeltranvicent

19341

1957

Venturabeltranvicent

19343

1958

Venturabeltranvicent

19345

1959

Venturabeltranvicent

19346

1960

Venturabeltranvicent

19347

1961

Venturabeltranvicent

19349

Nota

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita a València d'un
amic comú pel que li demana que vaja a sa casa a visitar-lo quant torne
d'excursió al Penyagolosa.
Escrita al revers del primer full del fullet publicitari del "Concurso Literario
Casa Pedro 1961".

1961

Venturabeltranvicent

19348

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura del see desig de tornar de
l'exili en Paris, pel que li demana consell al respecte. També li fa d'altres
comentaris a la darrera obra publicada per Dionisio Ridruejo, sobre política
internacional i sobre la celebració del Concili Vaticà II. Finalment li parla de
l'enviament d'uns llibres a Richart d'autors francesos.

1962

Venturabeltranvicent

19356

Postal

Tarja de
presentació
Carta

Carta

Records a Fuster per part de Vicent Ventura i la seua novia Marina desde la
Basilica de Montserrat on estàn de viatge.
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista exterior de
[Montserrat - Absis de la Basílica].
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que no podrà eixir amb
ell eixa nit degut a d'altres compromisos.
Comunicació a Vicent Ventura per part de Fuster de la visita de Carles Riba a
València per tal de que li ajude a organitzar la mateixa, buscant-li cambra a
la ciutat i preparant alguna tertúlia o reunió literària.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura del disgust del Sr. Ombuena
al assabentar-se de la publicació per part de "Destino" d'una guía sobre
València encarregada a Fuster, per a que estiga alertat quan es reuneixquen.

Fullet

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de la redacció d'una notícia
periodística sobre els premis ciutat de Gandia per al programa de ràdio "Arte
y Letras".
Minuta del sopar homenatge a Vicent Ventura per l'obtenció del Premi
València de novel·la de l'any 1960.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a Montán
pel que li demana canviar la data en que habien quedat per reunir-se.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura d'un article per a publicar-lo al
especial de falles del diari "Levante", comunicant-li el títol de l'article "Las
cenizas fueron fuego", l'extensió i el plaç de presentació.

1962

Venturabeltranvicent

19350

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la seua situació
d'exiliat polític a Paris amb altres valencians, i demés comentaris sobre el seu
procès d'adaptació a aquesta nova vida. També li demana el contacte
d'algún exiliat català per tal de fer amistats i trobar ajuda, i li dona la seua
adreça a Paris per a estar en contacte amb ell.

1962

Venturabeltranvicent

19351

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicente Ventura sobre la seua relació amb
d'altres exiliats catalans, i demés comentaris sobre els motius que forçaren
el seu exili arran d'un viatge polític a Munich que no agradà al règim
franquista. També li parla dels seus projectes de treball a París, de l'ambient
cultural i de lo molt que extranya als amics, situació que espera acabe amb
l'arribada de la seua dona.

1962

Venturabeltranvicent

19352

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que va rebent a Paris
totes les cartes que li envien, i demés comentaris sobre la seua condició
d'exiliat. També li diu a Fuster que mantindrá una postura política activa
desde l'exili per a que Espanya aplegue a un nivell de vida més Europeu.
Finalment li diu que li ha enviat un sobre amb algún treball seu i demés
comentaris sobre la vida cultura parisina, i li envia la seua nova adreça a
Paris.

1962

Venturabeltranvicent

19353

Carta

Comentaris per part de Fuster a Vicent Ventura recriminant-li certes
afirmacions polítiques seues, i demés comentaris per part de Fuster sobre la
visió política que deuria dur-se a terme pels exiliats. També li demana
l'enviament d'alguns llibres editats a l'exili d'Amadeu Hurtado i d'un tal
Araquistain, i li demana que li escriga a la seua sogra que està preocupada
per no tenir notícies seues.

1962

Venturabeltranvicent

19354

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la publicació d'un
article seu i sobre la seua col·laboració a un llibre que s'editarà a l'exili.
També li diu que li han encomanat un llibre sobre les nacionalitats, i demés
comentaris sobre certes informacions inquietants fetes per Iborra respecte a
la visita que va rebre a sa casa de Paris. Finalment li diu que sent una gran
tristesa per l'exili, i li parla de l'enviament d'uns articles i llibres, i el felicita
per la publicació de "Nosaltres els valencians".

1962

Venturabeltranvicent

19355
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[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura de que està treballant en un
llibre sobre la situació del Pais Valencià, pel que li demana col·laboració i
l'enviament d'uns llibres. També li parla de la seua situació a Dénia on està
aïllat després de tornar de l'exili, i dels projectes que pensa dur a terme.
Finalment li envia la seua adreça on pot enviar-li les cartes a amagades de la
censura.

1963

Venturabeltranvicent

19357

1963

Venturabeltranvicent

19358

1963

Venturabeltranvicent

19359

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre els seus projectes
literaris, on prepara un llibre de literatura i d'altre de caire sociològic que
titularà "Les forces en joc", i demés projectes editorials dels que vol parlar
amb ell quant el visite a Dénia.

1963

Venturabeltranvicent

19360

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Vicent Ventura sobre els seus
projectes editorials, on li envia un llibre per a que'l revise i mere de publicarli'l, i li parla de la futura publicació d'unes obres seues que porta entre mans
titulades "Tercer món" i "Les forces del joc". També li parala de la visita
d'Adolf Càmara i d'altres amics a Dénia i de l'encàrrec d'Adolfo Suàrez d'un
article crític a les emisions de TV per a "Sábado gráfico".

1963

Venturabeltranvicent

19361

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a València,
on després anirà a Alacant, i li demana reunir-se amb ell a València quant
torne.

1963

Venturabeltranvicent

19362

1964

Venturabeltranvicent

19363

1964

Venturabeltranvicent

19364

1964

Venturabeltranvicent

19365

Carta

Carta

Carta
Carta
Carta
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Còpia d'una carta enviada al Sr. Bonastre defensant a Fuster en unes
crítiques radiofòniques contra aquest per la publicació de l'obra "El Pais
Valenciano".
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita d'uns amics
comuns a Dénia, i li demana per quant el visitarà ell. També li demana
l'enviament d'algunes publicacions sobre l'economia del País Valencià, i li fa
alguns comentaris sobre la situació de l'esglèsia valenciana.
Adjunta còpia d'una carta de Vicent Ventura a Adolf Camara mostrant-li el
seu disgust pels seus articles contra Fuster publicats a la premsa valenciana.

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'unes possibles dades per
a reunir-se amb ell i d'altres amics comuns i parlar d'alguns projectes.
Proposta a Fuster per part de Vicent Ventura d'una data per a reunir-se i
sopar amb el Sr. Tarradell a València.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la data d'un viatge a
Barcelona, on li proposa anar en avió, i demés comentaris sobre l'adquisició
del bitllet d'Ibèria.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data de regrès d'un
viatge a Barcelona.
Anotació manuscrita en roig sobre els temes tractats al viatge i personatges
amb o dels que ha parlat.

1964

Venturabeltranvicent

19366

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a Barcelona
amb alguns personatges i economistes valencians per a parlar amb
personalitats catalanes del món de la banca de la creació i finançament d'un
Institut Valencià d'Economia, pel que li demana tire d'influències per a que
dit viatge siga profitòs.

1965

Venturabeltranvicent

19368

1965

Venturabeltranvicent

19369

1965

Venturabeltranvicent

19371

1965

Venturabeltranvicent

19370

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una visita a sa
casa de Sueca, i presentació del jove Gonçal Castelló qui vol coneixer-lo.

1965

Venturabeltranvicent

19372

Comentaris i aclaracions a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la venda
d'uns participacions de loteria.

1965

Venturabeltranvicent

19373

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a Castelló,
on esperen també la seua anada.

1965

Venturabeltranvicent

19367

1966

Venturabeltranvicent

19374

Carta

Carta

Expedient

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
Telegrama
Carta
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Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que no podrà anar a la
cita que tenien a sa casa de Sueca, pel que li demana veure's en uns dies a
Barcelona aprofitant el viatge de tots dos a la capital catalana.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita de Jordi Pujol a
València, qui vol reunir-se amb ell, pel que li demana una data per a quedar.
Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una còpia d'una carta
d'aquest a D, Marcelino Olaechea recriminant-li un article publicat pel Pare
Roig al diari [Levante] sobre l'ús del valencià a la litúrgia.
Contestació de D. Marcelino Olaechea a Vicent Ventura diguent-li que quant
vulga pot anar a veure'l i parlar del tema, i carta de contestació d'En Ventura
demanant-li día i hora per reunir-se amb ell.

Comunició a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a sa casa de
Sueca aprofitant que no anirà a un viatge a Madrid.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'enviament a Pizcueta
d'un projecte de treball per a una revista, a inspiració de "Tramontane" de
Pierre Vilar.
Adjunta còpia de la carta enviada per Vicent Ventura a Adolf Pizcueta
enviant-li el projecte i recomanant-li col·laboradors per a la revista. També
adjunta un projecte de treball amb temes a tractar a l'esmentada publicació.

1966

Venturabeltranvicent

19376

1966

Venturabeltranvicent

19377

Carta

Carta enviada per Richart a Vicent Ventura, qui li la reenvia a Fuster on li diu
que li ha enviat els números del "Nouvel observateur" a Fuster. També li
demana la seua col·laboració a un projecte editorial, i li demana que no el
visite a sa casa de Càrcer per motius personals.
Carta amb anotacions manuscrites marginals.

1966

Venturabeltranvicent

19384

Carta

Carta a Vicent Venra per part de Richart, qui li la envia a Fuster donant-li
l'adreça d'una empresa de tocadiscos de València, i on també li fa diferents
comentaris sobre la visita d'un cosi seu de Xàtiva, sobre el seu estat de salut i
sobre el preu de la taronja.
Adjunta l'adreça de la casa de tocadiscs I.B.I.S.A

1966

Venturabeltranvicent

19385

1966

Venturabeltranvicent

19386

1966

Venturabeltranvicent

19387

Carta

Carta

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura del seu viatge de feina a
Alacant, pel que li proposa altra data per reunir-se, i li envia informe amb els
acords presos en una reunió per a la creació d'una revista d'economía
finançada pel Banc de València, i una síntesi de temes a tractar a la revista
projectada, que d'adjunten.

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura del seu viatge a Dénia, pel
que li proposa una data per visitar-lo. També li fa alguns comentaris sobre
amics comuns i sobre les diferents gestions que porten entre mans.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita d'Ernest Lluch
procedent de Barcelona, pel que li proposa una data per reunir-se a València
amb ell i Pizcueta. També li diu que han acceptat a "Destino" que un paisà
seu publique un article, i li parla de l'estat de salut de Richart.

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un treball d'En Pérez
Benlloch, li demana una data per reunir-se i li comunica la visita a València
d'En Richart.

1966

Venturabeltranvicent

19388

Carta

Comentaris a Fuster per part de Jordi Ventura sobre la necessitat de
convocar una reunió entre els senyors Reig, Lluch i Cahner per a parlar d'un
"Symposium". També li fa alguns comentaris sobre la seua col·laboració al
diari "L'Observador" a instància de Joaquim Maluquer.

1966

Venturabeltranvicent

19390
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[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita a València de
Pla, per tal de reunir-se amb ell. També li parla de l'aplaçament d'una reunió
amb Reig, i d'un viatge que ha programat a Alcoi, i un dinar amb Pizcueta.

1966

Venturabeltranvicent

19391

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'aplaçament d'una
reunió amb Solé per parlar de les comarques valencianes, i confirmació de
les dates d'unes reunions amb Lluch i amb Reig sobre l'edició d'una revista.
També li comunica la destitució de Soriano del diari "Levante" per frau.

1966

Venturabeltranvicent

19393

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre un viatge a Barcelona,
on anà a un concert de Raimon. També li comunica la data d'una reunió amb
Ortínez, i li dona indicacions de Maluquer per a un viatge a Madrid abans de
Santa Llúcia.

1966

Venturabeltranvicent

19394

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que vaja a dinar a sa
casa el segon dia de nadal. També li diu que Richart vol quedar amb ell per
prende café un dia.

1966

Venturabeltranvicent

19395

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'una data per a quedar a
sopar a sa casa amb uns amics. També li diu que porte uns treballs per a
"Serra d'Or" per parlar dels mateixos

1966

Venturabeltranvicent

19396

Informe

Acta d'una reunió de diferents intel·lectuals valencians a Sueca per a dur a
terme un projecte editorial d'una publicció valenciana, i d'altra acta amb els
acords per a la defensa de la llengua i cultura valencianes portant a terme
diferents activitats socio-culturals.

1966

Venturabeltranvicent

19382

1966

Venturabeltranvicent

19383

1966

Venturabeltranvicent

19392

Postal

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data en que anirà a
per ell a sa casa de Sueca per reunir-se a València, data aplaçada al estar a
Tarragona visitant uns familiars.
Al revers del full apareix una foto a color d'uns cabuts vestits de pagesos
catalans i andalusos, i l'anotació [Costa Dorada - Tarragona. Foto Color
Raymond].

1966

Venturabeltranvicent

19397

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un retall de premsa titulat
"El castellano, aceptado en la archidiócesis levantina".

1966

Venturabeltranvicent

19380

Nota

Nota
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Nota de Vicent Ventura enviant-li a Fuster un retall de premsa aparegut al
diari [Levante] parlant sobre ell.
Adjunta retall de premsa titulat "Los anatemas del señor Joan", [José Ramon
Alonso, Levante 26/8/66. Pág 5].
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la visita a sa casa de
Sueca amb Fernando Baeza, i de la data d'una reunió amb Cahner i un tal
Solé.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent

Retall de
premsa
Tarja de
presentació
Telegrama

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un retall de premsa titulat
"El sureste y la opinión pública".
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una visita a sa
casa de Sueca.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una visita a sa
casa de Sueca.

1966

Venturabeltranvicent

19381

1966

Venturabeltranvicent

19379

1966

Venturabeltranvicent

19375

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua conformitat a la
visita d'Ernest Lluch a sa casa.

1966

Venturabeltranvicent

19378

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura, en nom de Publipress de la
data i hora d'eixida de l'avió per a un viatge.

1966

Venturabeltranvicent

19389

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una
conferència seua a un Col·legi Major de València, i de les dades d'uns dinar i
sopar amb amics comuns. També li informa de la data d'una vista a Elx amb
Pérez Benlloch.

1967

Venturabeltranvicent

19398

Carta

Carta d'un tal Cuesta a Vicent Ventura demanant-li una reunió a Bilbao
acompanyat d'Emili Giralt, paguant-li el desplaçament.

1967

Venturabeltranvicent

19399

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'un sopar a casa
Emili Giralt a València.

1967

Venturabeltranvicent

19401

Carta

Carta d'un tal Martín al seus amics Ventura i a Juan José recordant la seua
amistat desde Chicago on està exiliat.

1967

Venturabeltranvicent

19402

1967

Venturabeltranvicent

19403

1967

Venturabeltranvicent

19404

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una visita a
València, que habien retardat per un viatge seu a Lleida que finalment serà
altra data. També li recrimina que la darrera vegada que quedaren per sopar
amb uns amics no va anar.

1968

Venturabeltranvicent

19405

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una reunió
amb Pizcueta a sa casa, i demés comentaris sobre la seua arribada d'un
viatge a Castelló amb la dona.

1968

Venturabeltranvicent

19406

Carta

Carta
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Confirmació a Fuster per part de Vicent Ventura d'una data per a quedar a
dinar a València amb Ninet i Richart. També li diu els dies que estarà a
Publipress per si vol telefonar-li.
Comunicació a Fuster per part de Ventura de la data de sortida del seu tren
per a anar a Barcelona, amb l'Eliseu Climent.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una
conferència seua a un Col·legi Major de València, i de la data d'un sopar amb
Moroder. També li comunica la realització d'un viatge a Elx, on busquen fons
per subvencionar-lo.

1968

Venturabeltranvicent

19407

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre una propera reunió a
Montserrat, on li recomana que vaja sol al ser considerat ell persona grata, i
demés comentaris sobre el viatge a Barcelona on l'arreplegarà Manent a
l'aeroport.

1968

Venturabeltranvicent

19411

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura dels textos del discurs per al
seu homenatge

1968

Venturabeltranvicent

19412

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre l'oblit dels textos dels
discursos per a un homenatge que li fan a València, i demés comentaris
econòmics sobre la posada en funcionament d'un col·legi pel que li demana
reunir-se amb ell i demés comentaris sobre el finançament.
També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'un article de Palàcios a
"Serra d'Or".

1968

Venturabeltranvicent

19413

1968

Venturabeltranvicent

19414

1968

Venturabeltranvicent

19415

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'aplaçament d'una
reunió amb Pizcueta al anar de viatge a Londres, i li proposa una data per
dinar amb ell a sa casa, i demés comentaris sobre l'Òmnium Cultural de
València.

1968

Venturabeltranvicent

19416

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura a instància delñ Sr.
Moroder de la pu.blicació d'una crítica a la revista "Razón y Fe" de la seua
obra "Consells, proverbis...". També li diu que ja li ha tret el bitllet i la data
d'un viatge.

1968

Venturabeltranvicent

19417

Carta

Carta de Vicent Ventura a Adolf Pizcueta, reenviada a Fuster, on li parla dels
pagaments que s'han de fer pel funcionament d'una escola. També li
demana si té al seu poder un treball de Giralt.

1968

Venturabeltranvicent

19418

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una reunió del
Consell de Publipress per a la seua assistència.

1968

Venturabeltranvicent

19410

Carta

Carta
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Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una visita a
València de Richart per tal de reunir-se i li demana que porte uns treballs del
Dr. Rubió.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura del seu viatge a Barcelona,
pel que li demana aplaçar una reunió proposant-li altra data.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que li han prohibit fer
una conferència a Castelló pel que no podrà entregar una documentació a la
Fundació Huguet.
Adjunta informe per a la Fundació Huguet sobre el funcionament de l'escola
"Tramuntana", i d'altre informe econòmic amb el "Pla d'amortització del
prèstec de la Caixa d'Estalvis de València" per al funcionament escolar.

1969

Venturabeltranvicent

19419

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'aplaçament d'una
reunió, pel que adelantarà un viatge a Sevilla, i li proposa altra data
alternativa per reunir-se.

1969

Venturabeltranvicent

19420

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la seua visita a Sevilla
on ha trobat malalt a Richart i sobre la seua visita a la Bibliote Colombina de
la que li ha dut uns catàlegs. També li demana una reunió urgent per a
tractar el tema de la financiació i funcionament de l'escola "Tramuntana",
pel que li proposa una data per reunir-se.

1969

Venturabeltranvicent

19421

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura d'una data per a quedar abans
del seu viatge a Barcelona, o del telèfon on cridar-li a Barcelona per parlar
amb ell.

1969

Venturabeltranvicent

19424

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que li har robat la
maleta de tornada de viatge de Barcelona pel que ha perdut les adreçes i li
demana que li facilite alguna. També li parla de la data d'una reunió amb
Lluch, i d'un sopar amb els germans Hombravella.

1969

Venturabeltranvicent

19426

1969

Venturabeltranvicent

19427

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'una visita a Castelló i de
que en tornar anirà a sopar amb ell i uns amics a Sueca.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de l'aplaçament de la data
d'una reunió, ja que no podrà estar per motius laborals, i li proposa altra
data alternativa.

1969

Venturabeltranvicent

19428

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una conferència a
València d'En Sardà, i enviament d'un silló i d'una moqueta per a sa casa de
Sueca. També li fa alguns comentaris editorials i li proposa altra data per a
sopar amb Ros a Sueca per a parlar d'un número extraordinari de la revista
"España Económica".

1969

Venturabeltranvicent

19430

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre una reunió amb
Palàcios i amb Pérez Montiel per a tractar diferents temes editorials i de
traducció de textos. També li demana que faça per a que Solé acabe el seu
text sobre les Comarques, i d'altres comentaris sobre la visita d'Alfaro a
Casteló per a coneixer l'obra de Safont.

1969

Venturabeltranvicent

19431
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Carta de Vicent Ventura a Manolo Safont, reenviada a Fuster on li comunica
la data d'una visita a sa casa de Castelló amb l'Alfaro. També li demana que li
envia a Gonçal Castelló a Madrid unes obres seues, previ pagament dels
ports per l'enviament.

1969

Venturabeltranvicent

19432

1969

Venturabeltranvicent

19422

1969

Venturabeltranvicent

19429

1969

Venturabeltranvicent

19423

1969

Venturabeltranvicent

19425

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que li donarà per mitjà
de Ferran Sanchis, un escrit per tal de demanar finançament a la Fundació
Huguet, per a que li revise l'ortografia. També li demana la seua assitència a
un sopar a sa casa de València aprofitant la visita d'En Tarradell.

1970

Venturabeltranvicent

19433

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Antonio Landete a instància de Vicent Ventura
de que faça pel pagament per part d'Omnium Cultural i la Fundació Huguet
d'uns diners a Publipres pel finançament de l'Escola Tramontana.

1970

Venturabeltranvicent

19434

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'un viatge a
Eïvissa, i li demana pel seu viatge a Barcelona, per tal de quedar tots dos.
També li anuncia el naixement de la filla d'un amic comú anomenat
"Antoniet".

1970

Venturabeltranvicent

19435

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura d'un text seu per a la revista
"Taula de canvi".

1970

Venturabeltranvicent

19436

Postal

Tarja de
presentació

Telegrama
Telegrama
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Salutacions a Fuster per part de Vicent Ventura des de Santiago de
Compostel·la on està de viatge, i demés comentaris sobre l'assumpte de
"Elorriaga".
Al revers del full apareix una foto a color de l'entrada principal de la catedral
de [Santiago de Compostela - Pórtico de la gloria].
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'enviament a Teresa
Creus de material per a traduïr. També li demana que visita a Joaquim
Maluquer a Barcelona per parlar de l¡'Enciclopèdia Catalana i Edicions 62,
però tenint en conter els dies que estarà de viatge.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una reunió a
Dénia
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la compra d'un bitllet
d'avió i la data d'un viatge, i de que l'espera a dinar a sa casa a València.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'uns assumptes a tractar a
la seua propera visita a Barcelona: sobre la creació de beques per a l'Escola
Tramuntana, demanar-li a Solé l'enviament amb urgència d'un treball seua,
finançament a la banca de Jordi Pujol i la distribució a València de llibres
catalans.

1970

Venturabeltranvicent

19437

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura de les preguntes per a una
entrevista que li vol fer Xavier Rubert per a publicar-la a un llibre de
l'Editorial Prometeo.

1970

Venturabeltranvicent

19438

Carta

Nota de premsa enviada a Fuster comunicant-li la propera publicació en
facsímil de l'obra "Crònica de Pere Antoni Beuter" a Bibliovasa, per a la
subscripció editorial a la mateixa.

1970

Venturabeltranvicent

19439

Carta

Sol·licitud als abonats de Bibliovasa de la seua col·laboració econòmica per a
la publicació de l'obra "Crònica de Pere Antoni Beuter" i per dur a terme
altres activitats culturals.

1970

Venturabeltranvicent

19440

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la seua visita a
València i l'enviament d'unes il·lustracions per a l'edició d'un llibre. També li
demana que faça la nota de premsa editorial per a la mateixa obra i d'altra
per a un homenatge a Tarradell. Finalment li fa alguns comentaris sobre els
temes tractats al seu darrer viatge a Barcelona.

1970

Venturabeltranvicent

19441

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura d'una data per a la seua visita
a sa casa de Sueca i parlar de Bibliovasa.

1970

Venturabeltranvicent

19442

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la redacció per part
d'Ernest Lluch d'uns articles per a l'Enciclopèdia Catalana sobre la banca
valenciana. També li demana que porte a la propera reunió els textos per a
la promoció del primer llibre que s'0editarà a Bibliovasa, i demés comentaris
editorials sobre l'il·lustració de l'obra.

1970

Venturabeltranvicent

19443

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una instància per a un
assimpte "d'Alberic" que li han deixat a Publipress.

1970

Venturabeltranvicent

19444

Carta

Comentaris editorials a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la publicació
d'un llibre. També li demana una data per a quedar i parlar del finançament
del Premi Joanot Martorell, i li comunica la visita del diari "Informaciones" a
Sueca per fer-li una entrevista. Finalment li comunica el seu viatge a Madrid
pel que li demana que li faça unes gestions que hi ha pendents.

1971

Venturabeltranvicent

19445

Carta

Enviament per part de Fuster a Vicent Ventura d'una còpia d'un escrit de
convocatòria a un homenatge a Emili Giralt, a l'Ateneu Mercantil de
València.

1971

Venturabeltranvicent

19446
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de que li demane a Palàcios la
traducció al castellà d'un treball de SIGMA. També li fa alguns comentaris
sobre la data de celebració d'un homenatge a Giralt. Finalment li comunica
la data d'un viatge a Villahermosa i li demana si vol anar uns díes.

1971

Venturabeltranvicent

19447

Carta

Comentaris personals a Fuster per part de Vicent Ventura donant-li la seua
opinió sobre el que pensa d'uns amics comuns. També li comunica el seu
viatge a Villahermosa, i la celebració d'un Aplec.

1971

Venturabeltranvicent

19448

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la seua mediació al
respecte de certa polèmica entre López Piñero i Adrián Sancho. També li fa
alguns comentaris sobre l'homenatge a Giralt, i li parla de la creació d'una
nova revista i ala contractació de personal per a "La Marina".

1971

Venturabeltranvicent

19449

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre les dificultats
econòmiques per les que passa l'Escola Tramuntana, i d'altres comentaris
sobre la futura situació d'aquesta.

1971

Venturabeltranvicent

19450

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'enviament d'una carta
de recomanació a Joan Miró per a que faça una exposició al Col·legi
d'Arquitectes de València.
Adjunta còpia de l'esmentada carta de recomanació.

1972

Venturabeltranvicent

19451

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'un viatge cultural a Palma
de Mallorca. També li demana la seua participació a un sopar a Dénia amb
amics comuns. Finalment li parla d'una certa polèmica a la publicació a
"Destino" d'un article sobre d'ell de la Montserrat Roig.

1972

Venturabeltranvicent

19453

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ventura de si anirà a una reunió de la
Fundació Huguet, ja que vol plantejar-li diferens qüestions sobre la
publicació d'un llibre sobre les Comarques valencianes, i demés comentaris
sobre la proposta d'activitats culturals a dur a terme.

1972

Venturabeltranvicent

19454

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura d'una visita a sa casa de Sueca
per a parlar de la publicació d'un llibre de Bibliovasa, de l'ampliació de
l'Escola Tramuntana i de la creació del Premi Joan Fuster, a instància de
Castellet. Finalment li comunica la detenció policial del fill de Ninet.
Adjunta carta de Castellet a Ventura enviant-li uns diners per a la creació del
Premi Joan Fuster i publicació d'un llibre d'En Peset.

1972

Venturabeltranvicent

19456

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'aplaçament d'una
reunió i un dinar, i proposta de la nova data de la mateixa on parlarà de
l'edició d'un llibre, i demés comentaris sobre l'obra "Les comarques
valencianes".

1972

Venturabeltranvicent

19457
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a sa casa
de Sueca amb Dinonsio Ridrujeo de passada a Dénia, on aquest vol llogar
una casa per l'estiu. També li demana reunir-se amb ell i uns amics per
planificar les activitats culturals finançades pel Banc d'Alacant, i d'altres
comentaris sobre la visita de Pepín Vidal a Califòrnia.

1972

Venturabeltranvicent

19458

Carta

Comunicació a Fuster per part de Marina, dona de Vicent Ventura, a
instància d'aquest del seu viatge a París i Londres a una reunió de la OCDE,
pel que li demana vaja amb Baixeras a Barcelona a la presentació d'un llibre
d'Edicions 62.

1972

Venturabeltranvicent

19459

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura per a quedar a sopar amb
Richart al Perelló. També li comunica que uns amics estàn fent gestions per a
que col·labore al diari "ABC" i demés comentaris sobre la contractació d'uns
professors.

1972

Venturabeltranvicent

19460

1972

Venturabeltranvicent

19461

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura d'un pròleg per al llibre
"Turisme d'Alacant", i d'altres comentaris sobre el Premi Joan Fuster, sobre
el funcionament de l'Escola Tramuntana, sobre la publicació d'unes obres a
Bibliovasa i de la publicació de "Les comarques valencianes".

1972

Venturabeltranvicent

19462

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura del seu pròleg a una obra
sobre el turisme d'Alcant. També li proposa fer una obra sobre l'economia
del país Valencià, i li proposa una data per a quedar in parlar de Bibliovasa.

1972

Venturabeltranvicent

19463

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la publicació d'un
article crític d'Ombuena, i de que li escriurà a Maria Consuelo Reina
demanant-li explicacions al respecte. També li parla dels seus propers
viatges a Tarragona i a Madrid.
Adjunta còpia d'una carta de Vicent Ventura a Maria Consuelo Reina
demanant-li per una publicació feta a "Las Provincias" sobre una crítica seua
a una reunió de la premsa valenciana on parla de la censura periodística, i
llistat dels diaris publicats a les diferents provincies espanyoles.

1972

Venturabeltranvicent

19464

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Vicent Ventura, i demés
comentaris sobre una visita a Gandia amb Beltrán.
Al revers del full apareix un mosaic de ceràmica sobre un miracle de Sant
Vicent Ferrer.

1972

Venturabeltranvicent

19465

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura per tal de buscar una data
per a quedar amb ell, ja que ha d'anar a Dénia i Mallorca. També li fa alguns
comentaris sobre la data d'un sopar al Perelló i demés comentaris personals.

[

Nota

Nota de Josep Vañó enviada a Fuster per mitjà de Vicent Ventura felicitant-lo
per seu article sobre Zabala, i a la lectura de "El País Valenciano".

1972

Venturabeltranvicent

19452

Carta

Proposta per part de Fuster a Vicent Ventura de la data d'un sopar a casa de
Beltrán i de les diferents activitats a fer a València la data proposada. També
li fa alguns comentaris sobre l'Enciclopèdia Valenciana, sobre la publicació
"La Marina" i a la redacció d'uns articles per a l'Enciclopèdia Catalana.

1973

Venturabeltranvicent

19470

Carta

Carta de Vicent Ventura enviant a Fuster una carta rebuda de "Seminarios y
Ediciones" en la que comunica que ha demanat a Fuster que prepare una
selecció de "El homenots" de Josep Plá i un pròleg.
Envia una naota biogràfica de Josep Espasa i Signes.
Adjunta nota biogràfica i carta.

1973

Venturabeltranvicent

20712

1973

Venturabeltranvicent

20713

1973

Venturabeltranvicent

20714

1973

Venturabeltranvicent

19472

1974

Venturabeltranvicent

19473

Carta

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Còpia de la carta de Luis Alcaide de la Rosa, subdirector general de
coordinació i publicacions del "Ministerio de Comercio", anunciant a "Vicent
Ventura" la visita de Vicente Saval, director del servei de publicacions de dit
ministeri, per a comentar personalment el número dedicat a l País Valencià.
Carta de Vicent Ventura comunicant a Luis Alcaide de la Rosa, Subdirector
General de Coordinacions i Publicacions del "Ministerio de Comercio" que en
el cas de retirar algun dels treballs encomants als escriptors, Fuster, Lluch,
Sánchez Ayuso, Mario García Bonafé i Font de Mora del número
"Información Comercial Española", deurien de retirar-los tots.

Retall de
premsa

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un retall de premsa per a la
seua lectura, escrit per Octavio Paz i titulat "Tribute internationale: Les
centurions de Santiago". [Page 8 - Le Monde - 7 novembre 1973].

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre una notícia que li va
donar fa uns dies que diu li explicarà millor quant queden a València.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre unes fotos històriques
que li va donar Joan Gaspar per a d'ell. També li demana una data per a
quedar amb ell.

1974

Venturabeltranvicent

19474

Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura a Pedro Laís Entralgo, reenviada a
Fuster, fent-li alguns comentaris de suport a certa polèmica amb la premsa
d'aquest amb Sánchez Albornoz per les seues opinions sobre España, i
demés comentaris en defensa del País Valencià.

1974

Venturabeltranvicent

19475
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura a Miquel Ramón Izquierdo, reenviada a
Fuster, recriminant-li la seua acusació de catalanistes a aquells que defensen
el País Valencià.
Còpia d'una carta de Vicent Ventura a José García Hernández, reenviada a
Fuster, fent-li certes recriminacions per l'actitud política del govern sobre un
estudi econòmic fet per la Diputació de València.

1974

Venturabeltranvicent

19476

1974

Venturabeltranvicent

19477

1974

Venturabeltranvicent

19478

1974

Venturabeltranvicent

19479

1974

Venturabeltranvicent

19480

Carta

Carta de Vicent Ventura convidant a Fuster al sopar en homenatge a Lluch.
Envia una carta enviada a Maria Consuelo Reina amb comentaris personals.
Envia còpia de l' article original de M. Girona Rubio, "Publicacions
Valencianes (1939-1973)" i del publicat a la premsa.

1974

Venturabeltranvicent

20715

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua assistència a una
reunió de la Fundació Huguet a petició de Pizcueta, i demés comentaris
sobre altra reunió per a la publicació d'una obra, i li comunica la seua
conferència a l'Ateneu Mercantil.
Adjunta retall de premsa d'Antoni Igual Ubeda titulat "L'ensenyament del
nostre idioma: El valencià i el catalá".

1975

Venturabeltranvicent

19481

1975

Venturabeltranvicent

19482

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre uns projectes culturals
i editorials a finançar el Banc de València, i convocatòria a una reunió al seu
despatx de València d'algunes personalitats e intel·lectuals valencians per
parlar del tema.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre certa polèmica amb
l'alcalde de València i amb els membres del govern per un informe contra
alguns personatges valencians pel finançament d'activitats culturals a
València desde Barcelona.
Comunicació a Fuster per part de Joan Gaspar de la seua visita amb uns
amics comuns a sa casa de Sueca per a sopar.

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre una reunió amb
Joaquim Reig per a la contractació d'uns professors.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'aplaçament d'una data
per a una reunió pel seu viatge a Barcelona, pel que li proposa una altra data
per reunir-se i li exposa els temes a tractar a la mateixa.

1975

Venturabeltranvicent

19484

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura acceptant l'aplaçament
d'una reunió amb ell per a d'altra data.

1975

Venturabeltranvicent

19485
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura a Josep Ombuena, reenviada a Fuster,
recriminant-li al director de "Las Provincias" la publicació d'un article de
Vicente Ramos titulat "Lengua y política" on critica l'obra de Fuster "El País
Valenciano"

1975

Venturabeltranvicent

19486

1975

Venturabeltranvicent

19487

1975

Venturabeltranvicent

19488

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura demanant-li explicacions
sobre certa polèmica entre tots dos, al acusar-lo Fuster de traidor, i demés
comentaris personals.
Comentaris d'indignació per part de Fuster a Vicent Ventura mostrant-li la
seua decepció per certs exabruptes contra la seua persona fets per aquest.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura demanant-li reconciliar-se
amb ell, i demés comentaris proposant-li la data d'un sopar amb Fontana.

1975

Venturabeltranvicent

19489

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'enviament d'una còpia
d'una carta de Pedro Altares sobre un projecte editorial.

1975

Venturabeltranvicent

19490

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la realització d'un
quadre amb la seua efigie per l'Equip Relitat.

1975

Venturabeltranvicent

19491

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la data d'una reunió
amb Desantes. També li demana si poden convidar a Burguera, i li demana
un guió per a "Cuadernos".

1975

Venturabeltranvicent

19492

Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'una reunió amb Estellés, i
li recorda que faça un treball sobre Eiximenis.
Adjunta carta de R. Guilleumas a Vicent Ventura contestant una consulta
bibliogràfica de la Col·lecció Aguiló sobre Eiximenis conservada a la
Biblioteca de Catalunya.

1975

Venturabeltranvicent

19493

1975

Venturabeltranvicent

19494

1975

Venturabeltranvicent

19496

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ventura sobre el seu treball "El Pais
Valencià". També li demana una reunió per a parlar de l'assumpte d'Estellés i
li demana que faça per a que Palàcios acabe un treball per a Bibliovasa.
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de l'invitació del govern
argelià a visitar el país. També li comunica la mort del sogre d'Iborra.

Carta

Contestació per part de Fuster a Ventura refusant l'invitació de viatjar a
Argèlia, i demés comentaris sobre la mort del sogre d'Iborra.

1975

Venturabeltranvicent

19497

Carta

Carta de Vicent Ventura concretant a Fuster l' hora de la cita que tenen
concertada.

1975

Venturabeltranvicent

20716
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Carta de Vicent Ventura a Joan Francesc Mira disculpant-se amb ell per una
carta enviada amb anterioritat.
Carta de Joan Francesc Mira a Vicent Ventura disculpant-se amb ell per un
article publicat en el que el citava.

1975

Venturabeltranvicent

20717

Carta

Carta de Vicent Ventura proposant a Fuster organitzar un sopar a Sueca amb
Richart, Iborra, Xavier i Beltrán.
Comentaris professionals sobre "Bibliovasa".
Comentaris sobre l' Estatut.
Adjunta text sobre les mesures d' actuació front a la constitució a l País
Valencià de "Juntes democràtiques d' Espanya" i la necessitat de coordinar
les diferents forces valencianistes.
Adjunta l' article de Miquel Adlert Noguerol, "Cal no involucrar i cal explicar",
sobre la controvèrsia valencià o català.
Adjunta còpia de la carta de Vicent Ventura a Purificación Domenech Burriel
de Reyna, presidenta del Consell d' Administració de "Las Provincias", amb
comentaris sobre la seua filla Maria Consuelo.
Adjunta còpia de la carta de Vicent Ventura a José Ombuena Antiñolo,
director de "Las Provincias", amb comentaris a les seues acusacions arran d'
un article de Ventura.

1975

Venturabeltranvicent

20718

Telegrama

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una reunió
amb el Sr. Reig.

1975

Venturabeltranvicent

19483

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de la data d'una reunió amb
Fontana, i demés comentaris al respecte.

1976

Venturabeltranvicent

19498

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'unes cartes enviades a d'ell
que fan referència a la seua persona.
Adjunta cartes d'un tal Salvador Boïls a Vicent Ventura parlant-li d'un article
a "Valencia fruits" sobre l'emigració valenciana a Europa.

1976

Venturabeltranvicent

19499

Carta

Comentaris per part de Fuster a Vicent Ventura sobre la presència d'un
militant del PSAN al un sopar en honor a Maldonado, i demés comentaris
sobre la seua intervenció a un llibre finançat pel Banc de València.

1976

Venturabeltranvicent

19500

Carta

Comentaris crítics per part de Fuster a Vicent Ventura sobre unes
manifestacions d'aquest fetes al diari "Las Provincias" en favor del PSAN, i
demés comentaris en defensa del poble valencià.

1976

Venturabeltranvicent

19501
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Carta

Carta

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una còpia de la carta que li
envià Pérez Casado sobre l'assumpte d'Aix, i demés comentaris sobre la
realització d'una excursió.
Carta adjunta de Pérez Casado a Vicent Ventura sobre la participació
valenciana a un col·loqui a França.
Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una còpia de la carta
enviada a Joan Garcès sobre la situació dels partits polítics valencians.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la visita d'ell i Raimon
a casa d'Alfaro a Xavia, i també li demana que'l visite a casa Alfons Roig on
està passant uns dies amb la dona. També li fa alguns comentaris sobre el
seu partit polític.
Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una còpia del seu text d'una
conferència on parla de l'obra fusteriana titulada "Un país sense política" .

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un dossier sobre la
Fundació dels Clubs "Quatre Barres", i demés comentaris al respecte sobre
les gestions i reunions dutes a terme per a la creació d'aquests.
Adjunta còpia de l'esmentat dossier.
Carta de Vicent Ventura proposant a Fuster una cita per a parlar de diverses
qüestions professionals que tenen pendents.

Carta

Carta de Vicent Ventura proposant a Fuster anar a la conferència del Sr.
Maldonado a l' "Institut Social Empresarial" sobre l' Estatut.

Carta

1976

Venturabeltranvicent

19502

1976

Venturabeltranvicent

19503

1976

Venturabeltranvicent

19504

1976

Venturabeltranvicent

19505

1976

Venturabeltranvicent

19507

1976

Venturabeltranvicent

20719

1976

Venturabeltranvicent

20720

Carta

Carta de Vicent Ventura a fuster amb comentaris sobre un article en el que
dóna a entendre que Fuster és del "PSAN".
Comentaris professionals sobre el "Llibre del Banc de València".

1976

Venturabeltranvicent

20721

Carta

Carta de Vicent Ventura anunciant a Fuster que ja no és membre del "Consell
de la Llengua" i qualsevol relació amb el "Secretariat".
Demana a Fuster que designe a una persona per a fer-se càrrec del treball
del "Banc de València". Proposa que siga "Francesc Pérez Moragón".
Comentaris personals i polítics.
Adjunta còpia de la carta de Vicent Ventura al Director del diari "Levante"
arran d' un article de Casp.

1976

Venturabeltranvicent

20722

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un reportatge televisiu del
seu interés.

1976

Venturabeltranvicent

19506
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un retall de premsa, que
s'adjunta, titulat "Estudis preliminars per un estatut d'autonomia Balear:
nació, regió i federació: Qüestions de principi" per [Gabriel Alomar Esteve".

1977

Venturabeltranvicent

19508

Carta

Enviament per part de Vicent Ventura a Fuster d'un article i demés
comentaris sobre la política valenciana i al nacionalisme.
Adjunta retall de premsa titulat "Los valencianos no sabemos ni quién ha
ganado, ni quién ha perdido" [Vicent Ventura. El País, sábado 25 de junio de
1977].

1977

Venturabeltranvicent

19509

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua visita a Gandia a
sopar amb Ricard Blasco, i d'altres comentaris sobre la política valenciana.
També li parla de la seua propera col·laboració al diari "Levante".

1977

Venturabeltranvicent

19510

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la publicació a
Publipres d'una separata sobre la "Clasificació botánica de Cavanillas".
També li demana quedar a València per a parlar.

1977

Venturabeltranvicent

19511

Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura a Perelló, enviada a Fuster on li parla del
projecte de creació d'un nou diari valencià, i demés comentaris sobre els
participants al projecte.

1977

Venturabeltranvicent

19512

Carta

Còpia d'una carta de Joan Reventós i Carner a Vicent Ventura, reenviada a
Fuster acceptant el pagament d'una quota d'un partit polític i demés
comentaris sobre la figura d'Emili Gascon.

1977

Venturabeltranvicent

19513

1977

Venturabeltranvicent

19514

1977

Venturabeltranvicent

19515

Carta

Còpia d'una carta enviada pel Governador Civil de València Manuel Pérez
Oleza a Vicent Ventura, reenviada a Fuster, on li fa certs comentaris per
esbrinar l'identitat dels autors d'un cartell subversiu i a un article publicat a
la revista "Dos a dos".

1977

Venturabeltranvicent

19553

Carta

Còpia d'una carta de contestació de Vicent Ventura al Governador Civil de
València Manuel Pérez Oleza, reenviada a Fuster, on li fa certs comentaris
crítics a l'actuació polñitica contra la seua persona dels antecessors al càrrec,
i demés comentaris sobre l'autoria d'un cartell subversiu.

1977

Venturabeltranvicent

19554

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Còpia d'una carta de Vicent Ventura a Joan Reventós i Carner, reenviada a
Fuster refusant el pagament d'una quota d'un partit polític i demés
comentaris sobre la figura d'un tal Gastón.
Còpia d'una carta de Vicent Ventura, al Partit Socialista Unificat del País
Valencià, reenviada a Fuster, plantejant els motius de la seua baixa del partit.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Còpia d'una carta enviada pel Governador Civil de València Manuel Pérez
Oleza a Vicent Ventura, reenviada a Fuster, on li fa certs comentaris i
consideracions polítiques i sobre valencianisme.

1977

Venturabeltranvicent

19555

Carta

Còpia d'una carta de contestació de Vicent Ventura al Governador Civil de
València Manuel Pérez Oleza, reenviada a Fuster, on li fa certs comentaris
polítics.

1977

Venturabeltranvicent

19556

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura proposant-li una data per a
un reunió amb Pizcueta per parlar de Bibliovasa. També li demana que li faça
un guió per a una pel·lícula de cinema de Carles Mira.

1977

Venturabeltranvicent

19557

Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura al Governador Civil de València Manuel
Pérez Oleza, reenviada a Fuster, on li comunica l'enviament d'un panflet de
la seua conferència a la Casa de Catalunya i li demana protecció per
possibles represalies dels anticatalanistes.

1977

Venturabeltranvicent

19558

Carta

Carta de Vicent Ventura enviant a Fuster una còpia de la carta que ha rebut
de Xosé M. Beiras Torrado, de la "Universidad de Santiago de Compostela",
arran d' una carta de Ventura a Xavier Casp sobre qüestions polítiques.
Adjunta còpia de la carta de Ventura a Xavier Casp.

1977

Venturabeltranvicent

20723

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura del tancament de la revista
"Por Favor", i li proposa la seua col·laboració a "Destino" on rebrà 5000 pts
per article, i demés comentaris sobre el seu viatge a Roma.

1978

Venturabeltranvicent

19518

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre les seues discrepàncies
amb l'Eliseu Climent per la publicació d'una col·lecció per part d'Acció
Cultural, i demés comentaris crítics amb la figura d'Eliseu Climent.

1978

Venturabeltranvicent

19520

Expedient

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una còpia dels Estatuts del
Club Ramon Muntaner i proposta d'una data de reunió a València dels
membres de la mateixa associació.
Adjunta còpia dels esmentats estatuts, còpia de la carta d'inscripció de
l'associació al Ministeri d'Interior, i fotocòpia d'un retall de premsa de la
revista "Lluita, nº 1" amb l'article [Què és el Club Ramon Muntaner?].

1978

Venturabeltranvicent

19524

Fullet

Fullet enviat a Fuster "El tradicionalista" editat per Juventudes
Tradicionalistas Carlistas del Reino de Valencia.

1978

Venturabeltranvicent

19516

Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura, a la Junta Directiva d'Acció Cultural del
País Valencià, reenviada a Fuster, fent-li alguns comentaris sobre la creació
de la Casa de Catalunya a València.

1979

Venturabeltranvicent

19521

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura per a concretar la data d'un
dinar, i demés comentaris sobre Beltrán.

1979

Venturabeltranvicent

19523

Correspondència de Joan Fuster
2039 ]

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de l'enviament d'uns articles i
també li demana una data per a quedar a València.

1979

Venturabeltranvicent

19525

1979

Venturabeltranvicent

19526

1979

Venturabeltranvicent

19527

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre qui li pot fer la
declaració de la renda, i dels papers que deu portar per a tal finalitat. També
li demana quedar a sa casa de València, ja que Manuel Vicent vol fer-li unes
fotos per a [El Pais].

1980

Venturabeltranvicent

19528

Carta

Còpia d'una carta de Vicent Ventura, a Joan Lerma, reenviada a Fuster, fentli alguns comentaris crítics a les seues paraules en un discurs a un
homenatge a Girona, com a Secretari General del PSOE . També li fa d'altres
comentaris sobre la situació política valenciana.

1980

Venturabeltranvicent

19529

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre un llibre que està
preparant, pel que li demana certes informacions sobre el seu homenatge,
per reflexar-les a l'obra. També li parla d'una entrevista amb l'Eliseu Climent

1980

Venturabeltranvicent

19530

Carta

Comentaris crítics per part de Vicent Ventura a Valerià Miralles sobre el
funcionament del Secretariat de la Llengua, proposant-li el seu dedig de
certa independència respecte als partits polítics, proposant-li membres per
al patronat, i possibles activitat i models de financiació.

1980

Venturabeltranvicent

19531

Carta

Comentaris crítics per part de Vicent Ventura a Valerià Miralles amb la
situació de política de l'esquerra valencianista.

1980

Venturabeltranvicent

19532

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la situació d'un tal
Costa a un concurs públic de treball.

1980

Venturabeltranvicent

19533

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura de que Abad li ha recomanat
que li diga a Fuster que compre deute públic pel Banc de Crèdit Industrial
per tal de desgrabar a hisenda

1980

Venturabeltranvicent

19534

Carta

Comuniciació per part de Fuster a Ventura de la data d'un sopar per a parlar
d'un assumpte, no especificat.

1980

Venturabeltranvicent

19535

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre una reunió per a parlar
de cert projecte periodístic, pel que adjunta la còpia d'una carta d'ell a Pérez
Benlloch al respecte.

1980

Venturabeltranvicent

19536

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura demanant-li si podría
presentar Ricard Blasco el seu "Catáleg general i crític de la Premsa
Valenciana" a un projecte editorial, i li demana la fotocòpia d'un pròleg de
Lluch.
Comentaris crítics per part de Fuster a Vicent Ventura sobre la política
socialista i a la creació del nou Estatut d'Autonomia Valencià.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura d'una còpia d'una carta de
contestació a Muñoz Peirats, i li demana una cita per a quedar a sopar amb
Garrabou.
Adjunta còpia de la carta de Ventura a Juan Carlos de Borbón fent-li unes
aclaracions sobre la "Senyera".

1980

Venturabeltranvicent

19537

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura de les contestacions a un
qüestionari sobre política per a "Quaderns d'alliberament". També li demana
reunir-se amb ell per a parlar del projecte d'ampliació d'activitats proposat
per Eliseu Climent per a Acció Cultural.

1980

Venturabeltranvicent

19538

Carta

Comentaris per part de Fuster a Ventura proposant-li la persona que pot fer
el pròleg a una obra d'En Pradera. També li proposa una data per a quedar a
sopar a Llíria.

1981

Venturabeltranvicent

19539

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ventura sobre l'interés per DEIA de que
envie uns articles per aquesta revista, i li demana data per a quedar-se a
sopar a sa casa.

1981

Venturabeltranvicent

19540

1981

Venturabeltranvicent

19541

1981

Venturabeltranvicent

19542

1981

Venturabeltranvicent

19543

Carta
Carta
Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre el procediment a
seguir per a la declaració de la renda.
Comentaris a Fuster per part de Ventura proposant-li una data per reunir-se
a València.
Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura exposant-li la solució per a
canviar la finestra de la seua casa de Seuca després de la bomba.

Carta

Comunicació per part de Fuster a Vicent Ventura de com reconstruirà els
desperfectes de sa casa de Sueca després de la bomba.

1981

Venturabeltranvicent

19544

Carta

Comentaris a Fuster per part de Ventura sobre les gestions a dur a terme per
a la reparació de sa casa de Sueca després de l'atemptat

1981

Venturabeltranvicent

19545

1981

Venturabeltranvicent

19546

1981

Venturabeltranvicent

19547

1982

Venturabeltranvicent

19455

Carta

Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre els tràmits proposats
per Paco Abad, que ha de fer per a la seua declaració de la renda.
Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'uns retalls de premsa
titolats "Es vergonzoso que TV, por ignorancia o manipulación, sea vehículo
de divulgación de los paísos catalans" i "A Fuster le horripila el himno
regional".
Comunicació a Fustern per part de Vicent Ventura de que va tenir un
accident de tràfic pel que no podrà anar a una reunió, i demés comentaris
sobre l'aplaçament de la mateixa proposant-li una data per visitar-lo a Sueca,
on li demana que li done una carta per a Joan Mirò demanant-li una
exposició a València.

[

VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Còpia d'una carta de Ventura a Josep Picó, reenviada a Fuster, mostrant-li la
seua discrepància pel canvi d'agencia periodistica del president i demés
comentaris defensant Publipress.

1983

Venturabeltranvicent

19548

Carta

Enviament a Fuster d'una còpia d'un escrit del Club Sanchis Guarner titolat
"La dreta de l'Ajuntament Contra Fuster" fent diferents comentaris polítics i
en defensa De Fuster.
Adjunta retall de premsa titulat "El Club Sanchis Guarner critica la moción de
UV, AP y CDS contra Fuster".

1988

Venturabeltranvicent

19550

Carta

Articles de premsa enviats a Fuster per part de Vicent Ventura titulats
"Economía valenciana en el umbral de los 90: Lerma desmontó las tesis de
Fuster", "Todo un lujo" i "La economía valenciana debe dejar el monocultivo
y ser menos provincialista".

1988

Venturabeltranvicent

19552

Discurs

Còpia d'un discurs d'inauguració d'unes jornades de la Generalitat on fan
referència a Fuster.

1988

Venturabeltranvicent

19551

Article de
premsa

Article de premsa original mecanografiar de Vicent Ventura enviat a Fuster,
amb el títol "La medida de las cosas" i en el que fa una crítica literària a
l'obra del mateix Fuster "Judicis finals" publicat per l'Editorial Raixa.

Venturabeltranvicent

19344

Venturabeltranvicent

19549

Venturabeltranvicent

19342

Venturabeltranvicent

19400

Article de
premsa
Carta

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un article seu titolat "La
Comunidad del Pais Valenciano" on es parla del diari "El País" i la seua
influència a l'àmbit valencià
Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de que no podrà quedar
amb ell degut a d'altre compromís que li ha sortit, però quedant per a
l'endemà.
Sol·licitud a Fuster per part de Vicent Ventura de que li compre de Barcelona
l'obra "Llibres sapiencials" de l'Editorial Casal i Valls, i li demana poder
consultar el mapa comarcal de Cahner-Lluch-Soler.

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre l'actuació de Raimon a
Burriana, a la que anirà amb ell. També li envia una llista que li deixà Bauset,
i li demana un treball per a "Serra d'Or"

Venturabeltranvicent

19408

Carta

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura i Marina Peris del seu nou
domicili a València.
Adjunta retall de premsa titulat "Joan Fuster traducirá a shakespeare del
catalán al valenciano".

Venturabeltranvicent

19467

Carta

Comentaris a Fuster per part de Vicent Ventura sobre la data d'un sopar a
Lliria.

Venturabeltranvicent

19469

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ventura citant-lo per a l'endemà a Alacant
on està de viatge amb Cucò.

Venturabeltranvicent

19495
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VENTURA BELTRÁN, Vicent
Carta

Comentaris a Fuster per par de Ventura sobre un viatge de negocis amb el
Banc d'Alacant, i demés comentaris sobre una reunió amb Eliseu Climent i
demés persones de negocis.

Venturabeltranvicent

19522

Fullet

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'una crítica a un acte a
celebrar a la Plaça de Bous de València on participa Fuster i demés
intel·lectuals valencians.
Anotació manuscrita al revers del full [Per a l'Arxiu. Ventura].

Venturabeltranvicent

19519

Informe

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'unprojecte editorial per a
que li done la seua opinió al respecte.

Venturabeltranvicent

19466

Informe

Text enviat a Fuster per part de Vicent Ventura donant-li la seua opinió
sobres els partits polítics d'àmbit valencià.

Venturabeltranvicent

19468

Venturabeltranvicent

19471

Venturabeltranvicent

19409

Llistat

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un informe sobre les
diferències de la Banca Catalana i la Valenciana en la financiació de possibles
activitats i projectes culturals.
Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un llistat que li ha deixat
Bauset per a d'ell, on apareixen els membres d'un tribunal.

Nota

Nota a Fuster comiunicant que Vicent Ventura anirà dimecres.
A l' anvers nota manuscrita de Fuster: "Dimecres dinar Ventura".

Venturabeltranvicent

20724

Enviament a Fuster per part de Vicent Ventura d'un retall de premsa titulat
"URV califica a la Campanya Carles Salvador de estafa cultural".

Venturabeltranvicent

19517

Comunicació a Fuster per part de Vicent Ventura de la seua anada a València
per tal de quedar amb Fuster.

Venturabeltranvicent

19335

Informe

Retall de
premsa
Tarja de
presentació
VENTURA CONEJERO, Agustí
Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Agustí Ventura de que li torne un treball seu
premiat als Jocs Florals de Xàtiva titolat "El comerç i la indústria de Xàtiva al
llarg de la història". També li parla del seu proper treball sobre una biografía
del Diputat Villanueva, i li demana l'assesore per dels possibles estudis
d'investigació a dur a terme en un futur.

1968

Venturaconejeroagusti

19563

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Agustí Ventura de l'enviament del seu treball
biogràfic sobre el diputat Joaquim Llorenç Villanueva premiat als Jocs Florals
de València. També li demana algunes dades bibliogràfiques d'on pot trobar
una imatge de l'esmentat personatge per il·lustrar la publicació.

1969

Venturaconejeroagusti

19564

Invitació

Invitació enviada a Fuster al matrimoni d'Agustí Ventura, que serà a la
Col·legiata de Xàtiva.

1970

Venturaconejeroagusti

19565
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VENTURA CONEJERO, Agustí
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Agustí Ventura presentant-li la troballa d'un
manuscrit sobre "História del ilustre convento del Carmen de la ciudad de
Játiva" i demés comentaris sobre el seu contingut. També li demana opinió
sobre la seua edició, i d'altres comentaris a la lectura de les obres "La creu
del matrimoni" i "Els fonaments del país valencià modern".

1973

Venturaconejeroagusti

19567

Carta

Comentaris històrics a Fuster y Climent per part d'Agustí Ventura sobre la
Senyera de València, i la emprada a altres localitats d'àmbit valencià.
Finalment li diu a Eliseu Climent que ha cobrat els cursets de valencià.

1976

Venturaconejeroagusti

19568

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Agustí Ventura proposant-li possibles hipótesi
históriques sobre la Senyera de Xàtiva arran de la lectura d'una obra de
Carles Sarthou, amb dibuixos de la possible bandera.

1978

Venturaconejeroagusti

19569

Carta

Comentaris històrics a Fuster per part d'un corresponsal no identificat,
enviats per mitjà d'Agustí Ventura on li parla de la Senyera de Xàtiva, i
demés comentaris sobre el pintor valencià Ramon Garrido Méndez.
Adjunta fotocòpia d'uns fulls d'un privilegi de la ciutat de Xàtiva tret de
l'Arciu de la Corona d'Aragó, amb la seua transcripció en castellà i llatí.

1978

Venturaconejeroagusti

19570

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Agustí Ventura de certes informacions sobre
unes beques per a tesis de l'Institució Alfons El Magnànim. També li demana
la seua opinió sobre la publicació d'un treball seu a la col·lecció "Els nostres
clásics", i li comunica la seua propera visita al departament de filologia.

1989

Venturaconejeroagusti

19571

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part d'Agustí Ventura de l'enviament d'un
manuscrit del S. XVIII sobre "Història del convent del Carme" de Xàtiva, i
d'uns diaris de la mateixa localitat, per si són del seu interés.

Venturaconejeroagusti

19566

1969

Venturameliarafael

19572

1969

Venturameliarafael

19573

Nota

Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Ventura Melià d'una editorial catalana
per a publicar un treball sobre les "Obres completes" de Sade, i d'un article
sobre el mateix personatge a l'Enciclopèdia Catalana. També li fa alguns
comentaris sobre un article aparegut a "Serra d'Or".

1970

Venturameliarafael

19574

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Ventura Melià sobre l'aparició de les
seues "Obres completes". També li demana fer-li una entrevista per a la
revista "Gorg" i d'altre per a "Serra d'Or" i li demana que recomane per a
publicar a "Destino".

1971

Venturameliarafael

19575

VENTURA MELIA, Rafael
Carta

Carta
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Comentaris a Fuster per part de Rafael Ventura Melià sobre un article
d'opinió seu llegit a "Destino". També li comunica la seua visita a sa casa de
Sueca per tornar-li uns llibres però no hi era, i demés comentaris
professionals sobre el món de la televisió.
Comentaris literaris i personals a Fuster per part de Rafael Ventura Melià.

[

VENTURA MELIA, Rafael
Carta

Comunicació a Fuster per part de Rafael Ventura Melià d'un article per a
"Destino" sobre el seu darrer volum de les seues "Obres completes". També
li parla dels seus darrers articles i entrevistes per a "Serra d'Or", "Diario de
menorca", i "Tele-Express".

1972

Venturameliarafael

19576

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Ventura Melià sobre la desaparició de
la revista "Gorg", pel que no s'ha publicat la seua entrevista. També li
demana vendre a "Tele-Express" o "Informacions" alguna crítica.

1972

Venturameliarafael

19579

1973

Venturameliarafael

20725

1974

Venturameliarafael

19582

1975

Venturameliarafael

20726

Nota

Carta

Carta

VENTURA OLIVERA, Alfons

Nota de Rafael Ventura Melià demanant a Fuster concertar una cita per a
tractar diversos temes professionals.
Sol·licitud a Fuster per part de Rafael Ventura Meliàn d'un article seu per a
un numero especial de la revista "Arguments" dedicat a la literatura
valenciana.
Adjunta llistat de participants a l'esmentat número la revista, amb els títols
dels articles.
Carta de Rafael Ventura Melià demanant a Fuster uns materials per a
preparar la conferència de l' Ateneu sobre literatura valenciana.

Article de
premsa

Respostes de Fuster per part de Rafael Ventura Melià a una entrevista sobre
literatura i demés temes relacionats amb el país valencià.

Venturameliarafael

19577

Article de
premsa

Enviament a Fuster per part de Rafael Ventura Melià d'un article original
mecanografiat titulat "Joan Fuster: un viatge desafiador" amb una entrevista
seua per a "Parle vosté i calle vosté".

Venturameliarafael

19581

Carta

Enviament a Fuster per part de Rafael Ventura Melià d'uns exemplars de
l'Editorial Gorg, i li demana fer un article sobre Proust per a "Serra d'Or"

Venturameliarafael

19578

Carta

Comentaris a Fuster per part de Rafael Ventura Melià sobre la publicació
d'una entrevista seua a "Gorg", i demés comentaris sobre les persones i
amics relacionats amb la mateixa revista.

Venturameliarafael

19580

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Alfonso Ventura Olivera pel Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.

1975

Venturaoliveraalfons

19583

Carta

Comunicació a Fuster per part de Daniel Ventura de l'enviament per mitjà
d'Emili Beüt d'un exemplar de la revista [[Cultura]] on fa una crítica al seu
llibre "El descrèdit de la realitat". També li demana que faça una conferència
sobre art a l'Escola de Maestría Industrial de Valls.

1956

Venturasolerdaniel

19584

Carta

Contestació per part de Fuster a Daniel Ventura Soler agraïnt-li l'enviament
d'uns exemplars de la revista [[Cultura]], i per la crítica a la seua obra "El
descrèdit de la realitat", però desestimant la seua participació a una
conferència a Valls.

1956

Venturasolerdaniel

19585

VENTURA SOLER, Daniel
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VENTURA, Jordi
Carta

Enviament a Fuster per part de Jordi Ventura d'un exemplar del seu darrer
llibre sobre la croada albigesa per a que li faça crítica literària a la premsa, i
demés comentaris sobre catarisme. També li parla del proper naixement del
seu fill, i li dona records per a uns amics valencians que visitaren Barcelona.

1960

Venturajordi

19321

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Ventura de si ha rebut uns fullets que li
envià, i li demana la seua opinió al respecte. També li diu que desitja veure'l
als Premis de Santa Llúcia

1960

Venturajordi

19322

Carta

Agraïment a Fuster per part de Jordi Ventura per la seua crítica literària a
una obra seu publicada a [[Destino]] amb el títol "Valencia", i demés
comentaris sobre les seues investigacions als arxius valencians.

1961

Venturajordi

19323

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Ventura d'una visita a sa casa durant la
seua estada a Barcelona pel que li envia el telèfon. També felicita a Fuster
per seu darrer article sobre el pais Valencià, i demés comentaris sobre
política nacionalista.

1963

Venturajordi

19324

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Ventura de la seua participació en un
arxiu sonor sobre la comarca del Rosselló, fent una gravació d'un text seu
opinant sobre l'initat lingüística d'aquesta regió.

1965

Venturajordi

19325

Carta

Carta de Jordi Ventura enviant a Fuster el seu últim treball sobre els
problemes inquisitorials, inclós dins una sèrie sobre el País Valencià. Demana
a Fuster que faci alguna menció a l' obra.

1973

Venturajordi

20710

Carta

Carta de Jordi Ventura agraint a Fuster la menció al seu treball en "La
Vanguardia".
Cometaris personals i professionals.
Anotacions manuscrites de Fuster als marges: "Sobrequés", "Gonçal
Castelló", "Giralt".

1973

Venturajordi

20711

Carta

Enviament a Fuster per part de Jordi Ventura d'un extracte de la seua tesi
doctoral i demés comentaris sobre els membres del tribunal i al plagi dut a
terme per alguns membres del mateix tribunal d'alguna part de la resi.
També li fa alguns comentaris a un article seu publicat a [La Vanguardia]
sobre Lluís Alcanyís, i li fa una crítica a la premsa progresista catalana.

1975

Venturajordi

19326

Carta

Carta de Jordi Ventura enviant a Fuster la separata de l' article sobre la
Inquisició a Girona.
Comentaris professionals.

1976

Venturajordi

20709
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VENTURA, Jordi
Carta

19327

1983

Venturajordi

19328

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Jordi Ventura de que li done alguna
informació sobre un personatge de la inquisició valenciana, Juan González de
Munebraga, degut a unes investigacions que està fent.

1984

Venturajordi

19329

Carta

Contestació a Fuster per part de Jordi Ventura donant-li informacions sobre
Juan González de Munebraga, inquisidor a València, i demés comentaris
sobre la pràctica inquisitorial.

1984

Venturajordi

19331

1984

Venturajordi

19332

Venturajordi

19330

Veraantonia

19586

Vercherlaguardajose

19587

Comentaris per part de Fuster a Jordi Ventura diguent-li perquè necessitaba
certes informacions que li demanà sobre Juan González de Munebraga, ja
que està fent un treball sobre les monges valencianes al S. XVI al monestir de
Sant Josep, pel que li agraeix les informacions facilitades.
Retall de l'adreça de Jordi Ventura a Barcelona, guardat per Fuster.

Telegrama

Adhesió a l'hometge a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Antònia
Vera, Paloma Thomas i Mª Angeles Roca.

Tarja de
presentació

Comunicació a Fuster per part de José Vercher Laguarda de que pase per sa
casa de Les Palmeres (Sueca) a replegar un paquet d'un senyor austríac que
li ha aplegat per mitjà de José Belloch Zimmerman.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Assumpta Verdaguer estudiant de l'Escola de
Bibliotecàries de Barcelona d'informació sobre premis literàries en llengua
catalana.

1970

Verdaguerassumpta

19588

Carta

Adhesió a un homenatge a Fuster per part de Nicolas Verdaguer, notari de
Barcelona.

1958

Verdaguernicolas

19589

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pierre Verdaguer, secretari del Grup
Rossellonès d'Estudis Catalans, de la seua participació a un curs de
l'Universitat d'Estiu de Prada sobre "El Rosselló avui i demà".

1969

Verdaguerpierre

19590

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Pierre Verdaguer, secretari del Grup
Rossellonès d'Estudis Catalans, de la seua participació a un curs a Prada.

1969

Verdaguerpierre

19591

VERDAGUER, Assumpta

VERDAGUER, Nicolás

Venturajordi

Comentaris editorials i literaris a Fuster per part de Jordi Ventura sobre una
cita del poeta V. Balaguer i sobre la publicació del Vol. 4 de la "Miscel·lània
Aramon".

Nota

VERCHER LAGUARDA, José

1977

Carta

Carta

VERA, Antònia

Sol·licitud a Fuster per part de Jordi Ventura de la seua col·laboració amb un
llibre per a una nova col·lecció de l'Editorial Aedos, proposant-li que siga el
se "Joan Serrallonga", i demés comentaris sobre altres possibles llibres a
publicar a la mateixa. També li fa alguns comentaris sobre la publicació d'un
article sobre la "Inquisició valenciana" a [Randa], i d'un recull d'articles seus.

VERDAGUER, Pierre
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[

VERDAGUER, Pierre
Carta

Carta

Carta

Carta
VERDE, Vertice Español
Reivindicación Desarrollo
Ecológico. Delegación
Catalana
VERDEGUER, Alfons
VERDÚ, Joan

Carta

Postal
Fullet
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Sol·licitud a Fuster per part de Pierre Verdaguer, secretari del Grup
Rossellonès d'Estudis Catalans, de la seua participació a una conferència
sobre "El Rosselló avui i demà" a l'Universitat Catalana d'Estiu de Prada, i
demés comentaris sobre els participants a la mateixa.
Sol·licitud a Fuster per part de Pierre Verdaguer, secretari del Grup
Rossellonès d'Estudis Catalans, de la seua participació a una conferència
sobre "Unitat i diversitat de la cultura catalana" a l'Universitat Catalana
d'Estiu de Prada. També li demanen el nom de possibles participants del Pais
Valencià.
Adjunta text per al fullet de presentació dels esmentats cursets de
"Universitat Catalana d'Estiu 1970".
Sol·licitud a Fuster per part de Pierre Verdaguer d'una ressenya a la premsa
promocionant l'Universitat Catalana d'Estiu de Prada, i demés comentaris
lamentant que no puga participar a l'universitat d'estiu.

1969

Verdaguerpierre

19593

1970

Verdaguerpierre

19592

1972

Verdaguerpierre

19594

1972

Verdaguerpierre

19595

1983

Verdeverticeesp

19596

1954

Verdegueralfons

19597

Fullet de l' exposició d' Enric Solbes i Joan Verdú a Alcoi.
Selecció de textos de Josep Lozano Lerma.

1980

Verdujoan

19600

Carta de Joan Verdú demananat-li a Fuster ajuda per a exposar junt a un
grup de pintors valencians a la "Fundació Miró".
Adjunta fullet de l' exposició "El segon paisatge" de Joan Verdú i tarja de l'
exposició "Pinturas de Marco, Adriá Pina, Solbes y Verdú".

1981

Verdujoan

19598

Catàleg de l'exposició del "XVI Premi Senyera de Pintura" amb obres de
Jaime Gimenez de Haro, Vicent Marco Puig, Jorge Merce, Jose Morea, Adrià
Pina, Enric Solbes i Joan Verdú.
Inclou textos de Manuel García, Josep Palàcios. Vicente García Cervera,
Miguel Logroño, Joan Valls Jordà i Joaquim Michavila.
Adjunta sobre postal.

1981

Verdujoan

19601

Sol·licitud a Fuster per part de Pierre Verdaguer d'una de que faça promoció
de l'Universitat Catalana d'Estiu de Prada, pel que li adjunta un programa i
nota publicitària de la "Quarta Universitat Catalana d'Estiu a Prada (del 17 al
27 d'Agost del 1972)".
Felicitació a Fuster per part de Luis G- Dominfo Marmitja, President del
Comité Regional VERDE pel seu article publicat al diari [La Vanguardia] amb
el títol "Verde, que te quiero verde".
Adjunta manifest polític del partit ecologista de Catalunya.
Tarja d' Alfons Verdeguer felicitant l' any nou a Fuster.

[

VERDÚ, Joan

Felicitació
nadalenc
Fullet

VERDURA, Josep

Felicitació
Carta
Carta

VERGARA

Gravat de Joan Verdú felicitant el Nadal a Fuster.
Díptic de l' exposició de l' obra de Joan Verdú a Alberic.
Pròleg de Jesus Huguet.
Telegrama de felicitació de Josep Verdura, de l' "Editorial Laia", a Fuster pel
"Premi de les Lletres Valencianes".
Carta de Josep Verdura a Fuster amb comentaris polítics.
Carta de Fuster a Josep Verdura, de l' "Editorial Laia", otorgant-li els
permisos necessaris per a reeditar algun del seus treballs.

Verdujoan

20727

Verdujoan

19599

1981

Verdurajosep

19604

1982

Verdurajosep

19605

1984

Verdurajosep

19603

Carta

Carta de Josep Verdura, de l' "Editorial Laia" demanat-li a Fuster publicar la
seua tesi a l' editorial.

1985

Verdurajosep

19606

Carta

Carta de Fuster a Josep Verdura, de l' "Editorial Laia", rebutjant la possibilitat
de publicar la seua tesi.

1985

Verdurajosep

19607

Carta

Carta de Josep Verdura, director literari de l' "Editorial Laia", proposant-li a
Fuster fer un pròleg per a la nova edició de "L' home revoltat".

1985

Verdurajosep

19608

Verdurajosep

19602

1954

Vergara

19609

1961

Vergara

19610

1961

Vergara

19611

1961

Vergara

19612

1961

Vergara

19615

Nota

Carta

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
2049 ]

Carta de Josep Verdura, de l' "Editorial Laia", proposant-li a Fuster fer un
treball per a ells o bé recuperar algun dels publicats en "Selecta" o
"Biblioteca Raixa".
Nota de Josep Mª Boix i Selva comunicant-li a Fuster que no podrà assistir a
la seua cinferència sobre "La poesia catalana antiga".
Carta de Josep Maria Boix i Selva, director de l' editorial Vergara, proposantli a Fuster col·laborar en el setè volum de la "Historia General de las
Literaturas Hispánicas" amb la "Literatura catalana contemporània".
Carta de Josep Maria Boix i Selva proposant a Fuster reunirse a Barcelona
amb Jordi Rubió i Balaguer per tal d' establir un pla de treball conjunt.
Fa una proposta d' honoraris.
Carta de Josep Maria Boix i Selva, de l' editorial Vergara, responent a unes
preguntes de Fuster sobre el projecte "Historia de las Literaturas
Hispánicas".
Carta de Josep Maria Boix i Selva , de l' editorial "Vergara s.a", anunciant-li a
Fuster que ha rebut la traducció de "La pesta" de Camus.
S' interessa pel pròleg per a "La pesta" i el treball per a les "Literaturas
Hispánicas".

[

VERGARA
Contractes

Carta de Josep Maria Boix i Selva, director de l' Editorial Vergara, amb
comentaris sobre el volum de "Literatures Hispàniques".
Adjunta contracte.

1961

Vergara

19613

Carta

Carta de Josep Maria Boix i Selva , de l' editorial "Vergara s.a", interessant-se
per el treball de Fuster per a la "Historia de la Literatura Hispánica".
Arran de l' èxit de la traducció de "La Pesta" proposa fer un altra traducció.
Envia un exemplar de "La història d' una monja" i "El darrer just".

1963

Vergara

19616

Carta

Carta de Fuster a Josep Maria Boix i Selva, de l' Editorial "Vergara, s.a",
enviant-li un esborrany detallat de l' estructura del seu treball per a la
"Historia de la Literatura Hispánica".
djunta esquema de treball.

1963

Vergara

19617

1963

Vergara

19618

1963

Vergara

19619

1964

Vergara

19620

1964

Vergara

19624

1964

Vergara

19625

1964

Vergara

19626

Carta

Telegrama

Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", amb comentaris
a Fuster sobre l' esborrany del seu treball per a la "Historia de la Literatura
Hispánica".
Telegrama de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", comunicant
a Fuster que el seu text per a la "Historia de la Literatura Hispánica" és
adequat.
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant-li a
Fuster que envie l' original per a la "Historia de la Literatura Hispánica".
Agraeix a Fuster la la separata d' Ausiàs March, "El ben enamorat".
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant-li a
Fuster que envie l' original per a la "Historia de la Literatura Hispánica".
Proposa la traducció dels "Assaigs" de Montaigne i una selecció per a Isard.
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant-li a
Fuster una data per al seu treball de la "Historia de la Literatura Hispánica".
Anuncia que li reserva la traducció del "Assaigs" de Montaigne.
Demana la seua col·laboració per a fer una campanya d' Isard al País
Valencià.
Proposa encarregar-se de la tria d' obres i el pròleg per a una edició de
contes d' Espriu a Isard.
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant-li a
Fuster que envie l' original per a la "Historia de la Literatura Hispánica".

[

VERGARA
Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant-li a
Fuster que envie l' original per a la "Historia de la Literatura Hispánica".
Anuncia un augmente dels honoraris per dit treball.

1964

Vergara

19627

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", amb comentaris
a Fuster sobre el seu treball per a la "Historia de la Literatura Hispánica".
Pregunta si continua interessat supervisar la traducció de les obres de Camus
i fer-los un pròleg.
Comentaris a l' augment dels honoraris.

1964

Vergara

19628

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant-li a
Fuster el contracte per a les traduccions dels llibres de Camus.
Proposa fer el pròleg per a la traducció de "La Chute" de Bonaventura
Vallespinosa i Salvat.
Adjunta contrate.

1964

Vergara

19629

Carta

Felicitació de Nadal de Josep Mª Boix i Selva a Fuster.
Agraeix l' exemplar del "Diccionari per a ociosos", comentaris a l' obra.
Comentaris a les traduccions per a Isard.
Adjunta un poema.

1964

Vergara

19630

1964

Vergara

19621

1964

Vergara

19622

Nota
Nota

Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant-li a
Fuster que envie els originals per a la "Historia de la Literatura Hispánica".
Pregunta per qui serà l' autor de les traduccions de les obres de Camus.
Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", a Fuster.

Telegrama

Telegrama de l' editorial "Vergara, s.a" demanant-li a Fuster que envie la
part restant del seu treball.

1964

Vergara

19623

Carta

Comunicat de l' editorial "Vergara, s.a" a Fuster del bon ritme en els treballs
de composició del sisè volum de la "Historia General de las Literaturas
Hispanicas" que inclou el seu estudi "Literatura Catalana Contemporània".
Envia galerades del treball "El pensamiento español en la segunda mitad del
siglo XIX (1854-1902) DE Rodrigo Fernández Carvajal per si vol aportar alguna
valoració.
Adjunta còpia de l' índex de matèries de "Historia General de las Literaturas
Hispanicas".

1965

Vergara

19631

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a" a Fuster amb
comentaris a la "Historia General de las Literaturas Hispanicas".

1965

Vergara

19632
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[

VERGARA

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a" a Fuster amb
comentaris profesionals.

1965

Vergara

19633

Carta

Mostra de condol de Josep Mª Boix i Serra a Fuster per la mort de la seua
mare.

1965

Vergara

19634

1965

Vergara

19635

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a",a Fuster amb
comentaris a la "Historia General de las Literaturas Hispanicas".
Demana envie el pròleg per a "Le Mythe de Sisyphe".
Adjunta sobre postal.

1965

Vergara

19638

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant-li a
Fuster un exemplar de la traducció de Jaume Berenguer d' una obra d' Alexis
Zorbàs per a Isard.
Comentaris als honoraris per les traduccions de "L' home révolté" i de "L' exil
et le royaume"

1965

Vergara

19639

1965

Vergara

19640

1965

Vergara

19641

1965

Vergara

19642

1965

Vergara

19636

Carta

Carta

Carta

Carta

Nota
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Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant-li a
Fuster un exemplar d' "Angle" i un de "Copaltes i mirinyacs" per a la seua
col·lecció de llibres rars i curiosos.

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant-li a
Fuster l' original mecanografiat de "El mite se Sísif" corregit pel Sr. Artells.
Demana envie el pròleg junt amb el seu "curriculum vitae"el més aviat
possible.
Pregunta quan tindrà "L' Home revoltat" i "L' exili i el regne".
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant-li a
Fuster les galerades de "El pensamiento español contemporáneo" de
Heliodoro Carpintero Capell i de "La novela española en lengua castellana
(1939-1965)" de Pilar Palomo perquè li done la seua opinió professional.
Demana envie el pròleg per a "El mite de Sísif" i el seu "curriculum vitae".
Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", agraint-li a
Fuster les proves compaginades del Camus.
Comunica que espera "L' home révolté".
Demana que enie el seu "curriculum vitae" i el de Josep Palàcios.
Comentaris a l' abonament dels seus honoraris.
Nota de Josep Mª Boix i Selva a Fuster amb comentaris professionals.

[

VERGARA
Nota

Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", a Fuster amb
comentaris professionals sobre la "Historia General de las Literaturas
Hispanicas".

1965

Vergara

19637

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a",interesant-se pel
pròle de Fuster per a "L' home revoltat".
Pregunta pel seu comentari sobre l' obra d' Alexis Zorbàs.
Comentaris professionals i personals.

1966

Vergara

19643

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant a Fuster
la primera sèrie d' observacions de la seua col·laboració a la "Historia
General de las Literaturas Hispánicas".

1966

Vergara

19650

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant a Fuster
una llista de suggeriments i de propostes de canvi fetes per Larraya al
original de la seua col·laboració per a la "Historia General de las Literaturas
Hispánicas".

1966

Vergara

19651

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", demanant a
Fuster que envie la primera carta de Joan Miravitlles i el seu article per a
rellegir-li abans d' intervenir en el "debat" d' Isard com a editor.
Comentaris a qüestions relacionades amb la traducció del Montaigne per tal
de redactar el contracte.

1966

Vergara

19653

Nota

Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", a Fuster amb
comentaris sobre els honoraris pel seu treball.
Pregunta per el pròleg per a "L' home revoltat".

1966

Vergara

19644

1966

Vergara

19645

1966

Vergara

19646

Nota

Nota

Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", a Fuster amb
comentaris sobre els honoraris pel seu treball.
Pregunta per el pròleg per a "L' home revoltat".
Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a",
demanant-li a Fuster que envie el pròleg per a "L' home revoltat".

Nota

Nota de Josep Mª Boix i Selva enviant-li a Fuster les segones paginades de "L'
home revoltat".

1966

Vergara

19648

Nota

Nota de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", enviant a Fuster
més pàgines de la seua col·laboració per a la "Historia General de las
Literaturas Hispánicas".
Pregunta si està interessat en acceptar noves col·laboracions.

1966

Vergara

19652

Correspondència de Joan Fuster
2053 ]

[

VERGARA
Postal

Postal de Josep Mª Boix i Selva, de l' editorial "Vergara, s.a", comunicant-li a
Fuster que "L' home revoltat" no podrà sortoir per a Sant Jordi perquè el
pròleg ha arribat massa tard.
A l' anvers de la postal imatge de "El Erecteón", "Partenón" i el "Propileos"
d' Atenes.

1966

Vergara

19647

Postal

Postal de Josep Mª Boix i Selva preguntant a Fuster si ha rebut les
compaginades de "L' home revoltat".
Pregunta si està interessat en fer el pròleg per a "L' exili i el regne".
A l' anvers de la postal imatge de decoració pre-romànica de "Sant Quirze de
Pedret".

1966

Vergara

19649

Carta

Carta de Josep Mª Boix i Selva enviant a Fuster un exemplar del "Retrat de l'
artista adolescent" en la versió de Mª Teresa Vernet a Isard.

1967

Vergara

19654

Carta

Carta de Fuster a Max Cahner amb comentaris a una clàusula del contracte
amb "Vergara, s.a" referent als drets d' autor.

1971

Vergara

19614

VERGE I ALBERTOS, Antoni

VERGER, Eduard

Carta

Carta d' Antoni Verge i Albertos, lector de "El Correo Catalán", felicitant a
Fuster pel seu article "La Perduración del Lemosin".
Comentaris personals.

1965

Vergeialbertosantoni

19655

Article de
premsa

Article de Fuster, "La perduración del "Lemosin"", publicat al setmanari local
de Sóller.
Article enviat per Antoni Verge i Albertos.

1966

Vergeialbertosantoni

19657

Carta

Carta d' Antoni Verge i Albertos lector de Fuster amb comentaris personals.
Envia una fotografia de l' obra de Josep Mª Subirachs en homenatge a
Pompeu Fabra.
Adjunta fotografia

1966

Vergeialbertosantoni

19656

Carta

Carta d' Antoni Verge i Albertos, lector de Fuster, enviant-li una carta al
director de "La vanguardia" mostrant el seu desacord a la crítica del llibre
"Bayarri autoviografiq a trenq de 80 añs".
Proposa a Fuster fer un comentari sobre l' obra a Destino.
Adjunta article i fullet editorial de l' obra.

1967

Vergeialbertosantoni

19658

1982

Vergereduard

19659

1982

Vergereduard

19660

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta d' Eduard J. Verger anunciant-li a Fuster la seua visita junt a Antoni
Ferrando per parlar de les antologies.
Carta de Fuster enviant-li a Eduard J. Verger l' índex d' una antologia
catalana.
Comentaris sobre el projecte de la "Biblioteca d' Autors Valencians".

[

VERGER, Eduard

Telegrama
Carta
Informe

Carta

Carta

Informe

VERGÉS MAS, Josep

Telegrama d' Eduard J. Verger anunciant-li a Fuster la seua visita.
Carta d' Eduard J. Verger anunciant-li a Fuster la seua visita.
Carta d' Eduard J. Verger enviant-li a Fuster la "Nota sobre la poesia
valenciana del segle XIX", la bibliografia i el sumari.
Adjunta nota, bibliografia i sumari.
Carta de Fuster enviant-li a Eduard J. Verger un exemplar de "Blasco Ibáñez i
València" de Juli Just per si vol incloure'l a la "Biblioteca d' autors
valencians". Proposa a Paco Pérez Moragón per a escriure el pròleg.
Carta de Fuster enviant-li a Eduard J. Verger un exemplar de l' obra de
Màrius Blasco, "Boira".
Comentaris a les proves del "Dietari del capellà d' Alfons el Magnànim".
Carta d' Eduard J. Verger enviant-li a Fuster la "Nota sobre la poesia
valenciana de la primera meitat del segle XIX" i la bibliografia.
Adjunta nota i bibliografia.

1983

Vergereduard

19661

1984

Vergereduard

19663

1984

Vergereduard

19662

1987

Vergereduard

19664

1988

Vergereduard

19666

1988

Vergereduard

19665

Carta

Carta de Fuster a Eduard J. Verger enviant-li l' "Antologia" de Joan Valls Jordà
d' Emili Rodríguez Bernabeu per a la "Biblioteca d' autors valencians".

1989

Vergereduard

19667

Carta

Mostra de suport de Josep Vergés a Fuster amb motiu de l' atemptat.
Comentaris professionals.

1981

Vergesmatasjosep

19705

1967

Vergesmundooriol

19706

Carta

Carta d' Oriol Vergés Mundó descrivint-li a Fuster la col·lecció "Terres i
Homes dels Països Catalans" de l' "Editorial Tàber" en la que participen Josep
Mª Obiols i Bartomeu Barceló i Pons.
Recorda la proposta de participar en un volum dedicat al País Valencià.

1967

Vergesmundooriol

19707

Carta

Carta d' Oriol Vergés Mundó proposant-li a Fuster fer el volum sobre el País
València a la col·lecció "Terres i Homes" de l' "Editorial Tàber".
Demana que si ell no accepta el treball busque algun possible autor que
pogués escriure'l.

1967

Vergesmundooriol

19709

VERGÉS MUNDO, Oriol
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta d' Oriol Vergés Mundó presentant-li a Fuster l' "Editorial Tàber" i
convidant-lo a participar en la col·lecció "Terres i Homes dels Països
Catalans".
Exposa les condicions econòmiques.

[

VERGÉS MUNDO, Oriol
Carta

Carta
Telegrama

Carta

VERGÉS, Fermí

Carta

VERGÉS, Josep
Carta

Carta

Carta d' Oriol Vergés Mundó comunicant a Fuster que ha rebut la seua carta
en la que rebutja col·laborar amb la col·lecció "Terres i Homes" de l'
"Editorial Tàber".
Anuncia que li ho proposaran a Manuel Sanchis Guarner.
Anima a Fuster a col·laborar en propers projectes.
Carta d' Oriol Vergés Mundó proposant-li a Fuster fer el volum sobre el País
València a la col·lecció "Terres i Homes" de l' "Editorial Tàber".
Telegrama d' Oriol Vergés Mundó demanant-li a Fuster una resposta a la
seua proposta.
Carta d' Oriol Vergés Mundó proposant-li a Fuster col·laborar en la nova
col·lecció de l' "Editorial Tàber", "Catalunya-Visió" de la que li envia un
exemplar.
Es tractaria de fer una "Visió del País Valencià".
Explica les condicions del projecte.
Salutació de Fermí Vergés a Fuster.
Carta de Josep Vergés de "Destino Publicaciones y Revistas, s.a", demanant a
Fuster la seua col·laboració per al número extraordinari dedicat a Joan
Maragall.
Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", agraint-li a
Fuster l' article sobre Joan Maragall per al número extraordinari.

1967

Vergesmundooriol

19710

1967

Vergesmundooriol

19711

1967

Vergesmundooriol

19708

1968

Vergesmundooriol

19712

1981

Vergesfermi

19668

1960

Vergesjosep

19669

1960

Vergesjosep

19670

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
comunicant-li a Fuster que el motiu del retard en la publicació del seu article
sobre llibres catalans és la censura.

1964

Vergesjosep

19671

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
comunicant-li a Fuster que el motiu del retard en la publicació de les seues
col·laboracions és la censura.
Demana que reprenga la seua col·laboració.

1964

Vergesjosep

19672

1964

Vergesjosep

19673

1964

Vergesjosep

19674

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Josep Vergés, d' "Ediciones Destino", a Fuster amb comentaris
sobre els problemes de les revistes catalanes amb la censura.
Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", amb
comentaris a Fuster sobre la secció de les postals de València que passa a fer
Miralles.

[

VERGÉS, Josep
Article de
premsa

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", enviant-li a
Fuster la seua "Carta al Director" sobre l' assumpte Juliàn Marias després de
passar per la censura.
Comentaris als treballs del volum de les "Obres Completes de Josep Pla".
Adjunta article.

1965

Vergesjosep

19683

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
comunicant-li a Fuster que el seu article sobre Bocaccio, Camoens, etc ha
estata retingut per la censura i fins ara no l' han pogut publicar.

1965

Vergesjosep

19675

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", anunciant-li
a Fuster la possibilitat de que José Vicente Mateo faça la "Guía de Murcia".
Comentaris a la censura.

1965

Vergesjosep

19676

Carta

Mostra de condol de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
a Fuster per la mort de la seua mare.
Anuncia que també publicaran el seu pròleg per al volum de les "Obres
completes de Josep Pla" a Destino.

1965

Vergesjosep

19677

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
comunicant-li a Fuster que el seu article es publicará la setmana vinent.
Demana que envie noves col·laboracions.
Recordala data d' entrega del pròleg per a les "Obres completes de Josep
Pla" i fa comentaris al respecte.

1965

Vergesjosep

19680

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", amb
comentaris al pròleg de Fuster per al volum de les "Obres completes de
Josep Pla".
Anuncia que el seu article es publicarà de seguida.

1965

Vergesjosep

19681

Carta

Carta de Fuster a Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
interesant-se per la situació d' un article que encara no s' ha publicat.
Anuncia q Vergés que rebrá el pròleg per a les "Obres completes de Josep
Pla" abans de la data acordada.
Comentaris sobre el pròleg.

1965

Vergesjosep

19682

Factura

Factura de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", a Fuster per la compra de
12 exemplars de "El Pais Valenciano".
Adjunta albarà de compra.

1965

Vergesjosep

19678

Factura

Factura de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", a Fuster per la compra d'
uns llibres.
Adjunta albarà de compra i justificant de pagament amb anotació
manuscrita al revers.

1965

Vergesjosep

19679
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[

Vergés, Josep
Carta

Comentaris de Fuster a Josep Vergés de la publicació a "Destino" de la
"postal" d' Enric Soler Godes en la que tracta el llibre "Valencia y su Reino".
Comunica que arran d' aquesta publicació deixarà de col·laborar a "Destino"
mentre Enric Soler Godes continuï les seues "postals".

1966

Vergesjosep

19684

Carta

Carta de Fuster a Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",
mostrant el seu malestar per la publicació a "Destino" de l' article d' Enric
Soler Godes sobre el llibre "Valencia y su Reino".
Envia un article sobre llibres catalans.

1966

Vergesjosep

19685

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", disculpantse amb Fuster per la publicació de l' article d' Enric Soler Godes tractant el
llibre Valencia y su Reino".
Comentaris a la necessitat de fer els comentaris sobre llibres catalans amb
més regularitat.

1966

Vergesjosep

19686

Carta

Carta de Fuster comunicant-li a Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y
revistas,s.a", que degut a la malaltia del seu pare no pot preveure ningun
viatge a Barcelona i li respon a totes les qüestions plantejades sobre l'
assumpte de la "pàgina de lletres catalanes".

1966

Vergesjosep

19688

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", acceptant
el plantejament de Fuster per a continuar amb la seua col·laboració amb la
"pàgina de lletres catalanes".
Demana que envie noves col·laboracions.
Comentaris als honoraris pel seu treball.
Comentaris a la corresponsalia d' Enric Soler Godes en "Destino".

1966

Vergesjosep

19689

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", exposant-li
a Fuster la possible distribució de la seua col·laboració dins la revista.
Comentaris a la corresponsalia d' Enric Soler Godes en "Destino".
Anotació manuscrita.

1966

Vergesjosep

19690

1966

Vergesjosep

19687

1966

Vergesjosep

19691

1967

Vergesjosep

19692

Telegrama
Telegrama

Carta
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Telegrama de Josep Vergés, demanant-li a Fuster que conteste a l' última
carta sobre la "Pàgina de lletres catalanes".
Mostra de condol de Josep Vergès a Fuster per la mort del seu pare.
Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", felicitant a
Fuster pels tres reportatges sobre Blasco Ibáñez.
Proposa fer un article per al número de Destino en el que es celebrarà el 70
aniversari de Josep Pla.

[

VERGÉS, Josep

Carta

Carta de "Destino, publicaciones y revistas,s.a" comunicant-li a Fuster l'
enviament d' un gir postal corresponent a una part de l' última liquidació.

1967

Vergesjosep

19693

1968

Vergesjosep

19694

1968

Vergesjosep

19695

1968

Vergesjosep

19696

1969

Vergesjosep

19697

1969

Vergesjosep

19698

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", anunciant-li
a Fuster l' enviament d' un xec per la "Guia de Valencia".
Proposa quedar a Barcelona.
Anuncia l' enviament dels llibres: "Festa Major", "Manolo, Russinyol i Mir",
"Llibre de lectura de Verdaguer" i "Llibre de lectura de Maragall" per a als
articles de la secció "Lletres Catalanes".

1970

Vergesjosep

19699

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", comunicant
a Fuster que queda vacant a "Destino" la crítica de "Lletres Catalanes" per un
desacord personal amb Marco i oferint-li a Fuster agafar la secció.

1970

Vergesjosep

19700

Carta

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", agraint-li a
Fuster el seu article per a la secció "Tribuna Abierta".
Comentaris als honoraris per els articles de "Lletres Catalanes".
Comentaris personals.

1970

Vergesjosep

19701

Carta

Carta

Entrevista

Carta

Carta
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Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", anunciant-li
a Fuster que la revista torna a reapareixer.
Demana que envie un article per a la secció "Lletres catalanes".
Comentaris a la proposta de Pla de fer una revista literario-musical.
Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", demanantli a Fuster que reprenga la seua col·laboració a la revista.
Demana que comunique al corresponsal de València que reprenga la seua
col·laboració.
Carta de Joaquim Marco, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", enviant-li
a Fuster les preguntes per a una sèrie d' entrevistes als escriptors de la
revista.
Adjunta qüestionari.
Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", recordant-li
a Fuster que publique en algun diari o revista valencià les bases del "Premi
Pla".
Demana que envie noves col·laboracions amb regularitat.
Comentaris al nou corresponsal a València.
Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", anunciant-li
a Fuster l' enviament dels exemplars de "El País Valenciano" i d' un xec pel
pagament dels seus drets.
Demana envie noves col·laboracions.

[

VERGÉS, Josep
Carta

Entrevista

Entrevista
VERNET, Joan Maria

Carta

VERNIA MARTÍNEZ, Pedro

Carta

Carta de Fuster exposant-li a Fredereic-Pau Verrié la seua visió sobre l'
antologia del "sentiment federal" que preparen.

Carta

Carta
Carta

VIADÉ, Carlos
VIADEL, Francesc
VIANA, Amadeu

Carta de Joan Mª Vernet felicitant a Fuster pel seu treball.

Carta

VERT DOLFORN, Luis

VIA, R

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a", enviant a
Fuster un qüestionari per al número dedicat al 75 aniversari de Josep Pla.
Adjunta qüestionari.
Respostes de Fuster al qüestionari proporcionat per "Destino" per al número
dedicat al 75 aniversari de Josep Pla.

Invitació de Pedro Vernia Martinez a Fuster a la presentació del seu estudi,
"Valencia cuna de las farmacopeas hispánicas" en la Real Academia de
Farmacia.
Carta de Frederic-Pau Verrié a Fuster amb comentaris professionals sobre l'
antologia del "sentiment federal" que preparen.

Invitació
VERRIÉ, F.P

Carta de Josep Vergés, de "Destino, publicaciones y revistas,s.a",comunicantli a Fuster que ja li han girat la quantitat dels diners que faltaven als seus
honoraris.
Comentaris als honoraris.

Telegrama

Carta de Luis Vert Delforn, lector de Fuster a "La Vanguardia", amb
comentaris a la situació política del moment arran de l' article "El político y
su paradoja".
Adjunta article "Sobre la designación de alcaldes".
Carta de R. Via, lector de Fuster.
Carta de R. Via, lector de Fuster a la premsa, arran de l' article "Los poetas y
la poesia".
Adhesió de Carlos Viadé i Josefina Soler al homenatge a Fuster.

1971

Vergesjosep

19702

1972

Vergesjosep

19703

1972

Vergesjosep

19704

1979

Vernetjoanmaria

19713

1987

Verniamartinezpedro

19714

1965

Verriefp

19715

1966

Verriefp

19716

1982

Vertdolfornluis

19717

1963

Viar

19719

Viar

19718

1981

Viadecarlos

19720

Telegrama

Telegrama de Francesc Viadel i Juli Camarasa demanant a Fuster que fixe la
data per a fer-li una visita a casa.

1990

Viadelfrancesc

19721

Article de
premsa

Carta d' Amadeu Viana enviant-li a Fuster un article sobre ell que es
publicarà a "Els Marges".
Adjunta article "Fuster in fabula".

1988

Vianaamadeu

19722
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[

VICA, Antònia
VICENT ASENSIO, Matilde

Carta

Carta d' agraïment d' Antònia Vicens a Fuster pel "Premi Sant Jordi" a la
seua obra "39º a l' ombra".

1967

Vicaantonia

19723

Telegrama

Telegrama de Matilde Vicente Asensio felicitant a Fuster pel "Premi d' Honor
de les Lletres Catalanes".

1975

Vicentasensiomatilde

20728

1966

Vicentchuliafrancisco

19731

1978

Vicentchuliafrancisco

19732

1981

Vicentchuliafrancisco

19733

1981

Vicentdalacant

19726

1978

Vicentgarciaeditors

19727

Carta

Carta de Mª Cuz Larraz de Trénor, de "Vicent Garcia Editores, s.a", informant
a Fuster de que la seua biografía formarà part de l' obra "Quien es quien en
la Comunidad Valenciana" que preparen.
Envia qüestionari amb el qual es basaran per a desenvolupar el contingut.
Adjunta qüestionari.

1987

Vicentgarciaeditors

19728

Carta

Carta de Mª Cruz Larraz de Trénor, de "Vicente Garcia Editores", enviant-li a
Fuster la fotocòpia de la seua fotografia i el nom per a que verifique que
corresponen.

1988

Vicentgarciaeditors

19730

Invitació

Invitació de Ricardo José Vicent Museros, Director General de "Vicent Garcia
Editores", a Fuster a l' acte de presentació del llibre "Francisco Lozano" de la
col·lecció "Pintores Valencianos" amb motiu de la conmemoració del 220
Aniversari de la fundació de l' "Academia de Bellas Artes de San Carlos y
Museo de San Pio V".

1988

Vicentgarciaeditors

19729

Telegrama

Telegrama de Manuel Vicent anunciant-li a Fuster la inaguració de l'
exposició homenatge a ell a la galeria "El Coleccionista".

1984

Vicentmanuel

19724

VICENT CHULIÁ, Francisco
Carta

Carta

Carta
VICENT D’ALACANT
VICENT GARCIA EDITORS

VICENT, Manuel

Telegrama
Carta
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Carta de Francesc Vicent Chuliá a Fuster amb comentaris a l' evolució
històrica de l' Estat espanyol.
Envia anàlisi de l' evolució històrica i ideològica espanyola.
Adjunta esquema i fragment de sobre amb direcció postal.
Carta de suport de Francesc Vicent Chiliá a Fuster amb motiu de l' atemptat.
Comentaris personals.
Anotació manuscrita de Fuster, "Contestat".
Felicitació de Francesc Vicent Chuliá a Fuster per l' otorgament del "I Premi
de les Lletres Valencianes".
Comentaris personals.
Adjunta tarja de presentació.
Telegrama de Vicent d' Alacant a Fuster.
Mostra de suport de Maria José Muñoz, de "Vicent Garcia Editores, s.a", a
Fuster amb motiu de l' atemptat.

[

VICENT, Manuel
Carta

VICENTE-ARCHE, Ferran

Còpia de la carta d' Antoni Asunción, president de la "Diputació de València"
a Manuel Vicent encarregant-li la presentació del llibre "Sagitari" de Joan
Fuster editat per la Diputació.
Anotació manuscrita per a Fuster comunicant-li que encara no han pogut
concretar la data de l' acte.

1985

Vicentmanuel

19725

1971

Vicente-archeferran

20729

1973

Vicente-archeferran

1122

1974

Vicente-archeferran

1103

1974

Vicente-archeferran

1105

1974

Vicente-archeferran

1104

Carta

Rebuig per part de Fuster a la invitació a l'òpera perquè està molt carregat
de feina preparant uns llibres per a presentar-los el dia del llibre: el Vol. IV
de les seues "Obres completes", la reedició del Vol. I de les seues "Obres
completes", la versió castellana del "Descrèdit de la realitat" i un llibret
"Contra Unamuno i los demás".

1975

Vicente-archeferran

1107

Carta

Sol·licitud de recomanació per a un xicot veí de Fuster a Sueca perquè
intercedisca davant el professor García González i puga entrar a l'escola
d'Enginyers agrònoms de la Universitat de València.

1975

Vicente-archeferran

1109

1975

Vicente-archeferran

1106

1975

Vicente-archeferran

1110

1975

Vicente-archeferran

1112

Carta
Felicitació
nadalenc
Carta

Carta
Nota

Nota

Nota
Tarja de
presentació
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Carta de Ferran Vicente-Arche Domingo arran d' un article de Fuster sobre la
C.E.E publicat a Destino.
Felicitació nadalenca a Fuster, en una auca titulada "Baptista el economista:
història dels fets esdevinguts a Espanya, allà per l'any de Maria Castanya".
Contestació a una carta de Fuster, on li mostra el seu interés d'incorporar-se
a l'empresa "Distribuidora de Informaciones S.A", i altres comentaris sobre
un sopar.
Comentaris sobre un assumpte amb "PRISA" que ha de solucionar Múñoz
Peirats i consideracions sobre la seua visita a sa casa de Sueca per parlar
amb Fuster i arreplegar uns llibres.
Comunicació de la data d'un sopar a Dénia amb una colla d'amics.

Invitació a Fuster a l'òpera amb una llotja per al "V Festival de Opera"
organitzat per l'Associació Valenciana d'Amics de l'Òpera al Teatre Principal
de València.
Adjunta programa d'actes i fullet amb el llistat de preus.
Comunica que ha parlat amb el professor García González sobre l'assumpte
de recomanació perquè entre a la Universitat un veí de Fuster.
Invitació a Fuster per sopar a casa del matrimoni de Ferran Vicente-Arche i
Adela Feliu a la ciutat de València.
Anotació manuscrita de Fuster "Rebuda, 5-12-75".

[

VICENTE-ARCHE, Ferran

Telegrama
Telegrama
Carta

Telegrama
Telegrama
Carta
Fullet
Tarja de
presentació
Nota

Nota

Nota

Carta
Nota
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Comunicació de la data i L'hora en què l'arreplegarà per anar a l'òpera a
València.
Comunicació de la data d'un sopar a Dènia.
Carta de Ferran Vicente-Domingo enviant a Fuster un programa de la
temporada d' òpera per si vol asistir.
Comentaris personals.
Telegrama de Ferran Vicente-Arche Domingo comunicant a Fuster que la
presentacó de Tristan ha estat ajornada.
Telegrama de Ferran Vicente-Arche Domingo comunicant a Fuster quan
passaran a per ell.
Carta de Ferran Vicente-Domingo proposant a Fuster anar a l' òpera.
Programa del "VII Festival de Opera" organitzat per l'Associació Valenciana
d'Amics de l'Òpera, al Teatre Principal de València, 24 d'abril-30 de maig de
1977.
Felicitació a Fuster per la concessió del Premi de "La Vanguardia" i agraïment
per l'enviament d'un article seu titulat "Divertiments".
Comunicació de l'ingrés d'uns diners al compte corrent de Fuster al Banc
Exterior d'Espanya.
Adjunta imprés de transferència bancària del mateix banc.
Comunicació de l'enviament dels honoraris per la realització d'un text per al
Consolat francés.
Adjunta full d'una agenda amb l'anotació manuscrita "694 fracs = 11.843
pts".
Enviament d'una fotocòpia d'un llibre de l'interés de Fuster provinent de la
biblioteca personal del Sr. Rodolfo Barón.
Adjunta fotocòpia d'un capítol del llibre "Cien hombres célebres: confesiones
literarias", Buenos aires, 1909. (pàg. 32-40).
Suport amb motiu de l'atemptat i comunicació de la seua vista a Sueca.
Records a Fuster i comentaris sobre la mort de Sanchis Guarner.

1975

Vicente-archeferran

1108

1975

Vicente-archeferran

1113

1976

Vicente-archeferran

20730

1976

Vicente-archeferran

20731

1976

Vicente-archeferran

20732

1977

Vicente-archeferran

20733

1977

Vicente-archeferran

1116

1977

Vicente-archeferran

1114

1978

Vicente-archeferran

1117

1978

Vicente-archeferran

1118

1978

Vicente-archeferran

1123

1981

Vicente-archeferran

1121

1981

Vicente-archeferran

1119

[

VICENTE-ARCHE, Ferran

Carta
Tarja de
presentació
Tarja de
presentació

VIDAL ALCOVER, Jaume
Carta

Carta

Carta

Carta
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta
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Comunica que no podrà estar a l'homenatge a Fuster i a Moll per part de la
Generalitat de Catalunya i agraeix la invitació.

1983

Vicente-archeferran

1120

Vicente-archeferran

1111

Vicente-archeferran

1115

1952

Vidalalcoverjaume

19739

1952

Vidalalcoverjaume

19740

1952

Vidalalcoverjaume

19741

1953

Vidalalcoverjaume

19742

1954

Vidalalcoverjaume

19743

1959

Vidalalcoverjaume

19746

1969

Vidalalcoverjaume

19747

1970

Vidalalcoverjaume

19748

1970

Vidalalcoverjaume

19749

Comunicació de la nova adreça del seu despatx d'advocats.
Felicitació nadalenca a Fuster.
Carta de Jaume Vidal Alcover a Fuster amb comentaris a la seua obra.
Envia els poemes: "Elegia Contradictoria" i "Eurídice","Cançò Llunàtica"
Adjunta poemes amb anotacions manuscrites.
Carta de Josep Vidal Alcover amb comentaris als treballs de Fuster.
Comentaris personals.
Carta de Josep Vidal Alcover amb comentaris als treballs de poesia de Fuster.
Transcriu dos poemes.
Comentaris personals.
Agraïment de Jaume Vidal Alcover a Fuster per l' article publicat a "Pont
Blau".
Comentaris sobre Raixa.
Carta de Fuster a Jaume Vidal Alcover amb comentaris al seu viatge a Palma
de Mallorca per assistir als "Jocs Florals".
Carta de Jaume Vidal Alcover anunciant-li a Fuster la seua conferència sobre
Ausiàs March als "Cronistes del Regne de València".
Anuncia que ha presentat els sonets "Erudice" al "Premi Ausiàs March".
Carta de Jaume Vidal Alcover concretant amb Fuster la data per a la
presentació d' uns llibres de "Nova Terra".
Anotació manuscrita: "Records Maria Aurèlia".
Carta de Jaume Vidal Alcover anunciant-li a Fuster l' enviament del llibre de
Maria Aurèlia Capmany.
Confirma la data de la presentació.
Nota manuscrita de Maria Aurèlia Capmany.
Carta de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany convidant a Fuster al
"Misteri d' Elx".
Anotació manuscrita de Maria Aurèlia Capmany.

[

VIDAL ALCOVER, Jaume

Telegrama

Postal

Telegrama de suport de Jaume Vidal Alcover a Fuster amb motiu de l'
atemptat.

1981

Postal de Jaume Vidal Alcover demanant-li a Fuster el llibre de Johan
Huiznga, "El Otoño de la Edad Media".
A l' anvers de la postal imatge del Port de València.
Carta de Jaume Alcover Vidal proposant-li a Fuster col·laborar en la
separata en homenatge a Juan Ramón Jiménez per a "Claustro".

VIDAL BENEYTO, J
Carta

Article de
premsa

Carta
VIDAL COSTA, Concepción

Carta de Josep Vidal Beneyto enviant-li a Fuster l' original de l'article "Los
grupos de presión, la naraja, y el poder", publicat al nº 1801 de "Destino",
perquè puga llegir-lo sense els talls que ha patit al publicar-lo.
Adjunta còpia de l' article original.

1972

Article "Las Pobrecitas Ideologias" de Josep Vidal Beneyto, sobre Fernández
de la Mora, publicat a la revista "Índice".
Anotacions manuscrites de l' autor.
Còpia de la carta de Josep Vidal Beneyto exposant-li a Raimon el projecte del
"Centro de Enseñanza e Investigación, s.a." i les activitats que preparen.
Proposa paricipar a un "Seminari sobre Cançò i Societat" junt a Fuster.

Vidalalcoverjaume

19750

Vidalalcoverjaume

19744

Vidalalcoverjaume

19745

Vidalbeneytoj

19751

Vidalbeneytoj

19753

Vidalbeneytoj

19752

Carta

Carta de Concepció Vidal Costa, periodista, demanant-li a Fuster una
entrevista per a la revista "Tiempo de Historia " o altra publicació.

1978

Vidalcostaconcepcion

19754

Carta

Carta de Fuster a Concepción Vidal Costa acceptant l' entrevista que li
proposa. La cita per a més endavant.

1978

Vidalcostaconcepcion

19755

1978

Vidalcostaconcepcion

19756

1983

Vidaldetibbitsmerce

19757

Carta
VIDAL DE TIBBITS, Mercé
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Carta de suport de Concepción Vidal Costa a Fuster amb motiu de l'
atemptat.
Li ofereix diverses opcions d' allotjament per si vol passar una temporada
fora de Sueca.
Carta de Mercè Vidal de Tibbits exposant.li a Fuster el projecte d' una revista
internacional dedicada a la crítica literaria catalana.
Envia un aPèndix explicatiu del format i la organització de la revista.
Nomena tots els experts que s'han adherit al projecte i que han acceptat
formar part del Consell de Redacció.
Adjunta apèndix.

[

VIDAL I TOMÁS, Bernat

Carta

VIDAL JOVÉ, J.F
Text literari

Carta

Carta
VIDAL SOLÀ, Artur
VIDAL VIDAL, Llorenç

VIDAL, Jean

Carta de Fuster felicitant a J.F. Vidal Jové pel seu treball de traducció de la
"Crònica de Ramon Muntaner" després d' haver llegit les galerades de dit
treball.
Comentaris professionals al treball.
Agraïment de J.F. Vidal Jové a Fuster per les seues observacions a la
traducció de la "Crònica de Ramon Muntaner".
S' interessa per la "Peña Tirant lo Blanc".

Carta
Carta

Carta de Llorenç Vidal Vidal exposant-li a Fuster el procediment que ha de
seguir com a membre del jurat del "Premi de la Crítica".

Carta

Carta

VIDAL, Guillen

Carta d' agraïment de J.F. Vidal Jové a Fuster per acceptar l' encàrrec de fer
el pròlega la seua traducció castellana de la "Crònica de Ramon Muntaner".
Envia una còpia del text preliminar que ha pensat posar a la traducció.
Adjunta còpia del text preliminar.

Carta d'Arturo Vidal Solà felicitant a Fuster pel seu treball a "El Correu
Català".
Carta de Llorenç Vidal Vidal, director de "Ponent" demanant-li a Fuster la
seua col·laboració amb algun article
Carta de Llorenç Vidal Vidal, de "Publicacions Occident", informant a Fuster
de que encara no han rebut el permís per als "premis de la crítica".

Felicitació

Carta

VIDAL, Eudaldo A.M

Carta de Bernat Vidal i Tomàs amb comentaris a Fuster sobre la seua poesia.
Comentaris professionals.

Carta
Adhesió
Nota
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Carta de Llorenç Vidal Vidal enviant una fotografia per a un article sobre
escriptors joves de Mallorca i València que prepara Fuster.
Adjunta fotografia.
Carta de Llorenç Vidal Vidal consultant a Fuster un dubte sobre el certamen
del "SEV" de València per a universitaris.
Demana autorització per a publicar a "Ponent" un dels "poemes per fer".
Carta d' Eudaldo A. M. Vidal a Fuster amb comentaris a la "Bandera".
Mostra de suport de Guillem Vidal a Fuster amb motiu de l' atemptat.
Nota d' agraïment de Jean Vidal a Raimon.
Anotació manuscrita de la data.

1954

Vidalitomasbernat

19758

1969

Vidaljovejf

19759

1970

Vidaljovejf

19760

1970

Vidaljovejf

19761

1962

Vidalsolaartur

19762

1957

Vidalvidalllorenc

19763

1957

Vidalvidalllorenc

19765

1957

Vidalvidalllorenc

19767

1959

Vidalvidalllorenc

19764

Vidalvidalllorenc

19766

1980

Vidaleudaldoam

19734

1987

Vidalguillen

19735

1972

Vidaljean

19736

[

VIDAL, Jean
VIDAL, Josep A

VIDAL, Vicent
VIE CATALANE, La

Nota

Vidaljean

20734

1978

Vidaljosepa

19737

1978

Vidaljosepa

19738

Nota
Postal

Postal de Vicent Vidal a Juan Fuster Seguí, pare de Joan Fuster.
A l' anvers de la postal imatge de la festa de la Verge dels Desamparats.

1930

Vidalvicent

20735

Carta

Carta del director de la revista "La Vie Catalane" enviant a Fuster l' últim
número de la revista.

1969

Viecatalanela

20736

1979

Viguiermaria-clara

19768

1961

Vilacasasjoan

19773

1961

Vilacasasjoan

19774

Carta

Carta
Carta

Carta de Maria-Clara Viguièr prposant-li a Fuster participar en una
conferència a Tournefeuille.
Comunica el tancament de la revista "Aici e Ara".
Comentaris sobre la llengua occitana.
Carta de Joan Vila Casas felicitant a Fuster pel seu treball.
Carta de Joan Vila Casas interessant-se pel treball que prepara Fuster sobre
Joan Papasseit.
Comenta que espera el seu prefaci per a una sèrie de gravats.

Carta

Carta de Joan Vila Casas enviant-li a Fuster el seu text i una carpeta del
triatge definitu de "Planimetries 33" junt a una monografia.

1961

Vilacasasjoan

19775

Carta

Carta de Joan Vila Casas disculpant-se amb Fuster per no haver-se acomiadat
al acabar el col·loqui.

1961

Vilacasasjoan

19777

1961

Vilacasasjoan

19776

1964

Vilacasasjoan

19778

Nota
Carta

VILÀ I MIQUEL, Núria

1973

Carta de Josep A. Vidal convidant a Fuster a la reunió del "Consejo
Republicano del P.V."
Nota de Josep A. Vidal recordant-li a Fuster la data de la seua visita per
recollir la seua adhesió al "V Pleno de la Convención Republicana".

Invitació

VIGUIÈR, Maria-Clara

VILA CASAS, Joan

Felicitació de Jean Vidal a Fuster.

Nota de Joan Vila Casas agraint-li a Fuster haver llegit el seu llibre "Operació
Viaducte".
Carta de Joan Vila Casas demanant-li a Fuster un prefaci per al catàleg d' una
exposició de pintors catalans a Amèrica per a la galeria "Joan Gaspar".

Nota

Nota de Joan Vila Casas enviant-li a Fuster el catàleg de l' exposició amb el
seu text.

1964

Vilacasasjoan

19779

Cartell

Carta de Núria Vilà i Miguel demanant informació a Fuster sobre les
circunstàncies d' aparició del llibre "Un món per a infants".

1985

Vilaimiquelnuria

19780
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[

VILA, Jordi
Carta

VILA, Josep Maria

Carta de Jordi Vila exposant-li a Fuster com serà el col·loqui del dia de Sant
Jordi en el que participa.
Envia un qüestionari en el que obriran el col·loqui.
Adjunta qüestionari.
Carta de Jordi Vila proposant-li a Fuster donar una conferència en la
Universitat de Barcelona sota el tema "Angoixa i Esperança" dins el cicle "L'
esperança" o desenvolupar el seu propi tema fora d' aquest cicle.

1960

Vilajordi

19770

1960

Vilajordi

19769

Carta

Carta de Josep Mª Vila oferint-li a Fuster enviar-li uns materials d' estudi
referents a València procedents de la biblioteca del "Palau de Perelada".

1983

Vilajosepmaria

19771

Carta

Carta de Josep Mª Vila enviant-li a Fuster un volum en el que recull tot el que
ha pogut trobar sobre el teatre fet a Girona.

1983

Vilajosepmaria

19772

1973

Viladecansjoanpere

19781

VILADECANS, Joan Pere
Carta

Carta de Joan Pere Viladecans convidant a Fuster a la inaguració d' una
exposició.
Anuncia la col·laboració de Raimon al catàleg am uns textos.

Carta

Carta de Joan Pere Viladecans agraint-li a Fuster el comentari a
"Tele/Exprés" sobre la seua obra.

1976

Viladecansjoanpere

19782

Carta

Carta de Joan Pere Viladecans anunciant-li a Fuster que Jaume Peracaula li
farà unes preguntes per a la pel·licula sobre la seua obra que està fent.

1976

Viladecansjoanpere

19783

1979

Viladecansjoanpere

19784

1981

Viladecansjoanpere

19786

1985

Viladecansjoanpere

19785

Invitació

Carta
Felicitació
VILADOT, Guillem

Invitació de Joan Pere Viladecans a Fuster a la inaguració de les exposicions
de la seua obra que tindran lloc a la "Galeria Ciento", "Galeria René Métras" i
a la "Sala Gaspar".
Adjunta invitació.
Mostra de suport de Joan Pere Viladecans a Fuster amb motiu de l'
atemptat.
Felicitació de Joan Pere Viladecans a Fuster pel "Premi de les Lletres
Valencianes".

Carta

Agraïment a Fuster per part de Guillem Viladot per introduïr el seu treball
"Els lliris" a l'obra "Un món per a infants", i li demana si ha rebut de part de
l'Editorial Selecta l'exemplar del llibre "Temps d'Estrena".

1960

Viladotguillem

19787

Postal

Sol·licitud a Fuster per part Guillem Viladot d'un text seu sobre poesia per a
una publicació periódica.

1963

Viladotguillem

19788
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[

VILADOT, Guillem
Carta
VILAPLANA, Alfred
Felicitació
nadalenc
VILAR DEVIS, Miquel

Carta

Article de
premsa
VILAR LLOP, Carles

Tarja de
presentació

Vilar Llop, Carles
Carta

Telegrama
VILAR, Pierre
Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Carta de Guillem Viladot proposant a Fuster participar en la publicació d' una
"Obra Poètica Completa" d' autors catalans.
Indica els materials que té que aportar per a fer l' estudi.

1973

Viladotguillem

20737

1982

Vilaplanaalfred

19789

1971

Vilardevismiquel

19798

Nota de Miquel Vilar i Devís enviant a Fuster un retall de premsa sota el títol
"Anticatalanismo en las fallas".

1977

Vilardevismiquel

20738

Felicitació a Fuster per part de Carles Vilar Llop pel Premi d'Honor de les
Lletres del País Valencià.

1981

Vilarllopcarles

19799

1982

Vilarllopcarles

19800

Vilarllopcarles

19801

Vilarpierre

19790

Felicitació a Fuster per part d'Alfred Vilaplana pel seu article publicat a [La
Vanguardia] titulat "Buenos augurios, o no tanto", i demés comentaris sobre
l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona.
Al revers del full apareix un poema imprés titolat "Fràgil nadal".
Comunicació a Fuster per part de Miquel Vilar Devís de l'enviament d'uns
retalls de premsa sobre la publicació d'una guia de Múrcia.
Adjunta retalls de premsa apareguts als diaris [La Voz de Albacete] i [La
Verdad], amb els títols: "El Ayuntamiento debe querellarse contra el autor
del libro Murcia", "Moción de un concejal de Albacete, para entablar
querella contra el autor del libro Murcia", "Una ofensa imperdonable", "una
ofensa...", "Albacete injuriado", "¿Albacete, siempre?", "A estudio una
moción de Francisco Ballesteros sobre el libro Murcia..", "Estar en el
candelero" i "No ha decidido, todavía, querellarse contra el autor del libro
Murcia".

Felicitació a Fuster per part de Carles Vilar Llop pel seu article aparegut a [[La
Vanguardia]] amb el títol "Confesiones de un hijo de Carlista", i demés
comentaris sobre com es van conéixer tots dos i en defensa del moviment
carlista al País Valencià.
Adjunta fullets informatius del Partit Carlista del País Valencià "Autogestió:
llibertat, socialisme, federalisme" núms. 27-30 i 39.
Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat de part de Carles Vilar.
Agraïment a Fuster per part de Pierre Vilar per la seua participació en una
xarrada sobre els "Països Catalans" a l'Escola d'alts Estudis en Ciencies
Socials de Paris. També li diu que podrà parlar en català si ho desitja i que es
la persona més indicada a valència per a tractar el tema. Finalment li diu que
Max s'encarregarà de tot lo relacionat amb el viatge.

1977

[

VILAR, Pierre

Tarja de
presentació

Vilarpierre

19791

Vilarpierre

19792

1966

Vilarsergio

19794

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sergio Vilar sobre com li van anar les coses a
un viatge a Alemanya. També li proposa que l'acompanyes a un viatge per
terres valencianes, i li demana una crítica literària a un llibre de Marías per a
publicar-la a la revista [Destino].

1966

Vilarsergio

19795

Carta

Comentaris a Fuster per part de Sergio Vilar sobre la publicació d'un article
seu on parla de l'obra de Marías per a la revista [[Destino]]. També li
comunica la seua visita a sa casa de Sueca per a parlar en ell durant un viatge
per terres valencianes.

1966

Vilarsergio

19796

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Sergio Vilar de l'enviament de les respostes a
un qüestionari per a una publicació. També li diu que li ha enviat les
mateixes a Vicent Ventura qui tampoc ha donat contestació.

1967

Vilarsergio

19797

Tarja de
presentació

Enviament a Fuster per part de Sergio Vilar d'una publicació que acaba
d'editar a Mèxic. També li parla de les seus darrers treballs publicats a
"Cuadernos americanos" i a "Les lettres nouvelles".

Vilarsergio

19793

1964

Vilardellgomisa

19803

1956

Vilardellcasa

19802

1968

Vilarrasa

19804

1978

Vilarrubiaiestranyjosepmaria

19805

Tarja de
presentació
VILAR, Sergio

Carta

VILARDELL GOMIS, A
Carta
VILARDELL, Casa
VILARRASA
VILARRÚBIA I ESTRANY,
Josep Maria

Salutacions a Fuster per part de Pierre Vilar.
Al revers apareix una nota manuscrita de Fuster sobre el llibre "Le soleil
oblique".

Carta
Telegrama

Carta
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1978

Enviament a Fuster per part de Pierre Vilar d'una obra i enviament de
salutacions.
Comentaris a Fuster per part de Sergio Vilar d'un viatge a Alemanya des d'on
li escriu, i demés comentaris d'elogi a la seua obra "Nosaltres els valencians".

Agraïment a Fuster per part d'Abelar Vilardell Gomis pel regal d'un exemplar
de la seua obra "Diccionari per a ociosos" publicada per l'Editorial AC, a la
que vol subscriure's.
Felicitació a Fuster per part de Francisco Vilardell, gerent dels magatzems
Casa Vilardell, qui el felicita per l'obtenció del Premi Josep Yxart.
Adhesió a un homenatge a Fuster per part d'un tal Vilarrasa.
Mostra d'admiració a Fuster per part de Josep Mª Vilarrúbia i Estrany per la
seua tasca envers la cultura dels Països Catalans, i enviament d'un exemplar
del seu primer llibre.
Anotació manuscrita de Fuster [Contestat].

[

VILARRUBIAS, Felio A

Carta

1982

Vilarrubiasfelioa

19806

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Javier Villalba de la seua participació al llibre
"El diablo de los españoles" contestant un qüestionari biogràfic que li
adjunta i una enviant una foto seua, i demés comentaris sobre els
participants a l'obra esmentada.
Adjunta una còpia de l'esmentat qüestionari.

1975

Villalbajavier

19807

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Javier Villalba de la seua participació al llibre
"El diablo de los españoles" contestant un qüestionari que li adjunta i
enviant una foto seua.
Adjunta una còpia de l'esmentat qüestionari.

1975

Villalbajavier

19808

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Javier Villalba de la seua participació al llibre
"El diablo y los españoles" contestant un qüestionari que li adjunta i enviant
una foto seua de perfil.
Adjunta llistat de personatges enquestats al llibre i una còpia de l'esmentat
qüestionari.

1975

Villalbajavier

19809

Carta

Sol·licitud per part de Fuster a Ignasi Villalonga Villalba de la compra d'alguns
exemplars de la seua obra "Antología de la poesia valenciana" publicada a
l'Editorial Selecta, per al finançament de la mateixa.

1956

Villalongavillalbaignasi

19830

Carta

Contestació a Fuster per part del secretari d'Ignacio Villalonga Villalba, al
estar aquest de viatge, comunicant-li la compra de 5 exemplars de la seua
"Antologia de la poesia valenciana".

1956

Villalongavillalbaignasi

19831

1956

Villalongavillalbaignasi

19832

1962

Villalongallorenc

19810

1962

Villalongallorenc

19811

1962

Villalongallorenc

19812

VILLALBA, Javier

VILLALONGA VILLALBA,
Ignasi

Carta
VILLALONGA, Llorenç

Comentaris crítics a Fuster per part de Felicio A. Vilarrubias arran de la
publicació a [La Vanguardia] d'un article seu titulat "Confesiones de un hijo
de Carlista", i demés comentaris sobre història carlista a Barcelona.

Carta

Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
2071 ]

Comunicació per part de Fuster al secretari d'Ignasi Villalonga Villalba de
l'enviament d'uns exemplars de la "Antologia de la poesia valenciana", del
preu dels mateixos i de la forma de pagament d'aquests.
Agraïment a Fuster per part de Llorenç de Villalonga per la seua crítica
literària a una obra seua apareguda a Destino.
Comentaris a Fuster per part de Llorenç Villalonga sobre l'enviament d'una
crítica literària a l'obra "Judicis finals" apareguda al diari [Baleares], i demés
comentaris d'elogi a la seua obra i sobre literatura catalana.
Felicitació a Fuster per part de Llorenç de Villalonga pel seu darrer llibre, del
que li envia una crítica literària.

[

VILLALONGA, Llorenç
Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Llorenç de Villalonga per la crítica
rebuda als diaris valencians contra d'ell arran de la publicació de la seua obra
"El país valenciano". Li comenta que a d'ell li passà algo semblant amb l'obra
seua "Mort de dama".

1963

Villalongallorenc

19813

Carta

Agraïment a Fuster per part de Llorenç Villalonga pel seu pròleg a una obra
de Salvador Espriu, i demés comentaris d'elogi al respecte del mateix pròleg.
També li comunica l'enviament de la seua darrera obta traduïda al castellà
"La muerte de una dama", i li mostra el seu recolzament per la polèmica
sobre la publicació de "El Pais Valenciano"

1963

Villalongallorenc

19814

Carta

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Llorenç Villalonga, i agraïment per
la encertada crítica literària a la seua darrera obra.

1964

Villalongallorenc

19815

1964

Villalongallorenc

19816

1965

Villalongallorenc

19817

1968

Villalongallorenc

19818

1968

Villalongallorenc

19819

1968

Villalongallorenc

19821

1968

Villalongallorenc

19822

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Comentaris sobre la situació de la literatura catalana a Fuster per part de
Llorenç Villalonga, i a l'obra de Sartre. També li parla de l'èxit literari de
l'obra "La Plaça del diamant".
Comentaris a Fuster per part de Llorenç Villalonga sobre l'enviament d'uns
llibres, i a l'enviament d'un article seu fent crítica a una obra fusteriana.
Sol·licitud a Fuster per part de Llorenç Villalonga de si pot fer alguna cosa per
a obrir-li el cami i publicar a "Destino". També li fa alguns comentaris sobre
els seues darrers articles i demés comentaris sobre història de la civilització.
Comentaris a Fuster per part de Llorenç Villalonga contestant-li una carta
seua on li fa diferents afirmacions sobre la història de la civilització i demés
temes d'opinió.
Comentaris a Fuster per part de Llorenç Villalonga sobre la publicació a
"Destino" d'un article seu sobre Keyserling. També li envia un treball seu al
que li demana li done la seua opinió després de la lectura, i demés
comentaris sobre certa problemàtica en la publicació d'articles a Destino.
Comentaris a Fuster per part de Llorenç de Villalonga sobre el retard en la
publicació d'un llibre seu, i demés comentaris a la lectura d'un article de
premsa seu. També li fa alguns comentaris sobre uns articles seus per a
"Destino" sobre Picasso i el dramaturg Aldred de Musset.

Carta

Sol·licitud per part de Llorenç Villalonga a Miquel Dolç que'l faça particep de
l'adhesió a un homenatge a Fuster a València.

1968

Villalongallorenc

19829

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per l'enviament d'un llibre seu dedicat.

1968

Villalongallorenc

19820

Correspondència de Joan Fuster
2072 ]

[

VILLALONGA, Llorenç

Carta

Agraïment a Fuster per part de Llorenç Villalonga per citar-lo a un article seu
publicat a "Destino".

1969

Villalongallorenc

19824

Carta

Agraïment a Fuster per part de Llorenç Villalonga per la seua crítica literària
publicada a [Destino] al llibre "Bearn".

1969

Villalongallorenc

19825

1971

Villalongallorenc

19826

Carta

Carta

Felicitació a Fuster per part de Llorenç Villalonga pel seu darrer assaig sobre
la literatura catalana actual.

1972

Villalongallorenc

19827

Carta

Felicitació a Fuster per part de Llorenç Villalonga per la concesió d'un premi
literari, i demés comentaris d'elogi a la seua obra.

1975

Villalongallorenc

19828

Villalongallorenc

19823

Villanjavier

19833

1960

Villangomezllobetmaria

19834

1949

Villarrafael

19835

Villarrafael

19836

Vinentangela

19837

Tarja de
presentació
VILLÁN, Javier
Carta
VILLANGÓMEZ LLOBET,
Marià

Tarja de
presentació

VILLAR, Rafael
Carta

Tarja de
presentació
VINENT, Angela

Agraïment a Fuster per part de Llorenç Villalonga per les seues paraules
d'elogi a un article del "Tele/Esprés". També li fa alguns comentaris a un cicle
organitzat a Mallorca per un grup liderant per Miquel Barceló en contra de la
catalanitat mallorquina.

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Mostra de condol per part de Abelard Vilardell Gomis a Llorenç Villalonga,
reenviada a Fuster.
Enviament a Fuster per part de Javier Villán del text d'una entrevista seua
per a publicar-la a una revista no indicada.
Adjunta fotocòpia de l'esmentada entrevista a Fuster.
Comunicació a Fuster per part de Marià Villangómez Llobet d'uns exemplars
d'una revista on ha publicat algunes traduccions franceses, i d'altres
comentaris sobre la seua propera visita a València i a l'amistat amb Fuster.
Agraïment a Fuster per part de Rafael Villar per l'enviament del seu poemari
"Sobre Narcís", i demés comentaris sobre certa polèmica amb Sanchis
Guarner per uns comentaris fets a [Destino] que no han agradat a l'Editorial
Torre, que no li publicarà la seua "Antologia valenciana".
Enviament a Fuster per part de Rafael Villar d'un poema per a que li'l faça
arribar a Mª dels Dolos Ferrando, Regina dels Jocs Florals de València.
Sol·licitud a Fuster per part d'Àngela Vinent de la seua participació al
programa de TVE "Tal com som" que dedicaràn al cantant Raimon.

1982

[

VINYES, Maria

VINYOLAS ROIG, Joaquim

Carta

Comentaris a Fuster epr part de Maria Vinyes arran de la lectura d'un article
seu publicat a [La Vanguiardia] amb el títol "Una gran estada", i demés
comentaris sobre l'educació a l'Espanya de l'època de la Guerra civil i postguerra.

1976

Vinyesmaria

19838

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Joaquim Vinyolas Roig pel seu llibre
"El descrèdit de la realitat".

1955

Vinyolasroigjoaquim

19839

Carta

Comentaris a Fuster per part de Joan Vinyoli a la lectura del seu article títulat
"Un editor y dos poetes" aparegut a [[Destino]]. També li agraeix el seu
comentari crític a la seua obra "Realitats".

1963

Vinyolijoan

19840

Carta

Agraïment a Fuster per part de Joan Vinyoli per la seua crítica literària a la
seua "`Poesia completa", i demés comentaris a la seua poesia. També li parla
de la publicació d'un llibre seu a "Cinc d'Oros" i el felicita pel Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes.

1975

Vinyolijoan

19842

Tarja de
presentació

Agraïment a Fuster per part de Joan Vinyoli pels seus articles titulats
"Victoria sobre el silencio" publicats a [[Tele/Exprés]] sobre la seua obra
"Poesia completa 1973-1975".

1975

Vinyolijoan

19841

1981

Vinyolijoan

19843

1982

Virgilicarmina

19844

1969

Virosquezacarias

19845

1983

Visor

19846

VINYOLI, Joan

Carta
VIRGILI, Carmina

Telegrama

VIROSQUE, Zacarias
Carta

VISOR

Postal

VISOR DISTRIBUIDORA

Adhesió per part de Joan Vinyoli a l'homenatge a Fuster amb motiu de
l'atemptat que se li farà a València.
Felcitació a Fuster per part de Carmina Virgili per la cocnesió de la Medalla
d'Or de la Generalitat de Catalunya
Comunicació a Fuster per part de Zacarias Virosque de la visita a sa casa de
Sueca però com no hi era li ha deixat un exemplar de la seua obra teatral "El
hombre-Bebe", i demés comentaris a la seua obra, destacant els títols
"Clown de cristal" i "El hombre y la máscara". També li demana una data per
a quedar i canviar impressions al respecte.
Inviatació a Fuster per part del Centre Fotogràfic Visor a una esposició
d'Eduard Ibàñez "Fotomontatges: homenatge a Josep Renau" a València.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Paloma Vaquero de la revista "La balsa de
la Medusa" de l'ampliació del plaç de contestació d'una entrevista pel retard
en l'aparició del proper número de la revista esmentada.

1991

Visordistribuidora

19847

Carta

Agraïment a Fuster per part de Cintio Vitier per la seua crítica literària a la
seua "Antologia poètica", i li envia un poema per a publicar-lo a "Verbo", i li
dona records per als seus amics alacantins.
Adjunta poema titulat "La Ronda".

1951

Vitiercintio

19848

VITIER, Cintio
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[

VITIER, Cintio
Carta

Agraïment a Fuster per part de Cintio Vitier pels seus comentaris a la seua
obra poètica. També li agraeix l'enviament d'un llibre seu i el felicita per la
publicació de "Verbo".
Adjunta nota en la que li demana publique altre poema de l'indicat
primerament a l'esmentada revista.

1951

Vitiercintio

19849

Carta

Comunicació a Fuster per part de Cintio Vitier de l'enviament d'un exemplar
de l'obra "Diez poetas cubanos", i demés comentaris sobre la distribució
editorial d'aquesta obra i a la correcció d'errades editorials.

1951

Vitiercintio

19850

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Vitoria de les seues preocupacions
sobre el retard en l'enviament d'un profesor per a donar classes a Palma de
Gandia tal com es van comprometre ell i Ninet.

1966

Vitoriateresa

19851

Carta

Comentaris a Fuster per part de Teresa Vitoria de la seua preocupació pel
retard en buscar una solució al tancament de l'escola parroquial de Palma de
Gandia, ja que ni la inspectora d'educació ni cap autoritat dona solució al
problema del tancament del col·legi.
Adjunta còpia d'una carta del director del col·legi Santa Ana de Palma de
Gandia al Gobernador de València demanant-li una solució per al col·legi.

1966

Vitoriateresa

19852

Carta

Felicitació a Fuster per part de Manuel Viusà pel seu darrer article publicat al
diari "Avui", i demés comentaris sobre un manifest de Jean Paul Sartre
envers de la diversitat cultul i lingüística enviat al recital de cançò "Cinc
pobles canten la seva lluita", al Palau de la Mutualité de París.
Adjunta fotocòpia del manifest.

1976

Viusamanuel

19853

1961

Vivasfernando

19854

1961

Vivasfernando

19855

VITORIA, Teresa

VIUSÀ, Manuel

VIVAS, Fernando
Carta

Carta
VIVES RODRÍGUEZ, Juan

VIVES, Francisco

Afraïment a Fuster per part de Fernando Vivas per tractar un assumpte
sobre la Fundació Huguet, no especificat, pel que li demana faça algún article
crític a "Las Provincias" i a "Destino".
Comentaris a Fuster per part de Fernando Vivas sobre la creació del patronat
per a la posada en funcionament de la Fundació Huguet.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Juan Vives Rodríguez de la seua signatura a un
llibre homenatge a Nèsto Luján que li faràn un grup d'amics pel seu 70
aniversari.

1992

Vivesrodriguezjuan

19857

Postal

Postal de Francisco Vives, destinatari il·legible.
A l' anvers de la postal imatge del riu Tinto, Huelva.

1901

Vivesfrancisco

20739
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[

VIVES, Salvador
Carta

VOLTES, Pedro
Carta

Felicitació a Fuster per part de Salvador Vivès pel seu article publocat a
[Serra d'Or] amb el títol "Apunts per a una rèplica a Vicens Vives", i demés
comentaris als congresos celebrats per l'Associació de Metges de Llengua
Catalana.
Adjunta tarja de presentació amb l'adreça del doctor Salvador Vivès.
Felicitació a Fuster per part del professor Pedro Voltes de l'Universitat de
Barcelona, pel seu darrer article publicat a [[La Vanguardia]] amb el títtol "La
historia y sus ilusiones", pel que li envia uns treballs de classe d'alumnes seus
que han fet crítica al mateix article, i dels que li adjunta fotocòpia.

1950

Vivessalvador

19856

1971

Voltespedro

19858

1975

Wardphilip

20740

1991

Westerveldgovert

19859

1991

Westerveldgovert

19860

1991

Westerveldgovert

19861

1991

Westerveldgovert

19862

W ↑
WARD, Philip
Carta

WESTERVELD, Govert
Carta

Carta

Carta

Carta
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Carta d' Ernest Kay enviant a Fuster el formulari per a icloure'l al "The
International Authors and Writers Who's Who".
Carta de Philip Ward demanant a Fuster informació sobre el seu treball.
Pregunta si té algun exemplar de les seues "Obres Completes".
Adjunta formulari.
Enviament a Fuster per part de Govert Westerveld d'una còpia d'una carta
seua en la que li fa una aclaració a unes afirmacions seues sobre l'obra de
Joan de Timoneda, en anotació manuscrita al final del text, en roig.
Contestació a Fuster per part de Covert Westervelt fent-li alguns comentaris
crítics a les seues afirmacions sobre l'obra i figura de Joan de Timoneda.
Adjunta còpes d'uns articles seus en anglès sobre "Antonio de Torquemada"
i "Juan de Timoneda".
Sol·licitud a Fuster per part de Govert Westervelt d'una data per a quedar i
parlar de Juan de Timoneda i la seua obra. També li diu que vol regalar-li un
exemplar de l'obra "Libro de damas".
Adjunta fotocòpies i còpia d'uns articles seus sobre la biografia de Juan de
Timoneda.
Contestació per part de Fuster a Govers Westervelt contradint certes
afirmacions seues sobre l'obra i figura de Joan de Timoneda.

[

WESTERVELD, Govert
Carta
WHO’IS WHO IN SPAIN
Carta

Comentaris crítics a Fuster per part de Govert Westervelt sobre l'obra de
Juan de Timoneda, i d'altres comentaris qüestionant el llenguatge emprat
pel mateix escriptor. També li fa alguns comentaris biogràfics sobre Antonio
Alfonso Pimentel.
Sol·licitud a Fuster per part de Miguel Serrat director editorial de "Who's
Who in Spain" de la correcció del seu perfil biogràfic per a publicaro a
l'esmentat repertori.
Adjunta perfil biogràfic de Fuster en anglès, amb caselles per a fer adhesions
i correccions.

1991

Westerveldgovert

19863

1991

Whoswhoinspain

19864

Xapellimireia

19865

X ↑
XAPEL·LI, Mireia

Tarja de
presentació

XARXA CULTURAL

Enviament a Fuster per part de Mireia Xapel·li d'unes preguntes per a una
entrevista que vol publicar a "Tele/Estel", i que s'adjunten.

1979

Xarxacultural

19866

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xarxa Cultural S.A. dels actes i activitats a
dur-se a terme a una Mostra de la Cultura Catalana a Perpinyà, per al seua
coneixement.
Felicitació a Fuster per part de Xarxa Cultura S.A. pel Premi d'Honor de les
Lletres Valencianes, concedit per l'Ajuntament de València.

1981

Xarxacultural

19867

Carta

Adhesió a l'homenatge a Fuster que se li farà a València amb motiu de
l'atemptat i mostra de suport per part de Xarxa Cultura S.A.

1981

Xarxacultural

19878

Carta

Mostra de suport a Fuster per part de Xarxa Cultura S.A. amb motiu de
l'atemptat, i preocupació pels d'anys ocorreguts a la seua biblioteca.

1981

Xarxacultural

19879

1981

Xarxacultural

20741

1983

Xarxacultural

19868

1983

Xarxacultural

19870

Carta

Carta

Carta
Carta
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Carta de "Xarxa Cultural" anunciant-li a Fuster que el premi d' assaig "Xarxa"
queda dividit en "Xarxa Creació" i "Xarxa Recerca".
Envia les bases i el darrer bulletí.
Pregunta si poden comptar amb ell per a la publicació conmemorativa del
cinqué aniversari de "Xarxa Cultural".
Demana suggerències pel "Sant Jordi 1982".
Felicitació a Fuster per part de Xarxa Cultura S.A. per la Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya, que se li ha concedit.
Acusament de rebut per part de Xarxa Cultural a Fuster del seu text per a un
catàleg, i li agraeixen la seua col·laboració.

[

XARXA CULTURAL

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Lluis Bernat de Xarxa Cultural de l'enviament
d'un article seu per a l'esmentada revista.

1983

Xarxacultural

19869

Carta

Comentaris a Fuster per part de Carxa Cultura S.A de les activitats a dur a
terme al País Valencià per part de l'esmentada institució, on destaca
l'elaboració d'un setmanari, d'una exposició sobre "El Temps" i una taula
rodona. Finalment li diu que adjunta un article seu.

1984

Xarxacultural

19871

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xarxa Cultural de la seua participació a un
cicle de conferències Sobre El Noucentisme a l'Ateneu de Barcelona, i demés
comentaris als conferenciants.

1986

Xarxacultural

19874

Carta

Comentaris a Fuster per part de Xarxa Cultural sobre les gestions a dur a
terme per a l'organització d'un cicle de conferències a l'Ateneu Barcelonès.

1986

Xarxacultural

19876

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Xarxa Cultural de la seua participació a un
cicle de conferències Sobre El Noucentisme a l'Ateneu de Barcelona, i demés
comentaris als conferenciants.

1986

Xarxacultural

19877

Carta

Enviament a Fuster per part de Xarxa Cultural S.A. d'un exemplar del llibre
"Art Català Contemporani 1970-1985",
i demés comentaris sobre l'exposició al Centre Cultural de la Caixa d'Estalvis
de Terassa del Fons d'Art institucional.

1986

Xarxacultural

19880

1986

Xarxacultural

19872

1986

Xarxacultural

19873

1988

Xarxacultural

19875

1974

Xativaajuntament

19881

1981

Xativaajuntament

19882

Telegrama

Sol·licitud a Fuster per part de Xarxa Cultural de la seua participació a la
conferència inaugural d'un cicle de conferències del Noucentisme a l'Ateneu
de Barcelona.
Contestació per part de Fuster a Xarxa Cultural denegant la seua participació
a un cicle de conferències sobre el Noucentisme.

Carta

Comunicació a Fuster per part de Xarxa Cultura de les exposicions que van a
dur-se a terme de la col·lecció de Fons d'Art de l'esmentada entitat.

Telegrama

XÀTIVA, Ajuntament
Carta

Carta

Correspondència de Joan Fuster
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Agraïment a Fuster per part de José Herrero Sirvent, president de la
Comissió de Fira i Festes de Xàtiva per la seua participació amb un text al
llibret de festes "Játiva en Agosto", i li demana si ha rebut un exemplar del
mateix.
Felicitació a Fuster per part de Manuel Casesnoves Soldevila, alcalde de
Xàtiva, pel darrer premi que ha aconseguit.

[

XÀTIVA, Ajuntament
Carta

Felicitació
nadalenc

Saluda

Comunicació a Fuster per part de l'Ajuntament de Xàtiva de la seua adhesió
a l'homenatge que se li farà a la plaça de bous de València amb motiu de
l'atemptat.
Adjunta fotocòpia de la resolució presa pel plè del l'Ajuntament al respecte.
Felicitació nadalenca a Fuster per part del batlle de l'Ajuntament de Xàtiva.
Al revers del full apareix una foto a color que reprodueix uns taulells
ceràmics amb [Escut de la ciutat de Xàtiva. Retaule del carrer Noguera, S.
XVII]].
Comunicació a Fuster per part de Manuel Casesnoves i Soldevila, alcalde de
Xàtiva de que ha sigut seleccionat per a formar part del Comité d'Honor de la
II Mostra de Cinema de les Nacionalitats a Xàtiva.

1981

Xativaajuntament

19887

1981

Xativaajuntament

19883

1983

Xativaajuntament

19886

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Joan Fuster per part de l'Ajuntament de
Xàtiva per la mort d'aquest.

1992

Xativaajuntament

19888

Telegrama

Mostra de condol a la familia de Joan Fuster per part de Josep M. Calabuig
alcalde de Xàtiva per la mort d'aquest.

1992

Xativaajuntament

19889

Xativaajuntament

19884

Xativaajuntament

19885

Tarja de
presentació
Tarja de
presentació
XÈRICA, Ferran de

Targes de presentació com a mostra de suport a Fusetr per part de Manuel
Casesnoves Soldevila, alcalde, i Ramir Pla Pérez, tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Xàtiva.
Tarja de presentació d'Adolf Garcia Molina, tinent d'alcalde de l'Ajuntament
de Xàtiva.

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ferran de Xèrica de certes informacions sobre
els mots "Rollet Altero", que creu tenen de veure amb el Tribunal de les
aigües de València, dades demanades per un amic d'aquest professor a
l'Universitat de Harvard.

1960

Xericaferrande

19891

Postal

Agraïment a Fuster Ferran de Xèrica per facilitar-li unes informacions que li
demanà.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista entiga de la ciutat de
Barcelona [Universidad y Avenida José Antonio].

1960

Xericaferrande

19890

Telegrama

Mostra de suport a Fuster amb motiu de l'atemptat per part de Lluís Maria
Xirinacs, qui també s'adhereix a l'homenatge que li farà Acció Cultural del
País Valencià.

1981

Xirinacslluismaria

19892

Carta

Invitació a Fuster per part de Lluis Garrigós i Oltra, alcalde de l'Ajuntament
de Xixona, a participar a l'homenatge als escriptors Joan Valls, Enric Valor i
Pere Mª Orts, i a la presentació de la revista "Eines".

1984

Xixonaajuntament

19893

XIRINACS, Lluís Maria

XIXONA, Ajuntament
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[

XIXONA, Ajuntament
Carta

Invitació

Carta
Felicitació
nadalenc
XURIGUERA, Ramon
Carta

Enviament a Fuster per part de Lluís Garrigós Oltra d'una fotografía en la que
apareix durant unes activitats al 9 d'octubre del 1983. També li demana
reproduïr un article seu publicar a [El País] amb el títol "Que sigan
inventando ellos" a la revista "Lengua materna autoctona"

1984

Xixonaajuntament

19894

Invitació de Lluis Garrigos i Oltra, Alcalde President de l' "Ajuntament de
Xixona" a Fuster a l' acte homenatge a Ramon Lapiedra, Vicent Andrés
Esrellés i Alfred Giner Sorolla.
Adjunta programa d' actes.
Sol·licitud a Fuster per part de Lluis Garrigós i Oltra, alcalde de l'Ajuntament
de Xixona, de que l'informe de la rebuda d'un paquet que li envià.

1985

Xixonaajuntament

19977

1986

Xixonaajuntament

19895

Felicitació nadalenca a Fuster per part de l'Ajuntament de Xixona.

1986

Xixonaajuntament

19896

1959

Xurigueraramon

19897

1962

Xurigueraramon

19898

Xurigueraramon

19899

Comunicació a Fuster per part de Ramon Xuriguera de que ha estat
guardonat amb el Premi Rabell als Joncs Florals de la Llengua Catalana
celebrats a Paris, i demés comentaris sobre els participants valencians, entre
els que es trobaba Palàcios, amb un distingit llibret de poemes.

Carta

Comentaris d'elogi a Fuster per part de Ramon Xuriguera pel seu llibre
"Nosaltres els valencians", després de la seua lectura.

Tarja de
presentació

Felicitació nadalenca a Fuster per part de Ramon Xuriguera, qui també li diu
que l'avise amb antelació si el visita a sa casa de Paris, com li anuncia en una
carta.

Y ↑
YATES, Alan
Carta

Fotocòpia d'una carta d'Alan Yates a Max Cahner demanant-li notícies
editorials de tot el que es publique a la seua editorial, i enviada
posteriorment a Fuster.

1973

Yatesalan

3510

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alan Yates de notícies editorials sobe les
publicacions catalanes que vajen apareguent per a referenciar-les a la
bibliografia "The Year's Work in Modern Languagues" de la que és
responsable, i li demana que'l mantinga al corrent de les properes
publicacions de la col·lecció "Clàssics Albatros".

1973

Yatesalan

19900

Carta

Sol·licitud a Fuster per part d'Alan Yates del seu article publicat a l'obra
"Treballs de sociolingüística catalana" publicat per Eliseu Climent.

1977

Yatesalan

19903
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[

YATES, Alan
Postal

Carta

Carta
Felicitació
nadalenc
YBARRA, Josep Antoni
Carta
YVARS, J.F
Carta

Comentaris a Fuster per part d'Alan Yates sobre la definició del mot
"Procurador dels tribunals", i el felicita pel seu darrer article sobre Jaume
Roig.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista exterior de [[hefield
University].

1978

Yatesalan

19904

1980

Yatesalan

19905

Comunicació a Fuster per part d'Alan Yates de l'enviament d'un treball seu.
També li diu que espera reunir-se amb ell a Barcelona o a València en estiu.

Yatesalan

19902

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'Alan Yates

Yatesalan

19901

1970

Ybarrajosepantoni

19906

1982

Yvarsjf

20742

Sol·licitud a Fuster per part d'Alan Yates de la seua participació junt amb Max
Cahner i amb Eliseu Climent a la propera conferència de l'associació The
Anglo-Catalan Society que serà a Cambridge, amb circular de presentació de
l'esmentada activitat.

Sol·licitud a Fuster per part de Josep Antoni Ybarra de que li done la seua
opinió sobre un projecte de musicar un fragment teatral del Misteri d'Elx,
prenent de referència el seu treball sobre la "Consueta del Misteri".
Carta de José Francisco Yvars enviant a Fuster una còpia del seu telegrama
en el que anunciava que faria el pròleg per al Voltaire.
Adjunta còpia del telegrama de Fuster a Josep Maria Castellet, d' "Edicions
62".

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Francisco Yvars de la seua participació a
l'homenatge al XXV Aniversari d'Edicions 62.

1986

Yvarsjf

19911

Carta

Mostra de reconeixement a Fuster per part de José Francisco Yvars i
enviament d'un obsequi per a d'ell.

1987

Yvarsjf

19910

Carta

Agraïment a Fuster per part de José Francisco Yvars pel seu pròleg a un llibre
sobre "Voltaire", i demés comentaris al respecte de l'edició de l'obra
esmentada.

1988

Yvarsjf

19908

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de José Francisco Yvars de la seua assitència a un
dinar a València organitzat pels coordinadors de la "Història del País
Valencià", pel que li comuniquen la data del mateix i l'hora en que poden
passar per Sueca a recollir-lo per anar a l'acte.

1989

Yvarsjf

19909
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[

YVARS, J.F
Carta

Carta

Carta

Comentaris a Fuster per part de José Francisco Yvars sobre un viatge seu a
Barcelona per reunir-se amb la gent d'Edicions 62, qui li han enviat bitllet de
tren i reseva d'hotel. També li fa alguns comentaris a un article seu publicat a
"El País".
Enviament a Fuster per part de Montserrat Sabater d'un bitllet de Talgo i una
reserva d'Hotel per al viatge a Barcelona de Fuster de promoció d'una obra
d'Edicions 62, pel que li comunica la data d'un dinar amb la premsa.
Comunicació a Fuster per part de José Francisco Yvars de que ha rebut un
paquet amb l'index per a la publicació d'una obra seua. També li demana
reunir-se per a dinar a València.

1991

Yvarsjf

19913

1991

Yvarsjf

19914

1992

Yvarsjf

19912

1953

Zabalaarturo

19915

1953

Zabalaarturo

19916

1953

Zabalaarturo

19917

1953

Zabalaarturo

19919

1953

Zabalaarturo

19918

Z ↑
ZABALA, Arturo
Carta

Carta

Carta

Carta

Postal
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Sol·licitud a Fuster per part d'Arturo Zabala de la publicació d'un vocabulari
seu sobre l'arròs a la "Revista de Filologia Valenciana", i demés comentaris
sobre la publicació d'uns poemes seues a [Murta].
Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala de les proves d'impremta del
seu vocabulari sobre l'arròs per a la seua correcció abans de publicar-lo a la
"Revista de Filologia Valenciana", i demés comentaris sobre els altres articles
que apareiceràn a l'esmentada revista.
Sol·licitud a Fuster per part d'Arturo Zabala de la devolució de les proves
d'impremta corregides del seu vocabulari de l'arròs per a la seua publicació, i
li demana alguna il·lustració per completar-lo.
Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala d'unes proves d'impremta d'una
obra seua per a la correcció abans de publicar-la. També li demana si pot fer
una conferència sobre "Azorín" a l'Ateneu Mercantil.
Comentaris a Fuster per part d'Arturo Zabala de l'enviament d'exemplars de
l'obra "Vocabulari de l'arròs" com a autor de la mateixa, i demés comentaris
sobre la publicació de la "Revista Valenciana de Filologia".

[

ZABALA, Arturo
Carta

Carta

Carta

Carta

Carta

Enviament a Fuster per a Fuster per part d'Arturo Zabala d'un rebut per
l'adquisició d'uns llibres editats per l'Institució Alfons El Magnànim, del seu
interés.
Adjunta factura amb l'import dels llibres demanants, un seu i d'altre de
Martínez Ferrando, títolats "Escrit per a, silenci" i "Les llunyanies
suggestives".
Sol·licitud per part de Fuster a Arturo Zabala de l'enviament d'uns llibres del
seu interés editats per l'Institució Alfons El Magnànim, títulats "Escrit per al
silengi" i "Les llunyanies suggestives".
Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala del pagament de certa quantitat
econòmica per l'enviament d'uns llibres del seu interés editats per
l'Institució Alfons El Magnànim, amb els títols "Escrit per al silenci" i "Les
llunyanies suggestives".
Adjunta rebut per la compra dels esmentats llibres.
Acusament de Rebut a Fuster per part d'Arturo Zabala de certa quantitat de
diners per la compra de llibres editats per l'Institució Alfons El Magnànim, i
felicitació nadalenca.
Comunicació a Fuster per part d'Arturo Zabala de que passe pel seu despatx
a per un exemplar de "La Cuaresma" editat per l'Institució Alfons El
Magnànim. També li demana que faça un article de premsa.

1954

Zabalaarturo

19920

1954

Zabalaarturo

19921

1954

Zabalaarturo

19922

1954

Zabalaarturo

19923

1956

Zabalaarturo

19924

Carta

Felicitació a Fuster per part d'Arturo Zabala per l'obtenció d'un premi, no
especificat.

1956

Zabalaarturo

19925

Carta

Comunicació a Fuster per part d'Arturo Zabala de la seua proposta com a
jurat del Premio Valencia organitzat per l'Institució Alfons El Magnànim.

1957

Zabalaarturo

19926

1957

Zabalaarturo

19927

1957

Zabalaarturo

19928

Carta

Carta
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Comunicació per part de Fuster a Arturo Zabala de que acceptarà la seua
proposta de jurat al Premi València sempre que no haja de fer massa viatges
i reunions a València. També li comunica que està corregint l'article sobre
San Vicent per a la seua publicació a una revista.
Comentaris per part de Fuster a Arturo Zabala fent-li unes aclaracions sobre
un article seu referent a Sant Vicent enviat per a publicar-li'l. També li
demana el pagament dels seus honoraris i d'altres comentaris sobre el
pagament de les dietes per ser jurat del Premio Valencia.

[

ZABALA, Arturo
Carta

Comentaris per part de Fuster a Arturo Zabala sobre les correccions a un
article seu sobre Sant Vicent, i demés comentaris sobre la seua participació
com a membre del jurat del Premio Valencia. Finalment li comunica la visita
de Carles Riba a València.

1957

Zabalaarturo

19929

Carta

Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala d'un llistat amb els participats i
obres presentades al Premi Ausiàs March de poesia, per a la seua valoració
com a jurat (feta en roig).
També li adjunta una nota comunicant-li l'enviament de les proves
d'impremta d'un article seu sobre Ausiàs March per publicar-la a la "Revista
de Filologia Valenciana".

1959

Zabalaarturo

19930

Carta

Comentaris a Fuster per part d'Arturo Zabala sobre l'enviament a Castellet
del veredicte del jurat al Premi de Poesia Ausiàs March al estar de vacances a
Suïssa.

1959

Zabalaarturo

19931

Carta

Comunicació per part d'Arturo Zabala a Fuster de la seua tornada del viatge
a Suïssa i del seu pas per Puigcerdà, i demés comentaris sobre la rebuda per
part de Castellet dels originals sel·leccionats per a optar al Premi Ausiàs
March de poesia.

1959

Zabalaarturo

19932

1959

Zabalaarturo

19933

1960

Zabalaarturo

19934

1963

Zabalaarturo

19935

1964

Zabalaarturo

19936

1965

Zabalaarturo

19937

Carta

Carta

Carta

Carta
Carta
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Comunicació a Fuster per part d'Arturo Zabala de l'enviament d'uns rebuts
per a la seua signatura i posterior pagament dels seus honoraris editorials.
També li comunica l'enviament de les proves d'impremta d'un article seu
sobre "Jaume Roig i Sor Isabel de Villena" i li parla de pa propera publicació
de la Revista Valenciana de Filologia.
Comunicació a Fuster per part d'Arturo Zabala de l'enviament de les proves
d'impremta d'una obra de Goytisolo per a la seua correcció abans de
publicar-la a l'Institució Alfons El Magnànim. També li demana l'enviament
del seu text original per a una conferència sobre "Ausiàs March".
Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala de les proves d'impremta d'un
article seu per a la "Revista Valenciana de Filologia" per a la seua correcció
abans de publicar-lo.
Amb anotacions manuscrites de Fuster al revers del full.
Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala d'unes separates d'un article
seu per a publicar a la "Revista Valenciana de Filologia".
Mostra de condol a Fuster per part d'Arturo Zabala per la mort de la seua
mare, i demés comentaris de suport.

[

ZABALA, Arturo
Carta

Carta

Carta
Carta
ZARAGOZA ORTS, Pere
Carta

Carta

Carta
ZARANDIETA, J. Garcia
Postal

Tarja de
presentació
ZAYAS, José Luis
Carta
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Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala d'un exemplar del llibre "La
mujer, misterio entrañable" publicat per la seua dona a l'Editorial Marfil, i
demés comentaris editorials sobre l'obra esmentada.
Comentaris a Fuster per part de Tomás Tebé de l'Editorial Selecta, sobre
novetats editorials. També se li demana ser prologuista d'un dels volums de
l'obra completa de Joan de Sagarra.
Anotació manuscrita de Fuster en roig i a la part superior del full [Zabala].
Felicitació a Fuster per part d'Arturo Zabala per la publicació del darrer
volum de les seues obres completes, i li agraeix l'enviament d'un exemplar
dedicat.
Enviament a Fuster per part d'Arturo Zabala d'unes notes biográfiques sobre
Salvador Carreres Zacarés.
Felicitació a Fuster per part de Pere Zaragoza Orts, Alcalde de Benidorm per
la seua obra "El Pais Valenciano", i el convida a visitar Benidorm agraïnt-li
que parle tan bé de l'esmentada ciutat.
Comentaris a Fuster per part de Pere Zaragoza Orts, Alcalde de Benidorm
sobre la necessitat de fer una guía turística de la ciutat i demés comentaris
d'elogi a la seua obra "El Pais Valenciano".
Comunicació a Fuster per part de Pere Zaragoza Orts de que no pot enviar-li
els fullets que li demana sobre Benidorm, per a un treball, al estar esgotats
però li envia exemplars del Boletín "Benidorm" per si són del seu interés.
Felicitació nadalenca a Fuster per part de la familia de José García
Zarandieta.
Al revers del full apareix una foto a color d'una vista del [Castell de
Guadalest. Alicante. Vista panorámica].
Enviament a Fuster per part de José García Zarandieta d'uns retalls de
premsa que parlen de certa polèmica lingüística entre Vicent Gozálvez i el
propi García Zarandieta amb Juan Bellod Salmeron.
Enviament a Fuster per part de José Luis de Zayas d'un manifest de la
"Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad" en
defensa dels valors tradicionals, i demés comentaris en contra de les idees
Marxistes imperants al món actual.

1966

Zabalaarturo

19938

1966

Zabalaarturo

19939

1968

Zabalaarturo

19940

1971

Zabalaarturo

19941

1963

Zaragozaortspere

19942

1963

Zaragozaortspere

19943

1964

Zaragozaortspere

19944

1966

Zarandietajgarcia

19946

1966

Zarandietajgarcia

19945

1972

Zayasjoseluis

19947

[

Zeitschrift fur Katalanistik
Carta
ZÚÑIGA, Angel
ZURRIAGA, Ferran

Tarja de
presentació
Carta

Carta
Carta

Postal

Postal

Enviament a Fuster per part de l'Oficina Catalana de Frankfurt d'un exemplar
del volum nº 3 de la Revista d'Estudis Catalans que editen demanant-li la
seua opinió sobre la mateixa, i en la que apareixen citats alguns treballs seus.

1991

Zeitschriftfurkatalanistik

19948

Agraïment a Fuster per part d'Àngel Zúñiga per l'enviament d'un exemplar
del seu llibre "Ales o mans" que li ha agradat molt.

1950

Zunigaangel

19960

Agraïment a Fuster per part de Ferran Zurriaga per la carta que li envià,
mostra de suport, i comunicació de la data del seu viatge a França.

1962

Zurriagaferran

19949

1962

Zurriagaferran

19950

1963

Zurriagaferran

19951

1963

Zurriagaferran

19952

1964

Zurriagaferran

19953

Comentaris a Fuster per part de Ferran Zurriaga sobre el seu viatge a França
on participà en un campament del Servei Civil Internacional. També li
comunica la data d'una visita a Sueca per a parlar amb ell.
Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Zurriaga de l'enviament d'unes fotos.
Salutacions a Fuster per part de Ferran Zurriaga des de Andiast (Suïssa) on
està de viatge en un campament del Servei Civil Internacional
Al revers del full apareix una foto en blanc i negre d'una vista de la localitat
de [Andiast (Bündner Oberland)].
Salutacions a Fuster per part de Ferran Zurriaga des de Brusel·les on està de
viatge. Al revers del full apareix una imatge en blanc i negre de l'edicifi [Hotel
de Ville] a la "Grand Place" de Brusel·les.
Anotació manuscrita de Fuster (en roig) al final del full [Zurriaga].

Carta

Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Zurriaga de l'enviament d'un article
seu sobre "Els Mestres".

1965

Zurriagaferran

19954

Carta

Comunicació a Fuster per part de Ferran Zurriaga de la data d'un acte a Lo
Rat Penat.

1965

Zurriagaferran

19956

1965

Zurriagaferran

19955

1966

Zurriagaferran

19957

Postal

Carta
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Salutacions a Fuster per part de Ferran Zurriaga i demés comentaris sobre la
seua visita a terres de Foix.
Al revers del full apareix una imatge a color d'una vista de [Le Château de
Montsegur].
Mostra de condol a Fuster per la mort del seu pare de part de Ferran
Zurriaga.

[

Invitació
ZURRIAGA, Ferran

Nota
Carta

Invitació a Fuster per part de Ferran Zurriaga Agustí, al seu matrimoni amb
Pepa Llidó Mengual a l'esglèsia de Sant Bartomeu de Xàbia.
Nota de Ferran Zurriaga a Fuster.

1967

Zurriagaferran

19958

1968

Zurriagaferran

20743

Zurriagaferran

19959

1962

Anonims

975

1963

Anonims

976

Sol·licitud a Fuster per part de Ferran Zurriaga, President de la Secció de
Pedagogía de Lo Rat Penat d'ajut econòmic per a la creació d'una Colònia
d'Estiu per a xiquets.

SENSE IDENTIFICAR ↑
ANÒNIMS
Carta

Carta

Felicitació d'un lector a Fuster pel seu llibre "Nosaltres, els valencians".
Mostra d'admiració per l'obra de Fuster de part d'un lector, on fa referència
a les obres: "Nosaltres, els valencians"; "La pesta", d'Albert Camus, i
"Homenots", de Josep Pla.

Carta

Crítica a un article de Fuster en què el lector no està d'acord en les seues
afirmacions.

1967

Anonims

977

Carta

Crítica d'un lector a la seua obra "Nosaltres, els valencians", fent referència a
la història del País Valencià i a consideracions lingüístiques.

1967

Anonims

979

Carta

Carta anònima a Fuster.

1971

Anonims

19990

Retall de
premsa

Enviament d'un article de premsa de José M. Pi Suñer, titulat "Una tesis
doctoral", aparegut al diari "La Vanguardia", amb l'anotació manuscrita "ús
cordial del català".

1971

Anonims

1005

Telegrama

Telegrama a Fuster.

1972

Anonims

20000

Carta

Carta anònima a Fuster proposant-li dedicar un dels seus assigs al sonet ,
"Sonet del paó reial", que li adjunta.

1973

Anonims

20003
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[

Telegrama

Felicitació anònima a Fuster.

1975

Anonims

20001

Carta

Crítica a Fuster per un article publicat a "Tele-Esprés" sobre un recital de
Raimon a Madrid, sobre l'obra "Nosaltres, els valencians" i sobre la seua
postura catalanista.

1976

Anonims

983

Carta

Carta anònima amb comentaris a l' "Avantprojecte d' Elx" com a aportació
per al camí de l' Estatut.

1976

Anonims

19999

Carta

Crítica a Fuster pel seu sentiment catalanista arran d'unes declaracions
d'aquest al programa de televisió "Quién es".

1977

Anonims

1001

Nota

Amenaça de mort a Fuster.

1977

Anonims

978

Carta

Comentaris a un article publicat a "La Vanguardia" sobre l'atemptat a Fuster,
acusant-lo d'haver posat l'explosiu ell mateix, i comentaris contra del
nacionalisme català.

1978

Anonims

1002

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster.

1978

Anonims

1010

Retall de
premsa

Article de premsa de Fuster titulat "Los residuos del antiguo régimen",
aparegut al diari "La Vanguardia", amb l'anotació manuscrita "Juanon Fuster,
vete a Rusia".

1979

Anonims

1000

Carta

Crítica a Fuster pel seu catalanisme i per estar en contra de les Falles

1980

Anonims

980

Carta

Suport amb motiu de l'atemptat i per la tasca de recuperació lingüística al
País Valencià.

1981

Anonims

1009

Nota

Mostra de suport a Fuster per la seua activitat de recuperació lingüística al
País Valencià amb motiu del seu homenatge.

1981

Anonims

1012

Retall de
premsa

Retall de premsa anunciant l'homenatge a Fuster, titulat "Per la llibertat
d'espressió: Homenatge a Joan Fuster", amb l'anotació manuscrita "Catalans
a fer la mà".

1981

Anonims

1011

ANÒNIMS
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[

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

985

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

986

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

987

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

988

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

989

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

990

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

991

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat

1981

Anonims

992

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Anonims

993

Telegrama

Adhesió a l'Homenatge a Fuster que tindrà lloc a la Plaça de Bous de
València.

1981

Anonims

994

Telegrama

Suport amb motiu de l'atemptat.

1981

Anonims

995

Carta

Crítica a Fuster arran d'un article al diari "Mediterráneo" pels diners gastats
per Acció Cultural en una Campanya pel 50 Aniversari de les Normes de
Castelló.

1982

Anonims

981

ANÒNIMS
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[

Carta

Crítica a Fuster pel seu catalanisme i per les accions propagandístiques
d'Acció Cultural.

1982

Anonims

982

Sobre

Sobre postal buit.

1982

Anonims

999

Telegrama

Sol·licitud de col·laboració amb el Comité d'Empresa d'Alts Forns del
Mediterrani pel manteniment dels llocs de treball a Sagunt.

1983

Anonims

996

Telegrama

Sol·licitud d'adhesió i d'una conferència per part de la Secretària del Comité
d'Empresa de JAEGUER.

1983

Anonims

997

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster i mostra de suport en la seua tasca de
recuperació lingüística.

1985

Anonims

1004

Carta

Sol·licitud de contestació a la publicació de la seua tesi doctoral "Estudi
lingüístic dels parlars del Nord de Castelló".

1989

Anonims

1003

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster, amb un vers d'Espriu.

1992

Anonims

1007

Telegrama

Mostra de condol per la mort de Fuster.

1992

Anonims

1008

Carta

Convocatòria per part del president a una reunió d'una associació no
especificada.

Anonims

1006

Carta

Carta amenaçadora a Fuster.

Anonims

19988

Felicitació
nadalenc

Felicitació nadalenca a Fuster per part d'un grup de joves valencianistes.

Anonims

998

Nota

Insults contra Fuster i altres intel·lectuals nacionalistes valencians per la seua
ideologia.

Anonims

984

ANÒNIMS
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[

Recordatori

ANÒNIMS

Felicitació nadalenca de la "Guarderia Infantil de San José y San Antonio".

Anonims

20004

Paper anònim amb el títol "Notes d' un temps enrera".

Anonims

20002

Signaturaillegible

20745

[SIGNATURA IL·LEGIBLE]

Adhesió

Adhesió a l' homenatge a Fuster.
Autor il·legible.

[SIGNATURA IL·LEGIBLE]

Carta

Carta enviant a Fuster la fotocòpia de la revista "Charlie Hebdo" i del
"Nouvel Observateur".
Autor il·legible.

Signaturaillegible

20744

[SIGNATURA IL·LEGIBLE]

Nota

Nota a Fuster d' autor il·legible.

Signaturaillegible

20746

1977

Tornar al principi ↑
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