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Javier Mariscal acostuma a no escriure
mai ponencies ni comunicacions, simplement les
diu, les explica. La comunicacio presentada al

Tampoc disposem del text de la
comunicacio de George Cahill. En aquest cas, els

A les Idmines 8, 9 i 10 trobareu les maquetes que
va crear America Sanchez, membre de I'Associacio
Catalano de VexiMologia, per a la imatge grafica

nostre congres no ha estat I'excepcio: no la tenim.
A fi i efecte de reproduir un text alternatiu,
i rebent una exquisida coMaboracio per part del
personal del taller de disseny de Javier Mariscal,
varem estudiar dues possibilitats:
a) Reproduir parcialment els textos i
imatges del catdieg del Ilibre "Disseny OKmpic
Barcelona '92". Pero els drets de copia del

moviments de la documentacio a troves de les
diverses mans que hem intervingut som els
responsables. Ara, despres de recuperar el treball
fet en aquests deu anys i completar aquest Ilibre,
no I'hem trobada. Crec recorder que George sf
que ens la va donor en ma quan va acabar la
seva intervencib, pero malgrat haver revisat tota la
documentacio detingudament, no hi es. Des d'aqui
ens disculpem davant de George i ens
comprometem, si aconseguim el text, a editar-lo

desaparegut COOB '92 han revertit al COI, i
aquest organisme no cedeix I'us dels seus drets

com a separata independent.

d'una forma facil.
b) Reproduir parcialment un Ilibre del

(Nofa de I'Edifor)

propi Javier Mariscal, de propera aparicio. Els
drets de copia d'aquest sf que son seus i ens els
cedeix; pero, fins ara, les gestions amb I'editorial
no han reeixit.
Com el nostre Ilibre te una data limit per
portar-lo a mdquines, no podem esperar mes.
Mala sort.
(Nofa de I'Edifor)

del 14 C.I.V.
(Nofa de I'Edifor)
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