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Senyor Es teve Duran 
C a r r e r T o r r e s ¡ P u j a t t , 12 
B a r c e l o n a , 22 

Est imat amic: 

Per comencar, molt agra*Ft de tot: del programa "Voste 
pregunta", de la visita ais estudis d'Esplugues, del seu 
ínteres en una posslble, perb de moment no gaIfe posslble, 
col.laboració meva a la televIs t 6. L í prego que transmet i 
també el meu agraTment a Puyal (no estic segur de 1'ortogra
fia, o heterografia) i ais seus assistents per un deis pro
grames de telev is ¡5 mes varlats, imaginatíus I interessants 
que he vist. 

Malauradament, la casette de video que em va i g emportar 
no funciona en el meu apare 11 --o aparells, perqué en 
tinc tres: un portátil JVC HRlllOOAU, I dos "ord Jnar I s", JVC 
HR 3600AU: Puya) em va dlr que tenfa el mateix, és a dír, 
HR 3600AU format VHS. La imatge no surt, i el so és acede
ra t i sembla el MIckey House. Tots e 1 s apare lis esmentats 
sSn a velocítat estardard, que és , cree, de 3 . 31* cm per segón. 
He provat també un apa re 11 RCA de velocítat lenta (1.67 cm/seo.l 
I a leshores el sS s ' arrossega, i la imatge tampoc no surt. 
NaturaIment, la casette és Incompatibie amb Betamax, de manera 
que ni tan sois he fet l'Intent. Em pregunto a que es deu 
aquesta ¡rregularitat. La única cosa que se m'ocorre és 
que la senyal pot ser per a la te lev I s ió eurppea, de 600 
liníes I escaig, mentre que la televisió americana té 500 
llníes I escaig. Pero si a Ixb explica la no apar i c i 6 de 
1 ' Imatge (nornes surten liníes), no explica la irregularitat 
del sd, ja que la ve loe i ta t estandard segueix sent de 
3.3* cm/seg. 

No cal dir que estic molt desil Musionat, perqué m'hauria 
agradat moltTss ím teñir una casette viable del programa on 
va Ig sortIr. 

Seria possible fer alguna cosa? ¿Re-grabar el programa 
(que spposo esta originar i ament en cinta de dues pulgades) 
per tal que pugui ser reproduTlf per un videocasette JVC 
HR 3&0OAU (o HR 3600, que és el mateíx, llevat de la tecla 
per a deturar la imatge)? El format, repeteíxo, és VHS (que 
és el que em vaig endur), I la velocítat és de 3.34 cm./seg. 
(SP o "«standard playingl- En tot cas, lí estaré molt agraTt 
si m'envla unes raí 1 1 es , siguí a l'adreca del membret d'aquesta 
carta, siguí a la meva adreca particular: Chetwynd Aparts. 806.-
Rosemont, Pennsy1 van i a , 49010 (USA). 

Una salutació molt cordial del seu amic ZUtAséJüvf 


