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Eatimat Julia;
he rebut la teva carta del 22 de gener i, al cap d'un parel1

de diea, rebia tamb~ ela qL1.atreexemplars de Lletra ~canv;J que mthi anun-
ciaves, o sigui que, com pots veure, el correu no rutIla pas tan malament.

No cal dir que tot plegat m'ha fet malta alegria. M'ha semblat molt di-
vertit aix~ que m'expliques respecte a l'aldarull que han provocat ela teua
articles (q1le, si no f'oedemanar molt, m'agradaria. llegir-1os), sobre els
"moletes" i les Uti.etes". Quant a la revista, si b~ encara no he tingut
teropsde llegir-les a fons, trobo que ets injust quan la titIles de "pobre-
ta". Ara. tant de bo pugud,s aconseguir el suport necessari per convertir-la
en la gran revista literhria, dones penso que fa bona falta. Amb tot, la
trabo dignament presentada i amb un bon nivell de contingut.

T'agraeixo que ro'invitis a ·col.laborar-hi. Justament tenia un proleg
que erova encarregar en Cendr6s, quan encara tenia Proa, per al Babbitt
de Sinclair Lewis, en la traducci6 de C~sar August Jordana. En morir ell.
els manusorita van pasaar a la gent de l'Enciclopedia, els quala em van
dir que, si mai pUblicaven la novel.la, no duria. el proleg, ja que ara no
en porten, i que, per tant, en podia dispoaar. L'he revisat una mica i
te l'envio perqu~ vegis si t~ prou qualitat per sortir com a article a la
revista. Potser oaldria escur9ar-lo una mioa, cal" súposo que potser ocupa-
ria, tal oom esta, unes quatre pagines. Tamb~ sthi podria posar alguna fo-
to de Sinclair Lewia. Quant a les n~tes; les hi he deixades, per~ no sá
si val la pena d'encloure-les. Tu mateix ••• Si et sembla b~, a mi em feria
il.lusi6 que sort!s i, eventualment, continuar col.laborant, malgrat que
les tradu~cions eroroben la major part del temps, per poder fer bullir l'olla.
Si pot a~, 'agradaria d'anar rebent la revista.

Per les pUblicacions que rebem i les cartes deIs amics, vaig seguint
els esdeveniments de casa nostra, que no s6n tan falaguers coroun voldria,
pero aixb de l'autodeterminaci6 trobo que constitueix un pes endavant. Penso

que arran de totes les banderes de reivindicaci6 que s'alcen a l'est deIs
drets nacionals, alguna cosa s'anir~ congriant tamb~ a la nostra terra~
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europea, ei en algun moment pren relleu la idea de respectar les petites
naoions Dense stat. O ~s una il.lusi6 meva •••?

Respecte a la situaei6 d'aquest país que ene aeull (1), oada vegada
m~s pren les caractar!stiquas d'un oiro. amb tota els pallassos, els si-
mis, ls saltimbanquis, etc. Perqu~ en tinguis un tast, t'adjunto un ar~i-
ole for~a il.lustrador.

Ero sembla que la Glbria ja ttexplicava les dificultats que t~ per ' a-
nyar-se relativament ~a vida fent da proteseora. Par aix~ est~ mirant

d 'aconseguir 19una teina que pogu~s f'ar par a Baroelona, potsar de traduc-
ci6 del oatal~ al castella •••, 1fine i tot patser s'm1imara afer algun
artiola ••

Fins ara no han: tingut cap not!cia d'en Oarles. A veure si ee 1i aout
de venir e da truoar-nos.. Ena plauria mol t de tornar-lo a veur e ,

S~ que vas de bolit, pero penaa que e.qu:{estio mol'~ a!llat i rebra una
carta voatra 66 un doll dtalegria. El fet que m'hagis demanat alguna col--
laboraci6 ~s un est!mul i corouna mena de reconeixerrent: t'ho agraeixo
d' llb m~s

La Isabel i la Gl~ria t'envien reoords, i rep una oordial abra9ada
del teu

Jordí A.rbon~s


