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Benvolgut amia,
aoabo de rebre la voatra del 17 del oorrent, en la qual em

sol.1io1 teu l' auto~"itzaoi6 per utili tzar la meva traduooi6 de Qui t~ :eo~
de la Virginia Woolf?

No oal dir que ero sento molt honorat que hhgiu t esta obra en
la meva traducci6 i, per descomptat~ em plau de donar-vos la meya ....
autoritzaci6.

Quant a l'esour9ament, no hi tine res a dir. En tot cas, qui podria pro-
testar seria l'autor, o1? Respecte a l'actualitzaoi6 d'algunes expres~ions,
~s evident que ID 'agradaria saber quines s6n i de quina manera. sez-an "aotua_
litzades", pero oomprenc que. at~s el poc tétnps que falta per ;¡ llestrena,
... aixo no ~s possible4 Confío, pero, que aquesta aetualitzaci6 no signi-
fiqui assuaujar les expressions una mioa "fortes".

Ja sabeu que aquesta traducoi6 va. ser guardonada amb un accessit al
Fremi "Josep Ma. de Sagarra" 1989. No s~ si aixo obliga a quE! en feu es-
ment en algun 1100 deIs programes i eartells. Potser oaldria que ho Bon-
ault6ssiu amb el senyor Jordi Cooa.

1 ara us he de demanar un favor. Tine ent~s que per oobrar els drets
de traduooi6, oa1 presentar un exemplar de l'obra, signada pel traduotor,
a la Sooiedad General da Autores de España, Corsega, 163, Baroelona, ~
prés que ha estat estrenada l'obra. No s~ si després jo hauria de presen-
tar una sol.1ici"tud de soci o qu~. FeB tal com auposo qua teniu un deIs
exemplars que vaig enviar al premi (1 que esth signai per mi), podrieu fer
vosaltres aquest tramit i esbrinar qu~ he de fer per ffder cobrar els deets?
Us egrair6 que me 'n digueu alguna cosa tot segui t.

Em plauria molt poder assistir a l'estrena, pero Iamentablement la nos-
tra situaoi6 eoonomica no ho permét. Desitjo que sigui un ~xit.
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Par qualsevol cosa, al meu talafon ~s. (07-54-1) 252 16 O? Si cal,
tam~ em podeu enviar un telefax a: 07-54-1~331-4278~ a la meya atanoi6t

da la firma Chilicote. S.A. O b~, un telex al 25547 OHILle AR.
Us saludo ban cOl;'dialment

Jordi Arbon\.e


