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Benvolgut amic,
us agrasixo la vostra del 26 de juliol proppassat i em

sento molt honorat por la proposta que em feu de traduir per a la.vostra
prestigiosa editorial, proposta que aocepto amb molt de gusto

En aquest moment, tinc un parell d'encarrecs en oartera, que penso te-
nir enllesti ts cap a finals d "oc tubr-e o mitjans de novernbz-e , A partir
d'aquella. data, dones, estaría en conu í.crone de comenear una traducci6
par a vosaltrea. Amb tot, us agrairia que m'ho confirméssiu a correu se-
guit, i si Jll0nvi~ssiu l'original, un cop llegit i estudiat~ us diria
la data aproximada que la tindria acabada.•

També ID Iinteressaria saber si teniu ;üBUnes normes especials sobre la
presentació d la ol'iginals (forma d'indicar el cap:ítols, consignaci6 de
las pagines de l'original al marga esquerra, etc.) i sobre qUestions gra-
maticale (l1s d'article"s personala, o no, etc , }, de puntuac í.é , etc., o bé,
elllpuc guiar per les d 'EDHASA, :perexempf,e,

La tarifa que m'o.í'eríu , us conf'easo que és superior a les que em pa-
guen habf tualment, o que m 'han pagat fina ara, per bé que els textos del
segle passet sempra ofera"ixen mé s dificul tat que no paa la majoria deIs
moúer-ne , En genez-al , el pagamen t lLa'1 f'anen un ta16 en dtlare contra un
band de Nova York, perb, eventua1ment, podr-Leu fer-Io en peseates a la
meva tia, que váu a Barcelona. Ja em direu quina ~s la forma m~s convenaen t
per a voeal"tres. Jo m'astimo más la del ta16 en dolara.

Ter qualsevol cosa, el meu talefon és= (07 - 54 - 1) 252 1600.
Tant de bo aquest sigui el comen9ament d'una fruitoaa col.laboració.

Si fos possible, m'agradaria de saber 'luanteB traduccions em podr1~u en-
carregar per any, En aqueste momants --com po tsez-ja ue devia comentar en
Franoe3c--, ernd dieo exclusivamen"t a la traducei'" i per tal corom'agrada
complir amb ola terminis establerts, haig de repartir molt bé al temps, i
aixo eampz-e resu.lte una mica complicat arz-an de la dist neLa i, de la lenti
tud del corz-eu,

Espero ele vostres comen tar-Lsi us saludo .noLt cOlnlilialment

Jordi Arbones


