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Distingit amic,
haig de confessar que la vostra 11etra del 16 de ju1io1 em va omplir d 'a-

1egria i que, ensems, em sento mo1t honorat en veure que heu vo1gut Jnvitar~me a col.1a=
borar en a~leix projecte tan prastigiós que heu endegat. Comsi aixo no fos prou, em feu
la deferencia de demanar-me suggerencies sobre el'altres autors per a confegir la col.lec-
ció de flC1assics de la narrativa del segle XX". Tant eleho la meva aportació pugui estar
al n ivel I que preteneu d'assolir i no defraudi les vostres espectatives. Car no cal dir
queen principi, accepto l' ofer iment de traduir lID Navokov (d iguem Lolita, que conec , pero,
arrihat el cas, també podr ía ser Ada o l'ardor, que no conec), ates que no m':imposeu cap
condíc ionament pel que fa al temps. fu aquest s moments estic embarcat en la traducciió de
Passage to India d'E.H. Forster, per a Proa, la qual penso tenir enllestida al novenbre
proper , o sigui que poclria posar fil a 1'agulla per complir el vostre encarrec a partir
d'aleshores. Si us va be, hauríeu d'enviar-me l'original, car jo no el t ínc ,

Respecte a el'al tres autor s angl o-saxons que a criteri meu podrien entrar en aque ixa
co1.leceió, se m'acut, d'antuvi, Henru ~1iller. Comque veig que no us espanten les obres
fe ixuzues , no us sembla que valdria la pena el' Mostrar la trilogia "The Rosy Cruc if ixion"
(Sexus, Plexus, Nexus)? Si bé aquests títols potser no estan a 1 'altura deIs "Tropies" ,
:pen-so-que són Importarrts dins 1 'opus milleria i, particularment, en faria molta il.lusió
ele traduir-Ios, tot i que representaria lID tour de force considerable. (BIs or i.g inal s , els
tinc.) Detallo tot seguit, per ordre d'importancia --a judici meu-> altres autors i.el/s
títol/s a traduir: D.H. Lawrence (Womenin Love; The Pltuned Ser ent ; Djuna Barnes (Night-
wooel); Anthony Rurgess (Earth1y Powers); Lawrence Durre1l Blac Book) ; John Updi.ke (RU!l,
Rabbit; Rabbit Redult, i el darrer ''Rabbit'', del qua1 se m'escapa el títol en aquest moment)
.Iohn Steinbeck (Grapes pf Wrath, per bé que no sé si ja esta t.radu ida al eatala); Anais
Nin (jo cliria els "Diaris", pero penso que potser no s'adiuen estrictament al caracter
de la col.lecció; en tot cas, consignaria: Children of the Albatross; The Pour-Ehambcred
Heart ; Seduction of the Minotaur, els quals completarien la "Ccnt inouos novel" que també
integren Fiscales cap al roc i Un espia a la casa de llamar (Proa)) I·Ii ha una novel.la
nord-amer ícana que, quan es va publicar, esdev ingué lID best-seller i inspira una pel.licula
que també adquirí fOYl;a noto:rietat, pero que després a caigut al pou de l'ob1ít, qui sap
si no injustamente Rn refereixo a Knock 11m Any Daor de Willard Matley. Aquest autor va
passar moltes vicissitutls a l'hora de publicar-la i acaba per sotmetre's als cr:i.teris edi-
t.or ial.s que li foren imposats amb el conseguent perdud ic i de la qualitat de la novel.la.
degut a les retallades i modificacions que hagué de fer+hí . Tanmate.ix, nenso que el resuí -
tat final es forca estimable i <1l!ebé ,;aldria la pena de tornar-la a ll~gir per veure si
realment encara s' aguanta. Us de ixo , 51 m'ha permet eu, la inquietud.
. ()Jant a les modalita!s de contractes, m'ha sorpres la que contempla un pagament Ini-

e í.al + drets de traducc io . sob::e cada exemp1ar; a mi sempre m'han paga t el dret global, la
qual ~osa em.sembla .una nuca :njusta, perque no compren cap pagament si s ' eseau de fer-ne
ul ter íor s re~press~OJ;s. El s í.stema de ~uantitat inicial + drets sobre cada exemp1ar em
sem?~a una mlca am01nOs. Jo em decantar la pel pagament global, ppro establjnt lli1a retri-
bUClOper a. ca~ possihle re Impress ió . }b sé si aixo és poss ibl e, Una al tra qUestió que
ara ~ s?rg1t es la del descompte per mPF. Durant tots els anys que fa que tradueixo mai
!l? m havl~n descomptat res, llevat el' Fd. 62 que m' escapca lID 5%; pero resulta que ara es-
t~c qtíest ionant el pagament.d'tma altra editorial que em descompta un l6%! Que me'n poéeu
dlr, sobre aquest fet?
.. Us agraeixo, dones, la vostra atenció per tot plegat. Sa1udeu en Ramón Pinyo1 de part

meya i rebeu, benvolgut amic, una cordáal salutació del vostre
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