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Penvo.lgtrt amic,

tot jllst acahava de rebre la vostra de 1'11 de desembre qumn el personal
ñe correus declara lIna va~a que s'ha perllon~t una pila de dies, en el decurs deIs quals
s'han acumil.at uns quinze milions de peees postals! Ara, han establert una mena de treva
de cinc (Hes, per tal de facilitar les tractatives que acondueixin a una soluc:i.ódefini-
tiva (?). Warrisco, dones, a escr íure-us aprofitant aquest lapse,amb l'esperan<;a que la
lletra arribara a les vostres manso

A la vostra del 19 el'octuhre m'explicaveu l'inconvenient que haviu sorgit
respecte als drets d'autor amh la vídua de Nabokov i em eleieu que, si la questió no s'a-
clar ia ahans (le fi de mes, eroproposaríeu algun altre titol a primers de novembre. fu
qnllest lanse vaig acahar la traducció per a Proa, i aleshores me'n van oferir llna altra.
rer tal COM no tenia cap notícia vostra, la vaig acceptar. Ara bé, arran d'aquesta vaga
ñe correus, encara no m'ha arrihat el llihre original, de manera que no sé quant e temps
rr í.oaré a rradui.r-ha i, per conseguent, no us puc dir, de moment, quan lindré enl.I.stida
la ostra.

Veig que vosaltres us esttiunaríeumés de puhlicar primer Ada, pero, tal com
115 ñeia, per tal com jo no la conee, aquesta nove1.la, continuo pensant que més val dra
eme lIS fac i Lolita. Pn tot cas, si considereu convenient que també us tradueixi Ada més
endavant, tinrlria temps d'anar-la llegint i estudiant, car algrns llibres de Nabokov sa-
len ser forca peluts (le traduir.

Les condicions del contracte les trobo molt bé. Són millors que no pas les
~le erofan d'altres Pditorials. PI meu segon cognom és: ~ntu1l. No tinc DNI espan~l,
sinó lID "Certificado de Nacionalidad" de 1 'Amhaixada espanyola amb el N°17.898, o hé el
docnment cl'identitat de la Policia Federal argentina N°6.l93.693. Voldria saber quin des-
cormte em fareu en concepte d' IRPF. Al punt 8 del contracte, a seguí t de "i ha de er
constar al' ohra el non del trraductor", potser s 'hi podr ia afegir: "així com a la .publ.icí ~
tat i ouan, eventualment, es reprodueixi l'obra, en forma total o parcial, en diaris,
revistes i emissions radiofoniaues, en versions cinematografiques o adaptacions teatrals,
etc."

Ouan als pa~aments, Proa o Fdicions 62 me'ls fan amb lln taló en dolars con-
tra lID banc de 't\bvaYork. Suposo que no tindreu inconvenient afer-me' ls així. Fn cas de
ser lIna novel.la molt llarga, podríem fer-me pagaments parcials (cada 150 O 20Q fu1ls,
pe exemple)?

No he pogut trohar Lolita en anzl.es a les llibreries d'ací. Us agrairé,
doncs , oue me l'envieu tot seguí t , per correu aeri certificat,i, si us sembla bé el que
llS nroposo respecte a Ada, Dotser podríeu arljllntar-la i me l'aniria mirant.

Fspero les vostres notícies i, mentrestant, rebeu una cordial abrava(h

Jordi Arbones

ñe vostre


