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P.stimat amic,

He rebut la vostra del 19 de febrer amb el contracte de traducci6 de
Lolita (la copia del qual us adjunto degudament signada) i també 1 'exemplar de la novel-la original.

Compranc el que em dieu respecte a Ada o l'ardor i, en efecte, ja tindremtemps de tornar-ne a parlar.
Quant a la data en que podré enllestir la traducció de Lolita, us haig de

dir que sera una mica més reculada que no em pensava, car el llibre que m'ha encarre-
gat la Proa és Of HUman Bondage de Somerset Maugham, que té més de sis-centes pagines,
i no crec que pugui acabar-la abans del setembre, ates que el mes de maig sera un mes
perdut (pel que fa a la traducció, no cal dir-ho), per tal com el penso passar a la nostr
terra, amb motiu del Congrés Internacional de T~atre al que he estat invitat. De manera
que, si tot va bé, cree ~le Lolita no la tindré enllestida fins a final d'any o princi-
pis del vinent. Per bé que a la vostra dieu "tot el temps per a voste", espero que el
termini no sigui excessiu. D'altra banda, no voldria veure'm acuitat pel temps, ja que
l'estil de Nabokov no és -acil, i el seu llenguatge esta prenyat de subtileses que me-
reixen tma acurada i atenta lectura. Sempre he sostingut que les presses atempten contrael resultat final de la traducció.

No sé si m'heu entes bé pel que fa al taló. Ha de ser estes contra tm banc
de Nova York, pero heu d'enviar-me' 1 a mi i no pas a cap banc, o sigui que no cal que
us in~iqui número de compte, etc. De totes maneres, encara falta molt de temps per l'hota
de la liquidació. I respecte al' impost, quan ho tingueu normalitzat, ja em direu quin
percentatge em descomptareu (espero que sigui em mínim possible).

Suposo que ens podrrem veure pel maig i concretar, si cal, al.guna cosa quehag i quedat al tinter.
Gracies per tot, i rebeu tma salutaci6 ben cordial extensiva a la vostraco1.laboradora, Mireia Carulla, i a en Ramon Pinyol
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