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Benvo1gut amic,
he rebut la teya ca1ida' oarta, que m'ha oausat una grata

sorpresa, oar no &s habitual (potser per les raons que tu dius) que un
traduotor rebi oartes d'admiradors, ni qua siguin discreta. Sobretot,
penso que la retio~ncia a eXPressar l'admiraci~ es manifesta'mE1s quan
l'objeote; d'aquesta admiraci6, és un element del mateix raro, quan,'apa-
rentment juguen sentiments d'enveja, de rivalitat, etc. No hi ha dubte
que sempre hi ha excepci~nsJ per exemple, aquesta éa la segona vagada que
un col.lega em diu "mestrall

; 1ialtre va ser en Joan Casas, que quan'me'l
van presentar em va dirt "Permeteu-me que el deixeble saludi el mestrec,.

Em penso que és la vegada que m'he sentit más afalagat i, alhora, más
avergonyit. He de confeesar, pero, que jo mateix séc de manifestar la
meya admiraci6 obertament a gent que considero mestres en aqueet camp,
com ara en Joaquim Mallafré o la Maria Ant~nia Oliver, per no parlar del
mateix Val1verdú, o d'un Joan Olivero J3é, també ara, en llegir la teya
carta, vaig experimentar una mena d 'emoci6 i estic segur que em vaig en-
rojolar. Gr~eies, i cree que et.s una. persona exceaeñvamens generosa',.

Paesant a l'altre tema, o sigui, • visitar l'Argentina l'any viñent,
at comentaré dues ooses. D'una banda, l'arribada de la teva carta va
ooincidir amb la vinguda a casa de dos a.ics catalans, que oadascú pei
t·Mldd.·,,"*.lia seu cant6,havia fet l'experil3ncia diguem-ne argentina.
L'un ~s en Ramon Felipó, que a'hi ha passat una deu dies i ahir va em-
barcar de retorn a Barcelona; l'altra~ ~s la Lourdes Delgado, una noia
que a'hi ha eatat un any, a Buenos Airea, seguint un taller literar!.
Tant l'un com l'altra es posaran en contacte amb tu, ja que em vaig par-
metre de donar-los ela teue tel~fons i l'adre9a, per assessorar-te se-
gona la sava pr~pia experi~ncia, sobre els alberga de la joventut (que
la Lourdes els coneix) i sobre la millor manera de recórrer el país,
que en Ramon ho sap per la comprovaci6 pr~ctica, i tot amb poca "plata".
D'altra banda, si tot va b6 i no esclata la g~erra abans, el desembre
ens podrem con~ixer personalment, ja que he estat invitat par assistir
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al "Ool.10qu1 rellegir Pedrolo", que se oelebrar~ els dies 13, 14 i 15
de desembre a Lleida, on hi haur~. de donar una oonfer~poia sobre la
narrativa breu del malaguanyat amic i prendre part d'una t~ula rodona
sobre la sava novel.l!stioa, el dia 15. O sigui que, si m6s no, et po-
dras estalviar de venir l'any que va carregat amb les traducoions per-
qu~ te les signi. Aix~ no vol dir, pero, que l'any vinent no ens poguem
trobar a Buenos Aires, oi? Al contrari, aleshores ja ens ooneixerem una
mioa m~s i haurem :x:erratsobre diverses ooses, i támbd sobre la. situaci6
actual en aquest pa!s, que, efeotivament, esttt fet un dasastret malgrat
que els "milicos" par ara no amprenyen gairet sobretot e. el terrell:Yeco'"
nomio, ja que els rics oada vagada s6n m4s.rioa, la olaase mitjana cada

J
vegada ~s m4s pobra, i ela pObres cada vegada s6n m~s miserablest la qual
cosa en un pa!s com aquest, on hi ha manjar .. a dejo, 48 un abeurd io-
DS.d't5 •• concebible.

Nosaltres no tenim espai par poder-vos oferir n1 que fos un raoonet.
Tanmate ix , si se m'acut o sorgeix alguna soluci6 durant el lapse que en-
cara manca, ja tetn far~ oino o~ntims quan ens vaurem al desembre. Penso
que els oomentaris dels amics que et deia us podran servir de guia par
anar preparant el viatge. Si les ooses continuen Ooro fins ara, trobareu
que podeu viure amo pocs cal~s, csr el canvi us afavoreix, tot i que dar-
reremant el d~lar es mant~ baix :i. als preus augmenten sideralment, per~,
malgrat tot, enoara trobareu les coses molt m~s barates que a Barcelona,
com us ho oonfirmarh en Bamon. Quant a les e:x:oursionsque vulgueu ter
pel ,país, potser tamb& val la pena que us 8ssessori una mica par si us
conv~ m~s tenir-ho cobeet per alguna ag~ncia, per si us poden aort1r m~s
econ~mics ela trssllats, tot i que despr~s aneu al vostre aire. En ti,
parla amb ells i, despr~s, si tens dubtes o preguntes a fer, no t'aati-
guis d'escriure'm Oompta amb tot el que jo pugu1 fer.

Estic asperant resposta d'an Vallv rd~ d'una carta del 30 d'agost i

que mfenvi! el llibre de oontes que ha publicat 62 d'en Pedrolo, via a~ria.
Voldras preguntar-li si l'ha rabuda 1 si m'ha env1at el llibre,

Una cordial abra9ada


