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Ilenvolt:;ut amia,
no cal dir que erova plaure d f a11~ m~s la tev8 tr'uoada, CQ.

tamb erova aorprendre gratament el fax del 9 de gener, al qual no havia
correapo t arran del mala moments que v . :pessar per cap d'any~ segons que
ja et vaig oomentar bre lent per tel~fon.

Por scr'~, u ca 62 ( obretot la aria;i en Francese) van z-eaccáonar
molt bija ero ten en lena traducoi6 de Orazy Coc~ i tino en oartera
una Oua de PaJ.la~ a m~s la seguretatt per 11ari de la Maria, que proouraran
rnantenlz'una carta rezt1ari tat en l'encM-rec de traduce _ona, per b~ que no
eID puguin donar una seguretat absoluta.

Fins ara, no he ingut cap not!c:i.ade ¡'Alaz Sus nna, respecte a l'ofe-
riment de t:raduir raddl maroh de la Oeoz-ge ElfIÍiot,obra que no ooneo, si bé
a~ que e~t oonsiderada ~~a de les millora, no soIs de l'autora, sin6
de leo Gsorites al saglo paasat en llengua englasa. ~s clar que aquesta au-
tora, com ara la Jana Austen, Diekena, Thackeray, Charlotte Bront~ donen mol-
ta faina. Sln tradueoions que hauríen de pagar b tarifa eopecial, per~, ~s
clar, un no pot posar-se messe. melindrós, perqu~ corras el peril+ da quedar-
te e. l'esoe.p a.

Ja et vaig oomentar que hav1a escrit a ltAlzueta, ap:rofitant l'avinente-
sa de preguntar-li si ja bavien resolt alguna oosa sobre la possibilitat de
publioar Ela l11bref3 de la meva vida (un 1libre extraordinari de Henry 1:1iller)
que tino t:radu!t de fa molta anys (ho vaig fer per a l'Aym~~ quan vivia en
Cendr~a, i no va arribar a publicar-la, i despr~s als de l'Encielop~dia no
el van volar, oar s6n ma s puri tans per publicar un Millar). ,-el' cert que,
taa,b& en Brooh de oan 62 me '1 va rebutjaZ', da la mateixa. manara que no vcrsn
oontinuar l'adioi6 de la trilogía "'111a'\osyCruo ifiaioil11 , Plaxus, Nexus, i
en canvi decide' en publicar Crazy Cook, un llibre que al mateix biller no
va vole¡ publioar (com tampoc va oonsentir de f'er-ho amb Molooh :1. Clip;ped

inRs), ja que el ~aterial d'aquests llibres al va bolear a les obras se-
ants 1 en l'astil que el1 carcava. Fa un parell de dias li manifestava

aguesta estranyesa a la Maria Gin~s,an acusar-li rabut del llibre original.
n fi, s~n pol!tiquas edi.torials que no les acabes dtentend.re mal. Donos b~,

a l'Alzueta t b~ 11 aug eriade :publioar el ~.xus 1 al Plexus, i no ca.l dir
qua ID' o er.i traduir-los •

.Arran de t ta aquesta s1tuaci~, que m 'ha daiXe.t una mica dascol.1ooat,
he daoidit mirar de fer-me una esoapada a l'abril, a la segona quineena, que
sa oalbrar t b.$ el oongr~s int del P 1 la diada del ¡libra, par veure
si :puo 11igar una mica m~s el nexe amb les editoriala i poder anar tenint
feina aensa sobresalta que em fao1n petar el oor, tu! O sigui que

t
si tot

va b~, ens tornar o a veure i aspero que amb una mioa m~s de tem:ps.



u ~130 (2)

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

2

Par oorraspondre al teu intarea per les oavas coses, i no sols par las
me as trad ooáone, at fal' cinc o ntirna sob:ra unas al tres suggedmolas que
vaiS fer a 62, n la persona da l' 1ex Brooh, al!lla d'agost, 1 sobre lee
quala enoara no he rebut raspo ta, trat da la que em va fer dir par la Mont-

l' ai ,do (::;,uo cont stax'ia quan tingu s t.em '" ( , .. Corocomprendrtia,
tot a1x~ que t'exp11oo ~s confidencial. Donos b&. d'una banda, els oferia
la tr duooi~ d'E uus de Peter Schaffer, par a la ool.lecci6ffEl Galliner", on
ja h han _ bl1cat Amadeus d'aquast autor. Tamb~ els eug aria de reeditar
!llo Que el vent s'ndt~, a.profitant 1 'é:pario;1~de Sca.rlett, i at 'S que
Edicions B va da istix de fer-na l'edici~ catalana. De !Ti~a a lf~S, All~ que el ...
~a un llibra de venda permanent, com ho den:os'IJraque 11 ad1ci6 de 1 t Ayml aa
va eStS'0tar, fin i tet la do lu.xe, ue al1a.vaen un estoie; d.e:regal i aJ¡!b
tapa du a. t.b 11 deia si no valdrían fer un valum .b ela rolage que
he annt font al llarg daIs anyS ••• )en~a que tot aL~o ja ha ~avia p1ent~'at
a. en Va1iverdú, i esprés e11 em va diJ:- ue escri\T!s a 1 t 164. 1u I imagine que
la eror-a on re pondr e es deu al poo intf)X~S que tindran en 1 'assumpte. Supo-

o quo si vine a l'abr 1 en pedr~ parlar personalment amb l'Alex.
I, ja 11. vaua, aquestos s~n 1as mayos inquiet ds, que, a tanta dietancia,

r 9...1ten mol t 6 dif.!cils do ecnoz-etaz-, Tanlb~ 6s par aixo que es fa m~s ardu
ped r aoonaeguir una relaoi6 m~s fluida amb las editoriaIs, tot i qUOt ara,

aoies a.1fax, selm faoiliten una mioa m~e les ooses, com va p~sar darrare-
ment b 62. Pero, tot amb tot, ma1 no ~a igual que ter una trucada i passar
e xerra:r una estana amb l'encarregat de traduccions d 'aquesta edi t.orial i
d'aquella altra, o1? En fi, qu~ hi farero, las coses a~n com s~n.

l3Ef, ja r.loxplicaras anb r.1~S detalla quinas cosee fas i q ane prcjectea
tel1iu~ ,en trestant) tIa r-ae.íxotot 1 que fas pSI' mi a.nb una cordial abra-
9ada i :r. ccz-de lle1' a la teva m1üler, ta.lDb~ do part de la neva,


