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Estimat amic,
vaig lamentar mOlt no poder venir a veure't, corot'havia

dit 'par talafon, du~rant la máva estada a Barcelona al maig" per~ re-
sultá qua sempre 'paaea el mateix, quan'arribes et sambla que tindras
temps par a tot i, daspr~s, les coses es van compl1cant i acabes que
has de deuar mol tes coseospenjades. En fi, espero que la pr-opez-ave-
'gada (que, si :tot'vabé, se~~ al desembre, car m'han inyitat a parti-
Cipar en el col.loqui que se celebrara els dies 13, 14 i 15 a Lleida,
dedicat a en Pedroló), ens podrem.veure. .

Precisament, arran de la mort de l'amic eritra~able, i, en veure
qua ningÚ que s'hagi referit al seu traspas no ha esmentat el-meu 11i-
bre, Pedro lo contra els l!mits (del 'qual en vas ¡!arlarquan va ser pu-
blicat a l'~y 80), per bt1que gairebé tothom es Lamentava de la man-. '
ca d'estudie sobre la saya obra, yaig pensar que en Cendr6s havia venut
ela que "li quedaren com a papel' vall, tal com en alguna carta m"havia
insinuat'qp.e faria,.Davant la possibilitat de reEditar-lo, va=i:gvoler-
me assegurar que lEjgent de 1 tEnciclop~d1a no s 'h:Evienfetc~rrec del
contr-aote i no tenien inter?'s de fer-ne la reedüié (ja que, si en Cen-
dr6s els havia passat el contracte, tan1en opci6preferáncial). Ai-
x! que vaig escriure a en Joan Carreras1 i ara e diu ·que encara en
tenen uns 1600, dellibresl El cas ~s que a les .libreries diuen que
est~ exhauri.tl!

Coné~ero que ~s una. llastima que, en momsrrtaque e 'ha de'spertat un .
cert inter~s pels estudis de 1 'obra pedroliana, 1 meu llibre no sigui
a les l1ibr.eriesl bo O dOlent, juntament a.mb el 'en Coca, ~s 'l'~nic
que s'oaupa d'una manar~ comprensiva de la nove l!stiea d'en Pedrolo,
i cree que pot servir'de guia per a la gent jov que 6'hi vulguin apro-
par, no trobes? Com que t~ ata di~ector de la o~.leé i6 Proa i auposo
que deus tenir relaei6 amb en Carreras, no vold~es dir-li que valdria
la pena, que publiquessin algun anunci i fessin ha nova distribuci6,
com si es tract~s d 'una novetat? Potser tamb~ a udaria a fer-lo con~i-
xez-, un peti t ~rticle comentan't, potser, el fet que cap deLs crítica
que es lamentaven de la manca d'estudis de l'oba pedroliana, no fes
esment d 'aquest , Se ! 'ha acuda t de comentar-t 'i: a tu, perque ets
l'~nica persona que se'n v~ ocupar. Tanmateix, o vúll que t'hi sentis
obligat, si va contra la teva voluntat. Pero p$so'que si,m'adreyo di-
rectament a en Carreras, no en 'far~ cap caso

Perdona 'm si t' empipo amb aquést assump te,~e goaa t fer-ho perque
tamb~ vas ser tu qui va sortir en defensa mevaquan l'afer Melendres.
Ara, si no ho creua convenient, tant amics oorrsempre. Una abra9ada.
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