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Estimada amiga:

Fa dies que et volia escriure, pero he tingut una colla de
problemes que m'amoinen de veres. El més greu ha estat la
malaltia de la meva esposa, un infart de miocardi que ha canviat
tata la nostra vida.

La mateixa carta la fotocopia de la qual et va enviar
"Ediciones B", la vaig trametre a "Grijalbo" a "Alianza
Editorial-Enciclopedia Catalana" i a "Editorial Anagrama". De
tates quatre, només m'han respost "Ediciones B" i "Anagrama",
aquesta darrera en termes molt amables, en contrast amb
"Ediciones B", que em va adjuntar uns comptes més aviat foscos i
em digueren -secament- que aixo de prescindir deIs tractes amb en
Ramon Serrano depenia d'ell i no pas únicament de mi.

Sospito que la meva relació amb el senyor Serrano m'haura
resultat cara. "Grijalbo" i "Alianza Editorial" ni tan sols s'han
pres la molestia de contestar-me, a desgrat que "Alianza" havia
incomplert el contracte formalitzat, i amb "Grijalbo" (abans de
canviar de propietaris) havíem mantingut unes relacions
immillorables, fins i tot d'amistat.

Entre altres sorpreses, vaig tenir la de rebreuna carta
de la "Sociedad General de Autores de España" on se'm demanava
autorització per adaptar al teatre de marionetes un cante meu,
tret d'una antologia publicada per una tal "Editorial Popular",
de Madrid. No sé en absolut de qué es tracta, ni he tingut humor
per a esbrinar-ho.
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Del meu ex-agent literari no n'he saout res. Potser ja no
es veu amo cor de quedar bé i s'estima més fer l I or-ní • El cas és
que, com t'he dit, pa sssso per uns moments d í f í c í.Les i si és que
realment se'm deu alguna cosa, m'ajudaria molt poder comptar-hi.

T'agraeixo molt el teu cordial inter\l),,,",,~I"::'''''"i.','r' ;""""" :1. 1',',<'1,,' ''''



Unlvr~J~íl, g~~aocelona
Biblioteca d'Humanitats

Del meu ex-agent literari no n'he sabut res. Potser ja no
es veu amb cor d'arreglar-ho i s'estima més fer l'orni. El cas és
que, com t'he dit, passo per uns moments difíci1s i si és que
se'm deu alguna cosa m'ajudaria molt poder comptar-hi.

T'agraeixo molt el teu cordial interes, Josefina, i me'n
sento reconfortat.

Una forta abra~ada

Pere Calders

Barcelona 14 de novembre de 1990


