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Estimat amic: be rebut la teva carta del dia 25 d'aquest mes on m'ex-
pliques el teu atabalamentper l'arribada: és natural. sé que fas algu-
na cosa per a l'Editorial Vergara. En Boix m'ha parlat molt bé de tu i
de les ganes que té de "pescar-te". La me va mu ller i jo hi fem també
alguna cosa, de manera que és possible que ens hi veiem algun dia.

Potser sí que vivim una nova Renaixenga, per poc que ens n'adonem.
D'altra part si no es tracta d'una superaci6 tampoc no seria gran cosa.
Acabo de llegir les memories d'en Narcís Oller que a distancia ens sem-
bla gairebé un autor d'exit i, economicament almenys, estem si fa no
fa igual: pobrets i alegrets. Els editors t'encarreguen coses i parlen
com dí.us tan bé, de pagar-les .De vegad es sí, les paguen. De vegades te
les querlen a deure. 3a és alguna cosa que no tinguin per natural que
els bagis de regalar obres o traduccions. De tota manera fins que el
país com a tal no disposi d'organs propis d'expressi6 -especialment
premsa-, el vell somni de la professionalitat no passar~ d'aixo, d'un
bell somní , 1 sense professionalitatés molt difícil treballar a fons
i bé. Pero no ens queixem: podria ser pitjor.

Et donaré la idea. Per veure'ns el millor seria que vinguessiu a di-
nar amb nosaltres el dia que triessiu. Ara, francament, no us ho acon-
sello. El fred és massa viu. Deixeu passar uns mesos -pocs-, i en tor-
narem a parlar. ¿Que et sembla? Aixb seria per a la xerrada llarga, pe-
ro si em dius el dia que ba:ixes a Barcelona, jo miraria de coincidir
amb tu. Es una altra idea, ben modesta com pots veure.
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