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Estimat ~c:
Acabo de rebre la vostra amable carta del dia 20 de1s oorrents. Pe1

que :raa la novel-la que, a prec vostre, vaig presentar al nMartorell
1957", he de dir-vos en primer lloc que, si hagué s aabuf els canvis que
es pz-odu.í.r-enen el Jurat, no hauria concursat •.Aixo no es deu pae a cap
prevenoi6 personal contra ningú, sin6 al fet que cada grup deliberador
suposa un criteri determinat que s~ha de tenir en compte previamente

El que m'afirmeu en el sentit que la.meYa novel-la no ~s feta per a-
gradar a tothom, em desconcerta una mica aaesgrat de l'exaotitud de
la deelaraci6. ¿N'heu publicat alguna en el "Club dels novel-listes"
que hagi agradat a tothom? Per altra banda, cree sincerament que els
premis literaris,. rll~s que cap al gran públie, s'han d"orientar cap a la.
gran literatura. Si l'obra d'en Blai Bonet,,'colllaixi ]:),0 eapez-o, repre-
senta un pae; en aquesta direcci6. n~estar~~molt content; si només ha e(J-
ta.tescollida pensa.nt en un ~xi.t de venda~ em doldra. I no tan sols en
es~ent a la meYa manera de pensar,sinó peI que tots aspirem a ésser.

Per~ tot aix~ és, únicament, una ma.nera particular de sentir i pot ...
ser té un interes massa limite.t. El que em sap más greu és el vostre club
te en el sentit de si Ronda naval sota la boira ~s apta per a ser pu- -
blioada a la col-lecci6 delflGlub",¡ Tenint en compte el promedi de qual,!
tat de les obres apar-egudes fine ara, si el fallo dels vostres assesaora
m.'és advez-s, haurG de considerar que el meu ':traoasdins les nos tres lle-
tras és total, no parque una bona part dels titola editats no sigu1n
molt importQuts, sinó perque se'm negui' l'a.ceés a una col-1ecoi6 que, si
té la contjn¡ltat que tots desitgem, obligara. a. uncert eclec·ticisme.

1 parlant d'una aItre. cosa: els negocis van bé. dins la contraoci6
que comporta a Mexic eada canvi presidencial ..l."a.'1'1io Sales, que coneix
tan bé aquest país, us podra informar ampliament de l'abast d'aquest fe-
nomen pol!io amb repercussions eomereials. A desgrat de tot, esperavem
aoonseguir'en el curs de l-any actual 'J.n. increment de les vendes, pero
s'ha produ~t un fet grau -del qua! ua suposo assabentat- que no sabem
quina e conseqt1~ncie5 tindra per al futu.r. La "Cámara. de Com.ercio de la
Ciudad de l1éxico" ha denunsiat el Conveni llibrar, entre Es~anya i M~xie.
Mentre es busca, una nova formula d'interoanvi, han estat ,restringits ele
permisos d'importaci6 i em temo que si aquesta situaeió s'allarga, afec-
tara tot,$ ela nostres plE\ns. Hi ha, pero, l"esperanlja d"Ull acord lavora-·
ble'i hem d'esperar ele resultats de les gestiona comenc;ades. No cal dir
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que us tindrem al corrent de tot el que s'esdevingui.
Esperant les,vostrea noticies per a hen aviat, us enviar una

torta abra~ada el vostre
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