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Estimat amitU

Vaig rebra la teva del 22 del mes paeaat en la qual In 'acuses r but
de la meva darrera 1 de les narracions. Pota afigurar-te com mtha aleg.rat que
t*hagin plagut aquests contes it sobretot, que peneia PQblicar el m6s11arg tot
seguit! B~, ja m'imagino que si nthi ha tres números en curs de prapáraoi6~ hen
b~ °trigarli.ti'es o quatre meaoa a aparoixer el que 1t enclou:r~, oi? Quant al' al-
tre, tu matei:x:.10. si eot sembla el conserves per a quan ho oreguis convenient, i
si et semhLa que no ~s prou bo , no et vegis e~ el oompromís de publioar-lo, eh?
Respecte de les supressiona que em proposes~ trobo que astan bá, pe~~ ho esorit
unes frases que, a par el' meu, podr í.en substituir les que oal podar, per tal que
no es talli la OQntinu!l"ta.t.Per no repetir tot el fragment, nom6s at transcrio
les ir ases que haurien dfomplir l'espai que en la tavava.s posar entre parentesi.

:Pta.g. 11:

T'imag~os que devia sentir el °teu pare quan la pr emaa de tot el
m~n va aportar tamb' la aeva mentida?

phg@l 17:
un no-n1ngd d'aquest ra06 de m6n
A mi eros(:lrablaque d'aqu,eata manera conaer-vem, implícit, l 'ess ncia

del sen'tit que voli~ donar-li en tots dos casos. Ara.: si no ho tJ.'obesb~, alee-
hoz-es fes els talla que fil' has a~senyala t .• Respecte de les supressions, he fet
meva l'aotitud de l'~nio PedrolO, el qual considera que bé val m~a dir alguna
cosa qque no :pas no dir res ..Ara fa pocs dies:vaig rebre un eJCemplar del eu lli-
bre To~tre oatal~ 'de ~optguerra, que la censura es va carregar dues vegadas i
f'inalment va assenyalU les coses que calia esoapaar perque 'pogu~s ser publioat,
i oree que. va1ia la pena. transigi:r per tal com encara hi hallquedat pl'OU coses •••
De m~s a más, han estat otan barroare a 1 'editor:i,.alque alguna daIs talla es
noten d'm,a hora ll~y.

Quina casuali tao¡¡aquesta coincidencia que ID' assenyalea 1 No deixeis
pas d· esoriure! .Per poc temps qlUe tinguis, no ha de deixal' la.feina de oreaci6.

Tans ra6. ~s clar que haig de subsoriuretm a El pont, Mero~s ala
voluma antol'bgic$ que has fet, he pogut anal' llegint €lIs ni1mel"osendarrerits,
PE/%' b~ que noels tino, car vaig a.profitar de llagir elliJque vas enviar a 1 'Obra.
El prOblema que no m*hagi aubscrit abana (1 que no ho hagin fet d'altl'$s amias
Jtaquests verals) rau en E/l fet que no podem enviar dincrs~ Aixb ha fet que molta
euspengueeedn les subecr tpcdone a r'Serra d '01"· i a. '*Oriflaroa" T ateix, comp ta
amb la meva subseripció des d'ara. Ja, mirar~ de trobar la manara de fer-te a mana
ala d.iners..Tamb~ ho va.ig dir als amios d 'Obra. Espero que algun rasul tat posi tiu
ntobotindl'em. PodJ:'iesenviar-me ala que han sortit aques t an¡, que deuen ser els
que no han estat inclosos als volums antol~gics, o1?
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Com que m'agradal~ia molt de tenir-los, aquests dos ~lums, el dia que em aobr:tn
unes virollas, te'la demanar'. lauradament, l·any paa at sm vaig. quedar senae
feiIk~i vaig paSear una mala temporada, Tot juet al genar dtenguany vaig comen-
9ar a treballar en una feina estable. Durant el par!ode en blinO, sort en 'faig
tenir de les traduccions que vaig fer per a EMEOE i Paid6s, i alguna per a l'Aymhe
T'ho explico perqu~ sempre e tingut com un sentiment de cUlpabilitat par no ha-
ve~ oontuluat fent la 001.leoo16 de la t~va revista~ El oas 's que els anys an-
terior~ en aquesta temporada a qu~, ernreferia tampoc no han estat maese. bona per
a ,mí., en qtlesti<Sde feina.... .' I

J3~, eGtima,t amia, el ~elt 's que hem repl"~s les nostr~a relacions
d"una.,manera mol t,favorable pe;!'a mi, ca~ em fa mol ta il,.lusi6 que .ero l'Jubliquis
aquest oOl1ta,al PGnt. Si sao0ssis oom erova encoratjar a continuar esorivint el
1'et ClV:El,en aquetJ.a data tan reculada. em pUblique,ssüi aquell cantel

, I

1 ara plago per avui ....al' una abl~a9adadel teu
'1
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