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Estimat amie,
erova fer --ens va fer-- malta alegria de rebre el teu ¡libre

La f~brioa de ired, amb l'afeotuosa dedicat~ria, que suposo ~s el que es-
orivies al Brasil; quan ene vas v~s1tar la darrera vegada, 01?

La veritat la que volia esperar a haver-lo llegit, abana d'escriure't,
pero, finalment, em decideixo afer-te quatre ratlles sense havar-ho fat,
ja que aquest cap d'any ha vingut for9a oomplicat par a nosaltres i no he
estat d'ullera per llegir (1 enoa:ra roe~s un llibre que tu rnate1x me'l pre-
sentee COm a obscur). Aix!, dones, en primer lloc et volia agrai:r 1 t atenc1~
que has t1ngut. Fa poc vaig rebre carta d'en ~oaquim Mallafr6 i ero deia que
havies estat a Reus (en Carb6 tamb~ hi era) i que l1 hav! s eomentat que
ens havias v1sitat..

El cas ~s que a finals d'an;y, Edhasa se 'in va despenjar amb la not~cia
que es veien obligats a estab1ir restriccions a l'edici6 de traduccions al
oatal~. Dtaltra banda, Ed 62. que m'havia ofert un Henry James, em van so~tir
amb el c1r! trencat que tot just la pOdien programar par al 94 i que me'n po-
dr1en oferir una altra d'an Wells, per~ que encara no tenien els drets eonfir-
mata i que ... En definitiva que, de cop i vol te., em trobava eense feina. Par
aort, despr~a a can 62 van recon~1xer que no havi.en actuat coro oalia i hi van
poaar remei. em van oferir un parell de "Cues de Palla", pert>, deapr~st la
primera dfelIas va ser substitu!da per un Henry ller, Crazy Cock, que ~a
un dela tres llibre anteriora al T.r~pic_de C~cer. eto., i que despr~s ja no
hav1a volgut publicar (oom va fer amb Molcoh 1. Clip¡¡ed WingsJ, en considerar
que no t.enien prou valor literar!. Tot aix~ ea va sumar aab una s~ria de pro-
blemes eoon~mics, ja que selm van endarrerir b algun pagament i, de m~s a
m~e, confiant que el Ministerio de Cultura (que, per cert, em va ooncedir
l'ajut per a la traducoi~ de Jane Eyre) puginaria de aeguida~ (oosa que enoa-
ra no ha fet a horea d'ara), ene varo embarcar amb pagar-1i el pasaatge a la
Gl~ria per anar a fer un cura als USA sobre filoaofia per a infants, arran
d'una beoa que 11 havien donat, i ens vam trObar una mioa eacanyats. En fi,
de mica en mioa, ha anat tornant la calma, tot ;1. que enoara. no estio del tot
tranqul1 pe1 que fa a la feina.

Tant ~s atx! que, si tot va b~, pensa fer e una esoapada a la segona
qu1nzena d'abril, per tal de mirar de lligar una mica millar la qUesti6 de
la oontinu!tat. A1xt>, el viatge, em orea un al tra prOblema, perqu~ es va l!.o1'1r
la ~ia meva que tenia llogat un pie gran, On se~pre hi trobaja un rao~ par
dor • Ara, no s, on anar i oonfio que algun am10 me '1 podr' oferir. B~, no
s • pensa que d'una manera o aJ.tra Le les apanyar~ por venir. De paseada,
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podria aasistir al Congr~s lnt del PEN i a la oa]IMI~~itb:3(lé\l~IQl1~wlftli·arcelona
llibre, que aempre la atract1u. Biblioteca d'Humanitats

poso que de tota aquella projectea que em vas ce ..entar amb 1tOriol Iz-
quierdo i en Bru no se n'ha oonoretat oap. 011 He vist que l'Enc101op~dia ha
comprat aociona de Columna, per~ no s& cOm ha quedat la oosa de Proa~ En la
dese pe:raoi~ del moment (en trabar-me sense feina) t vaig ascr1ura a 1'Alzuata,
aprofitant par preguntar-li si hav1a deoid1t alguna cosa sobre la traducoi~
de Els llibres de la meya vida que els havia ofert, per ilemanar-li que es re-
co:rd~s de mi a l'hora de repartir tradueciona- De moment, no he rebut respos-
ta.

1 com van lee tevas ooses? Ja no at dio ree de la revista que 'havies
'enviar (1'111tim númerQ de Taula de Canvi). Has trobat alguna al tra cosa?

Espero qua tindrem ocasi~ de veuretn~ i de xerrar una bona estona.
Tots als da caaa t'envien reoards i rep una oordial abra,ada del teu

~. Ja ats al nou dornic!11? No hi tena pas un raconat par a mi?


