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Eetimat amic,
vaig rebre la teva afectuoaa carta del 23 de juliol, i he dei-

xat paslar uns dies abane de contestar-te, par tal de poder-te donar algu-
na informaci6 sobre el tema de la fira del llibre i de les conferencies.

A final s de .juliol, em va trucal' una secret~ria de la Instit. de les
11etreu Catalanes, per dil'-ma que havien escrit a l'entitat organitzadora
de la Fira, pero que no havien rebut cav resposta. Jo li vaig dir que 1nsis-
tissin, pero que m'envlessin una copia de la carta a mi, de manera que po-
gu~ssim fer for9a pel nostre coetat. La noia em va dir que el d.illu.nsse-

ent (aixo era un di\endres), se n'anava de vacances i que, pe1' tant, la
cosa quedaria penjada fina passat l'agost.

B6, mentrestant, nosaltres (o sigui, Obra Cu.ltural Catalana)yam fer la
consul ta directament a la Fira, si b6 tot just desprás de titjans d'8uost
van tenir a punt els formularis que cal omplenar per sol.licitar un stand,
aix! COrr ele valora pel lloguer de l'aspai, etc. De m6s a más, hem f'irat
de sa lOr quant costa 'armar el.s prestatges i tot el paz-ament , així com
l'atenci6 de l'estand durant els dies que duri la fira, el transport deIs
11ibres, etc. Segons que sembla, la setmana entrant ha de venir per aquesta
verals en Josep ~ubiola, que s'ocu~a de la relaci6 amb els casals, ja que se
celebra a ; antevideo una trobada de presidents de casals, i segur amen.t os
fara una escapada cap a aquesta riba del Río de la Plata. La idea ~s de plan-
tejar-li tota la qHesti6, saber de quina uianez-a podem col.laborar i si as-
tan d.ís..posats a finan~ar l'oporaci6. Ja et tindr~ al corrent de com van les
oo 'es.

L'altre tema s veure les pOGsib1liLats q e hi ha d'organitzax les con-
fel'encie~J,fen t venir porsonalitats catalanes. De moment, intentar-ha per
conducte de la un í.vez-sf tat, ho veig dificil, per tot all~ que t 'havia di t
respecte a la si tuaci6 eoonón ica en que es 'tiroben.Pez- tf4nt, penaem que
yotser caldria canalitzar-ho par d'altres conductes, com ara alguna fundaci6
o instituci6 professional (col.legis d'advocats, d'arquitectes, etc.). ili
estem sobre la pista i, tant bon punt hi trobem el desllorigador, tamb~
t "ho dir~. Jo cree que cald.ria preparar un pr-ogr-amaque ooruprengués quatra
o cinc mesos, amb una conferencia mensual per una persona distinta. A veure
si d'aguesta manera es pot fer realitat el comni de venir la Maxia i tu •••

uan vaig robre la tova carta, no sabia res de l'estat de salut do la
Ifaria urelia, Di b. despr~s ne n'han parlat d'altres amics. En Carb6, por
exen.p.Is , el deia que navia tineut la valen tia d'apareixer davan t les (.lit eres
de la TV, sense cabell i en un estat lal entable. Tens ra6: la vida.

Per sort, vaigo traduint. Des que varn tornar cap aquesta riba de l'At1!1n-
tic, he acabat .Jexus d'en Henry 1i11er, par a Ed. 62, i ara estio treballant
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en la de Jane ltJyrede la Charlotte Brontij, per a E.DRASA,'i ja en tinc la
rneitat enllestida. Pel que vaig llegint sobre el panorama de l'edició en
llenGUa catalana, tine una wica de por que la publicació de traduccions
vaci de baixa, si ~e que no hi va ja. Aixo ero desassossega una mica, per
tal corn, ara com ara, constitueix el nostre modus vivendi. 13~, ja veurem
qu asa.

Aixi COIll voealtres coveu la il.lusió de poder fer un vaátge per conei-
xer Buenos Aires, nosal tres sen.pr e tenim al cap la idea de tornar a tre-
pitjar la nostra tel'ra. Jo m'havia íñntI creat una carta expectativa de cara
al Congr~ Internaoional del PEN, pero, ~s cIar, no s~ pas coro anira la
cosa de les invitacions, parque si no ero paguen el passatge, no puc pas
venar, I suposo que prou feina tindran per a.plegar dinera par invi tal' eLs
escriptors estrangers. gl maL ~s que potser es despengin a darrera hora
i aleshores has de preparar una pámencia a corre-cuita. L'altre dia vaie
rebre el plec de prar ea juntament amb una circular on anunciaven que con-
vocarien a una assemblea extraordinaria, a la tardor, per traotar tots els
pr-obleu.e s <le 1 'oraani tzació, la qual cosa 01 dir que el projecte va edavant.
L'altra poss1bilitat, la veia pel cantó de l'Institut d'Humanítats, per~ no
sé on 11egia q,ue no tindrien pressupost per a llany vinent. Es veu que se
n'han despeo Lante, de dinsl's , en les 01' piadas, que ara no en queden per
a rao más, oi?

El panorama en aquest pals continua esaent negra per als pencaires.
Ara sembla qua han aconseguit una certa estabilitat economica, quant a la
inflflci6, pero sense que es vegi cap mena de reactivació indus·trial, de ma-
nera que tot fa suposa~ que l'estabtilitat s'acabara en que els pobres con-
tinuin esoent pobres, i els rics, rics, i tantJlluns com els altres cada vegada
más pobres i Diés rí.cs, respectiv rent , El president comp ta amb l'anuencia
del 1 ... 1 i de Ls U:JA, i acata les directives que li d.onen. Ara han guanyat
el menemistea les governacions de la majoria de les provincies, 1 tenen
1I ajor fa a les dUBS cau.br ea ••• Res, tu, tenim mala peca al teler!

La Isabel us envía reoords. Déna un pet6 a la .ar í.a de par·t meva i tu
rep una cordial abra9ada

Jordi Arbones


