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Benvolguda amiga:

M'ha complagut molt rebre noti cies vostres, i amb mé e

motiu, encara, perque són francament bonee ,

No cal pas que us digui fins a quin punt em satisfa la

projectada edició de contes meus a l'angles, sobretot tenint-vos

a vós com a traductora. No tinc cap inconvenient -ben al

contrari- en autoritzar la inclusió de dibuixos meus en el

llibre. Pero ¿teniu el material necessari? Ara em seria difícil

de localitzar els realitzats durant la guerra civil.

El vostre llibre :30bre la meva vida i obra (un deIs goigs

més grans que mai he tingut) s' ha convertit en una referencia

obligada per a tots aquells que estudien els meus textos. No ha

sortit cap altre treball de l'extensió -i el rigor i la qualitat-

del vostre. Han aparegut articles i comentaris dispersos, en

publicacions espanyoles i catalanes, pero s6c tan desordenat que

no els guardo abé, quan ho faig, m' és t raposaeí bl a de trobar-los

quan em fan falta. En tot cas, la dada més important per

completar la meva biografia és el fet que la Conselleria

d' Ensenyament de la General i tat de Catal unya va acordar Cdecret

del dia 25 de gener de 1990) donar el meu nom a l' Insti tut de

Batxillerat de Cerdanyola del Valles. És un gran honor que
m'afalaga de veres.

M'imagino que el vostre sojorn als Estats Units us deu fer

malta il.lusió i desitjo de tot car que l'e:3tada allí us sigui

ben propi c í a , Tant de bo que en un futur pr-e xt m us quedi temps
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per a una nova visita a Catalunya! Ja sabeu, Ama nda , que aquí
sempre sóu esperada i ben rebuda. 1 que hi t.eniu amics (entre els
quals tine l' orgull de eomptar-me) que eonsiderem coro un altís:=>Ím
do el vostre traete.

Una fortíssima abrayada!

Barcelona 28 de mary de 1990


