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Estimat amic 

Disculpa'm per no haver contestat de seguida a la teva carta del 17 

de gener, pero resulta que aquesta dies justament he eatat immers en 

la "lluita académica" relacionada amb la plepa de la Universitat de 

Bielefeld i també en els empipadora preparatius del meu retorn (pro

visional o definitiu?) a Mexic, de manera que poca calma tenia per 

escriure cartea. : 
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Abana que tot9 et vull agrair de tot car la teva carta de recoma-

nacié, que sena dubte, pels termea en que esta redactada» pot jugar 
* 

un paper molt important en la deciasié que prenguin les gents d'aqui. 

En aquest aentitf la situacié encara eata molt confoaa i no tinc ni 

idea de quines sen les probabilitats. Peí que sembla, hi ha dos grups 

en conflicte: uns volen un "üJissenschaftstheoretiker" que també sigui 

"Philosoph" i els altres un "Philosoph" que també sigui "lüissenschafts

theoretiker11; malgrat les regles de la lógica preposicional, sembla 

que aqüestes dues caracteritZBCions no s6n equivalents. Si predomina 

la primera» tinc mes probabilitats que si predomina las segona. En 

tot cas, jo no ho sabr§ fins que ja hagi tornat a Mexic. 

Abans d'arriber a Mexic, passaré un parell de setmanes per Barcelona, 

no sula per visitar la mevan mere, sin6 per donar unes comferencies, 

a les quals m'ha convidat l'Institut d'Estudis Catalana per a que lea 

dongui a la Facultat de Física. El retorn del fill prodig? Mo ho cree. 

M'alegra saber que per fi ha sortit la teva "Festschrift"I Em podeu 

enviar els exemplars a la direccifi dei l'Institut mexice, que fins a 

nova ordre, is la meva adressa permanent: 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Torre 1 de Humanidades, 2o piso 
CU. 
México 20 O.F. 

Em sembla molt bé que de tant en •* tant traeixis la filoaofia es-

crivint (i publicant) novel-Íes. Jo també ho faria si no fos tan tímid. 

Espero que facis que m'enviin un exemplar. no? 
Rebeu tu i la Priscilla lfafecte del vostre amic, 
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