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29 de desembre de 1987 

Sr. josep Ferrater Mora 
Bryn Kawr, PA 19010 (USA) 

Benvolgut amic: 
De primer, us escric aqüestes ratlies amb l'es-

peranga que, tant vos com els vostres, us trobeu bé de salut i, 
també, amb el desig que tingueu un venturos Any Nou# 

Em permeto demanar-vos un favor. Tinc un nebot 
que estudia a l'Bscola de Traductors de la Universitat Autónoma 
de Barcelona, el qual obtindrá el seu diploma la propera prima
vera. La seva especialitat, ultra el cátala i el castellá, és 
l'anglés i el francés. El meu nebot voldria passar un any, si 
mes no, ais Estats Units per tal de perfeccionar el seu conei-
xement de l'anglés, pero no compta amb mitjans económics. Per 
aixó pensa en la possibilitat d'aconseguir alguna beca£> plaga 
de professor ajudant ("assistantship"). Hem llegit un anunci 
de Bryn MauT College que ens ha semblat interessant i que diu 
"Assistantship; Director of Spanish House; two scholarships 
for native speakers". Per aquest motiu em permeto demanar la 
vostra ajuda. Podríeu aconseguir que ens informessin sobre les 
possibilitats que pot teñir el meu nebot en relació a 1*anunci 
indicat? 

Ja sabeu que, sota els auspicis de la NACS, es 
publica, dues vegades l'any, CATALÁN RSVIEW. No cal dir que ens 
faria molta il»lusi6 alguna aportació vostra i tant de bo pogués 
ésser, primerament, per al quart número de la revista, que apa-
reixerá aviat, si teniu quelcom enllestit per publicar o gaire-
bé. Si no fos possible una col' laboració tan immediata, us n'a-
grairíem alguna per a un termini mes llarg. En qualsevol d'amb-
dues possibilitats, us prego que us poseu en contacte amb Manuel 
Duran (Department of spanish, Yale University, New Haven 06520: 
teléfon particular 203 - 387 79 14) o amb Mercé Vidal-Tibbits 
(Department of Romance Languages and Literatures, Kovard 
University, Washington, D. C ; teléfon particular 301 - 469 59 
86) . Preferiríem que el vostre treball fos escrit en anglés, 
d'acord amb el carácter de la nostra revista. 

Amb moltes ganes de veure-us en un futur no 
massa llunyá, us envió vina salutació molt cordial des de Sitges. 
Reocrds, també, de la meva muller. 4 
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