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Benvolgut amic:
Fa uns dies que hem arribat a Nova York –la meva muller i jo- i amb plant d’aprofitar la
primera avinentesa, ara que ja estem instal·lats i hem començat un ritme de vida més
o menys normal, per saludar-lo i comunicar-li la nostra adreça.
Ja recordarà el meu propòsit de fer-li una visita a Bryn Mawr. He de confessar-li que
no tinc a mà cap mapa ni guia de trens, i no sé si Bryn Mawr està molt lluny, ni com si
va. Pot combinar-se el viatge amb el que he de fer a Princenton? Tinc intenció de
visitar l’Institute of Advance Studies i parlar, si és possible, amb el Dr. Oppenheimer i
algú més. Vostè que coèix all`molt bé, després de la temporada que hi ha passat (jo ho
conec superficialment, per unes visites que vaig fer a l’Américo Castro, ja fa bastant
anys). Coneix alguna persona a l’esmenta’t Institute, o pot donar-me alguna indicació
que em serveixi de guia?
Perdoni’m aquestes molèsties. Li agrairé molt la informació que pugui donar-me.
(L’adreça d’en Castro, segueix essent 143 Patton Avenue?)
Penso sortir cap Itàlia a començament del març vinent. Allà he donat conferencies a la
Universitat de Gènova i a l’Ambrosianeu de Milà –tal vegada també a Florència y a
Toma-; Després arribem a França i a Bèlgica. Ací mateix, combinaré la tasca que estic
fent sobre el [il·legible], amb algunes conferències (a la Wesleyan, a Buffalo, tal volta a
Yale). By the way: vostè no creu que es pogués arranjar una conferència meva en el
seu College? La que he presentat escrita de Mèxic –en anglès- és sobre The Return to
Metaphysics. Francament el meu pressupost és tan reduït, que qualsevol ajut és
convenient, quan he de sortir de Nova York.
De qualsevol manera, ja sap que li estic molt agraït, i desitjo i espero que tinguem
oportunitats de veure’ns i de parlar de moltes coses.
Molt cordialment,

[Signatura]


