
Tarragona 7 d’abril de 1965 
 
Sr. Josep Ferrater i Mora 
Departament of Philosophy 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr, Pa. 19010 
USA 
 
Distingit senyor: 
L’estiu passat i a requeriment d’en Salvador Giner, va tenir vostè l’amabilitat de 
rebre’m a la Pensió Neutral, quan ja faltava molt poc per la seva marxada de 
Barcelona. El parlar amb vostè em va ser d’utilitat i encara ho hagués set més si jo no 
fes alguns anys que dedico gairebé tots els meus esforços a la Filologia i literatura 
anglesa que s’ha convertir en el quefer professional amb detriment de la dedicació 
filosòfica. 
Sia com sia, l’hi he enviat un exemplar d’una traducció d’un llibre sobre existencialisme 
“6 pensadores existencialistas” tot i creient que no li servirà de gaire. Però així dono 
testimoni de vida i li recordo, de moment amb línies generals, de la petició que li vaig 
fer d’unes línies introductòries per un llibre sobre Wittgenstein que pensava traduir. I 
aquesta és la feina que vaig a començar ara, un cop s’ha pogut obtenir els dos 
permisos precisos per reunir en un sòl volum els títols “L.W. A Memoir” de Norman 
Malcom (Oxford Paperbooks) i “The Later Philosophy of W.” de David Pole (The 
Athlone Press). Ja sé que des d’Amèrica un llibre d’aquesta mena pot semblar “out of 
date” però crec que per Espanya pot ser important, i fins i tot per Sudamèrica, doncs 
els catàlegs 1965 del “Fondo de Cultura Econòmica” crec que no estan en filosofia a 
l’altura del ben guanyat prestigi d’aquesta casa i no tenen res gairebé de “linguistic 
analysis” y “semiotics”. Jo, que vaig descobrir a Wittgenstein en una llànguida 
biblioteca d’un inacabable hivern gal·lès li tinc una especial predilecció. 
I no res més per avui, sinó desitjar-li un estat immillorable en tots els ordres. 
 
Atentament el saluda, 
[Signatura] 
 


