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Eetlmat amic: 

i. r- Acaba de rebre, amb el retras usual en aquesta 
temps, la teva carta del 6 de gensr. En efecte, 
vaig rebre fa poc, també amb retras, la carta en 

gftjfó ero demanen la meva opinió sobre els teus .^rebaHa. 
filosófica, especialment els de Phliasophlé übefnaupt 
(uhatever that meana). Naturalment que es un plaer 
per a mi escriure una carta de recamaneció calurosa. 
Ja l'he escrit, 1 envlat, al profesor Wolff, 1 t'en 
envío le copia. L'he fet en anglés, perqué no vull 
assassinar la 1 lengua alenianya, i espera que fací 
el SP.U efecte. La meva opinló "oficial" sobre la 
molt alta qualitat deis teus tréballs filosófica, 
colncideix amb la meva opinló privada. Confio quee 
obtindras la poslció demanada, que estic segur et 
mereixes mes que ningú. Ja m'en faras cinc céntims. 

Comprenc que preferslxis quedar-te a Alemanya. 
No c a l d l r q u e faré muts i a la gábia respecte sis 
teus projectes. Altrament,1a meva reléela amb els 
filosofe mexicana és aseassa. Uaig ser a Méxic 
en Gcasiñ del I Conqrés Nacional de Filosofía, pera 
allí vaig veure sobretot alguna árnica de fa Ja tempa: 
Mosterín, Muguerza, Bunge et al. 

Acaba de sortir el VDIUTTI TransparencieB : Phlloso-
sophical Essays in Honor of J.F.W., on figura el teu 
excel.lent article . PodrleB dir-me on cal que Humanities 
envii els tres examplers destínate a cada un deis 
col.labcradors? Em diue que seras a Bielefeld fina a 
mltjana de febrer, perfi els paquets tarden mes tempa 
en rebre'a, dB manera que espero noticies teves 
oportunament respecte a algún domiclll postal 
adequat. 

Jo acabo de trai'r novament (Muguerza dlxlt o 
dlxeret) la filosofía eacrivint una novel.la, a publl-
car a Alianza Editorial'. La vida és avorrida. 

Molta aort 1 una salutació cordial de Prlacilla 
1 del teu amic, 

I SOS" 


