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Dr. J. Ferrater Mora 
Bryn Mawr College 
Bryn Mavr, Penn. 

Benvolgut amic: 

Espero que hagi rebut Ja el programa definitiu de la 
la. Asamblea General d'ALDEEU, Li vaig enviar un exemplar el passat 
divendres dia 22. 

Espero que hagi rebut també una carta del President d'AL-
DEEU indicant-li que les despeses de viatge i estada a Nev York li 
serán abonades a la Asamblea- Dec dir-li, així mateix, que te reservada 
una habitació a 1'Hotel Biltmore, on estaran allotjats tots els 
invitats d'honor. Cree que 1'habitació es individual; en cas de qué 
V. vingui acompanyat de la seva senyora, no dubti en posar-se en 
comunicació amb 1'hotel, indicant que se li can.vii la reserva. 

Tots el6 invitats d'honor, que obriran 1'Asamblea, tindran 
uns 20 minuts com a maxim per tal de desarrollar un tema mes o menys 
relacionat amb el tema basic de 1'Asamblea. De totes maneres, hi 
ha la mes amplia fexibilitat i ho deixo naturalment a les seves rnans. 

Com sigui que m'incumbirá a mi presentar els diferents 
invitats, Jo voldria demanar-li que, el más aviat possible, em dones 
el títol del seu tema, així com, una breu síntesi del seu curriculum, 
indicant, molt particularment, lloc de neixement, estudis fets a 
Espanya, any de trasllat a Estats Units, carrees importants que ha 
ocupat o esta ocupant, i demé*s detalls que consideri oportuns. 
Queda ciar, malgrat tot, que les presentacions serán breus, Ja que 
tott els invitats d'honor s6n degudament coneguts. 

M'oblidava de dir-li, en contestacié a la seva carta del 
25 d'abril (i m'excuso per la tardanga en contestar-li) que totes 
les comunicacions es feran en castella. 

Espereuit les seves noticies i desitjant saludar-lo a 
Naw York, es despedeix ara el seu amic 

Josep M. Sola-Solé 
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