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Senyor, 

a 

Permeteu—me.d'entrada,que em presentí, Em dia Jem Gabanes, 

i estic acabant la llicéncia en filosofía a l'I.S.Ph. de l"Univ,Cath. de 

Louvain. Acabant,vol dir que enllesteixo la tesina,arab intenció de te

ñir- la llesta peí febrer,sobre la possibilitat d'esqueraatitzar una ética 

a partir :.els conceptes iinguoanalítics do Strawson. Com veieu,dones, 

intento es ecialitzar-me en filosofía analítica. 

Se^onaraentydeixeu-me explicar-vos el perqué d'aquesta carta. 

En realitat jo hauria pref-rit i>oder entrevistar-rae amb vos. I'ialauradaraent 

he estat pocs dies a Barcelona i no ha estat a les acaballes que om fou 

dit que vis as trob&veu ací. Alrslioros no em qusdava al.ra alternativa 

que fer—ves aquesta lletra.que l'araic J»H« Castcllet ha tingut la bondat 

de lliurar—vos. També us diré que em poso en contacte amb vos per demanar-

vos consell.aniniat per en Salvador Giner, 
k 

I anem a l'objecte. Cora be dit,intento especialitzar-rae en 

filosofía analítica. I si bé nc em queixo de Lovaina,quant a medi intro

ductor! en aquest domini,sí que raradono que,almenys per al doctorat,em 

caldria un amb: ent mes sblidament arrelat en el camp en qüestió. Les úni— 

ques soludons pensados havien e3tat An*"'.aterra i els EE.UU. Desrpés de 

ben buscar.mT ha calgut abandonar el projeote anglés. No hi ha viabilitat. 

Vet aquí per qué ara goso demanar-vos ajut.a fi que mf il-lustreu sobre 

la viabilitat de poder anar ais EE.UU. .ai! amb beca,perqué altrament,no. 

Fins ara estudio amb mixjans eoónbmics trets del raeu treball: diguera que 

era defenso. Ara,amb el desnivell econbmic que suposa viure ais EE,UU,sense 



coraptar el viatge (en singular).no cree pas poder fer res. Podria ajudar-rae, 

pero no podria bastar-me. I el que m'interessa és l'estudi: per aixb voldria 
• 

anar a un centre d'onyamb similaritat d'esfor^Syen tragues major rendiment 

i.-..millor i mea completa informado. Ja és sábut,la gent del meu rara,cal 

anar-la a cercar o al Regne Unit o ais USA* Aleshores,en concret,all5 

que us deraano és si podeu informar-me al respecte: possibilitats,tramits, 

condicions,etc. I tot seguít ja us dic gracies. Ah,em descuidava que bau— 

ría d!ésser,al mes d'hora.per al curs 1971-1572.-.i no massa tard,perqué 

ja friso la trentena. Cora a data complementaria us diré que els únics tí-

tols que tinc son de JL'Univ. Cath. Louvain,ja que,donats els meus ante

cedente clericals.els meus estudis fets en aqust país nostre no son legáis. 

Tampoc ho son els títols que concedeix l'I.S.Ph. de Lobina. 
* 

I gracies una vegada encara. lerdoneu que us hagi molestat, 

per6 era faria una gran il-iusió poder rebre informadlo vostra i veure si 

hí ha alguna sortida. 

Cordialment 

Jem Cabanes 

n-drega 

Jem Cabanes 
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