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Prof. Sr. J. Ferrater Mora 
 
Bryn Mawr 
 
Distingit Professor: Fa una colla de mesos que em sento en deure amb V., qui va tenir 
la gentilesa de fer-me enviar per l’”Editorial Sudamericana” un exemplar del seu 
interessant llibre El hombre en la encrucijada. En vaig acusar rebut tot seguit a l’editor. 
En canvi, el propòsit de donar-li a V. les gràcies per la finesa s’ha anat demorant per 
l’urgència de les moltes tasques que pesen damunt meu i, ademés, per la dificultat de 
procurar-me l’adreça de V. Encara que tard, accepti el meu agraïment.  
 
La lectura del seu llibre, que posa el dit a la llaga d’un greu mal del nostre temps i pel 
mateix apassiona des de les seves primeres pàgines, m’ha proporcionat el goig 
d’entrar novament en contacte amb les seves produccions filosòfiques. En Díaz Plaja, 
en tormar d’un viatge a Amèrica, em donà a conèixer el seu estudi sobre Bergson. He 
llegit després El sentido de la muerte i al seminari de la Universitat consultem sovint el 
seu Diccionario de Filosofía. V. comprendrà fàcilment que la seva vigorosa actuació i 
els seus èxits no deixin indiferents als actuals elements de la Facultat de Filosofia de 
Barcelona, on V. es formà. 
 
Em diuen que V. ve alguna vegada a Barcelona a veure la seva família. Personalment, 
tindria molt goig en saludar-lo; i, si la seva estada aquí coincidís amb el període lectiu, 
a tots els universitaris ens seria molt grat rebre’l a la casa pairal en la forma que V. 
preferís, ja fos en acte públic (una conferència, p.e.), en reunió íntima amb Llicenciats 
del ram o en simples contactes personals, a discreció de V. 
 
No ens oblidi als qui restem aquí, empenyats en mantenir el foc sagrat del corren 
independent de la filosofia. I accepti des d’ara el testimoni d’admiració per la seva obra 
i de sincer apreci personal. 
 
[Signatura] 
 
 


