
14 Je Jesembre, 1990 

Sr. Telm Zaragoza 
Alcalde Je Tossa Je Mar 
Tossa Je Mar 
Fax [72] 341.834 

Estimat amic: 

Fa poc que ne retornat al» Eitats Unit». Em disposava a enviar-li un per a 
agrair-li la seva gentilíssima acoiliJa, i l'acollida. Je Tossa, al petit nomenatge que, 
en nom Je PNC, li vaig presentar a la Casa Je la Cultura, i al qual es va adherir el 
prolessor Joeep-Maria Terri cabras en nom Je la "Cateara Ferrater Mora Je 
Pensament Contemporani". Pero acabo Je rebre cía llíbres Je fotografíes, 
documente, etc. relatius a la vila i la magnífica placa que em va lliurar en aquella 
ocasió, Je manera que multiplico el nostre agraiment —meu i Je la meva esposa, 
Priscilla— per Jeu mil. 

A totkom que ka volgut escoltar-me ne parlat Je I'entusiasme i Jel treball efectiu 
que es ta a lossa, i que £ael seu digníssim AlcalJe, per a protegir els animáis i el 
meJi ambient. Aqwuí farem tota la propaganda que siguí necessária Je la vila Je 
Tossa, on es respecta la natura i per tant també els liumans que l'liabiten. 

La meva senyora, Priscilla C U , té moltes ganes J'assiustir a les próximes 
Jornades Internacionals en defensa deis animáis i Jel medi ambient, a 
comencaments Je maig i es posará en relació per fax amb la senyoreta Auna María 
Colomé, que la va invitar a assistir-ki. Jo l'acompanyaré en el viatge. No sé encara 
quin Jia Je maig arribarem a Barcelona des Je Filadelfia i Nova York, pero li 
agrairia molt que quan coneguem Jíes i ñores ens fací enviar un cotxe a l'aeroport 
Je Barcelona per a portar-nos a Tossa. En sotir Je Tossa, acabades les Jomades, 
nem dañar a Santiago Je Compostela per a fer un curs a I'Universitat i rebre jo un 
Joctorat bonorari. 

Ja ens anirem comunicant. Li renovó el nostre agraiment i li enviem una 
salutacíó molt cordial, 

Joscp Ferrater Mor* 
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