
J. Ferrater Mora 
J518 WILLOWBROOK LAÑE - VIILANOVA. PA. 19085 

27 de maig, 1987 

Sr . Salvador Giner 
B a r c e l o n a 

Estimat Salvador: 

Et vaig escriure un parell de díes després del nostre ren-
contre a Nova York. Com et vaig dir, Nicolás Sánchez-Albornoz 
va rebre amb moltíssim interés la nieva suggestió (witb a_ little 
bit of arin twisting) per al teu nombrament oportu a la cátedra 
Juan Carlos I. Espero que, també oportunament, t'escrlgui. 

La teva carta del 16 de maig va arribar aquí fa un parell 
de díes. Aixb es considera avui dia un "record postal". 
Generalment, les cartes i els paquets no arriben --a menys no 
arriben a mans deis destinataris. Alianza em comunica que enca
ra no ha rebut el meu original de Eĵ  juego de la verdad, enviat 
fa me's d'un mes per correo aeri ureent I. De les altres copies 
del mateix manuscrit enviades a diverses editorials (Planeta, 
Plaza y Janes, Anagrama, Destino), per recomanacio d'Al lanza, 
nomes ha contestat Destino, amb molt d'interes, i Anagrama — 
dues ratlles amb el meu nom equivocat i sense suite. Cree que 
et vaig dir que Alianza estava conforme amb que fes una gestió 
previa a base de que fe'ssin molta propaganda; si no, sor tira a 
Alianza, gran prestigi i poca circulació (relativa). 

Moltíssimes grdeles, cela va sans diré per la teva idea de 
proposar-me com a candidat per a un doctorat honorari a la U. 
de B. (no autbnpma). Jestís Mosterín també m'ha escrit, no sé si 
poc abans del seu vlatge a l'Orient, í Extrem Orient, enviant-
me copia d'una carta amb calurossísima recomanacio en nom del 
Departament de Lbgica a la Facultat de Filosofía i, suposo, 
oportunament al Rector. Contesto la seva carta avui mateix, pe
ro es possible que la rebi només despres del seu viatge. Moste
rín parla de la possibilitat d'un doc. hon. en torn del 30 
d'octubre d'aquest any, quan en faré 75 (setanta cinc!), perb 
em sembla una mica precipitat; aqüestes coses van mes lenta-
ment. De totes maneres, i susposant que s'atorgui el doctorat 
susdit —que, com et vaig anticipar, em plauria molt—seria 
millor per a mi que fos després del 15 de novembrej a fi que 
Prlscilla pugui acompanyar-me. De totes maneres, no cal que la 
cosa, cas que es faci, siguí exactament el 30 d'octubre. Jo no 
tinc cap compromís, llevat el d'ajudar a Priscilla a la seva 
"Conference for Wildlife Implants," a Filadélfia, que tindra 
lloc, cree, en torn del 12 de novembre. He d' anar a Puerto Rico 
per a tres conferencies cap el mes de gener, o comencaments de 
febrer, perb no hi ha cap data fixada. Si tot va bé, ens veu-
reni, dones, altre vegada relativament aviat. No sé encara si 
faré' el viatge a Valencia; ádhuc si m'envien bitllet d'avld 
ara, sera una mica tard per a mi (he de passar un parell de 



d£es a 1'hospital, per a una revisió de no sé que, el mes que 
ve). A mes a mes, Valencia m'interessava com a punt de partida 
per a passar per Barcelona í Madrid, amics i negocís, en aquest 
ordre, i si m'envíen un bitllet amb dates fixes, no em convin-
dra ni gens ni mica. Ja veurem. Espero que ens mantindrem en 
contacte. 

De moment, i com em demanes, envío un Curriculum molt es-
queníatic, pero cree que n'hi ha ben be prou" em sembla. Si no, 
ja m'ho dirás. 

Introduiré al testament el codicili de que varem parlar. 
Els aspectes mes importante serien ocupar-se no solament de 
continuar el Diccionari de filosofía, sino també veure si els 
meus 1libres segueixen publicant-se regularment. Els diners po-
drien servir, entre altres coses, per a promocíó (del que si
guí); potser una edició crítica d'Obres o cosa per l'estil. Ja 
en parlarem tambe. De Nachlass, no cree, ai las! que en quedi 
massa. 

Sí, valg rebre la Comunió, Domini, Innovació, pero no els 
Ensayos civiles• Els espero. Felicita a Victoria Camps per la 
seva merescuda recent cátedralieitat. Li vaig enviar Caixl com 
a Paco Rico), fa uns mesos, exemplar de Hecho en Corona, pero 
no n'he sabut res; potser ha anat the way of "al'l mail. 

La meva germana estava molt contenta que li haguessis tru-
cat. Records a la Montserrat. Una abracada de 

'íáMfy 


