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Amic Ferrater: 
 
Suposo que indirectament sabreu qui sóc. com em passa a mi amb vos, a través 
d’amics comuns com en Siguan, Balaguer, Berenguer, etc. tots de la Universitat de 
Barcelona on estudiàrem abans de la guerra. 
 
M’imagino que saps la terrible malaltia d’en Siguan, de la seva paciència i fortalesa 
que deixa a tothom astorat. Segurament no en sortirà; pateix moltíssim i és una 
purificació existencial meravellosa. 
 
Jo estic a la Índia, -ara a aquesta Universitat- des d’aquest any 55, intentant fer 
l’experiència de l’Orient. 
 
Quan vares anar a Barcelona jo no hi era, però m’hagués agradat parlar amb tu. Pel 
que m’explicaven m’imagino que ens compenetraríem aviat. 
 
Et voldria demanar dos favors: 
 
I- Si em podries enviar l’últim llibre d’Etienn Gilson, History of christian Philosophy in 
the Middle Ages New York (Random House) 1955. Si no fos molt car m’interessaria 
per avió. (El llibre crec que costa $ 7,50) doncs em faria falta aviat. Jo et podria girar la 
quantitat de d’aquí, o bé enviar-te algun llibre que t’interessés publicat aquí. T’escric a 
tu, perquè a través d’una llibreria d’aquí tardaria 3 mesos almenys. La Índia no és 
Amèrica. si no pots, digues-m’ho per favor. Suposo que aquesta lletra t’arribarà. 
 
II- Fins ara la meva esfera d’actuació ha sigut el “continent” europeu; això vol dir que 
he publicat en diverses revistes en francès, alemany i castellà; però desconec, o 
almenys sóc desconegut en el món anglosaxó; i ara des d’aquí em toca escriure en 
anglès. Tinc preparats 4 o 5 articles: “Existential Phenomenology of truth”, “Religion 
and Religions (the functional and essential unity of Religions versus the existential 
one”, “ Creatio ex Deo” i algun altre que estic preparant. ¿Hi hauria alguna possibilitat 
de començar alguna col·laboració en revistes americanes? Si volguessin saber 
quelcom de la meva vida professional podria enviar un “curriculum vitae”. Ho deixo un 
xic a les teves mans, doncs realment jo no escric per a publicar, sinó per un imperatiu 
bastant més profund. 
 
Perdona l’extensió de la carta. No cal dir que el més important és entrar en contacte 
amb tu. Tot l’altre ho pots considerar com una excusa. 
 
Records i una abraçada 
 
[Signatura] 


