
Barcelona, 31-I-81 
 
1) 
 
Sr. J. Ferrater i Mora 
Bryn Mawr, Pennsylvania. 
 
Estimat i distingit amic: 
 
Per començar, perdó per escriure-li amb tant retard, acusant rebut de la seva amable 
carta del 16 de Novembre propassat, en la qual ens comunica el seu agraïment per 
haver sigut nomenat membre honorari de la nostra “Societat Catalana de Filosofia”. 
Agraïment que vaig comunicar a Eusebi Colomer i a Jordi Maragall. 
 
No es deu recordar de mi, però fa una pila d’anys ens coneguérem a casa del Dr. 
Joaquim Carreras i Artau (a.c.s.) amb d’altres professors de filosofia d’aquí. Jo vaig ser 
molts anys l’adjunt d’ell a Història de la Filosofia a la Universitat. Aleshores vaig 
començar la meva tesi que després es quedà aturada pel fet d’haver-me presentat a 
Càtedres de Fª, i ésser tot seguit recomanat Cap d’Estudis i després Director, pobre de 
mi! Guanyant la plaça de l’Institut “Milà i Fontanals” (1958). Després vaig tenir 
manifestacions del que el cardiograma diagnosticà clarament: insuficiència coronària. 
Total: per prescripció mèdica vaig deixar la Universitat (on només era adjunt) per 
quedar-me la amb l’Institut, econòmicament més rentable. 
 
Ara bé, el meu contacte amb la gent de la Universitat no l’he perdut. Més aviat l’he 
anat reforçant. I per fi em vaig animar a acabar la tesi, que, en presentar-la pel 
novembre del 79, aconsseguí el Sobresalient per unanimitat, cum laude. Amb l’ajuda 
econòmica de la “Fundació Jaume Bofill”, Herder me la publica ara, dintre d’aquest 
trimestre. Títol? Esgarrifi’s: “El hombre y la verdad. Filosofia dela afectividad”. Molt 
pretenciosa... però l’enganyaria si li digués –amb falsa modèstia – que és “de poca 
monta”. Em fa molta il·lusió que surti i que me la llegeixin –i critiquin- professors com 
vostè... 
 
Sembla que em faci l’«autobombo». Simplement, li he explicat això perquè em conegui 
un xic més. 
 
Ens agradarà molt a tots veure’l (potser “explotar-lo”) a l’estiu. 
 
Fins aleshores, ben cordialment seu afm. 
 
[Signatura] 
 


