
J. FERRATER MORA 
1518 WIUOWBROOK LAÑE. VILLANOVA, PA. 19085 

30 de marc, 1988 

Dra. Margarita Boladeras 
Viladomat.198, atic, 3 
08029 Barcelona 

Estimada Dra. Boladeras; 

Grades per totes les informacions que em va proporcionar durant la 
darrera estada meva a Barcelona. Grades també, i molt especíalment, peí ¡libre, 
la separata i els textos mecanografiáis. N'he llegit ja bona part i tots m'han 
interessat molt, pero espedalment els darrers sobre el desvolupament cognitiu i 
la teoría habermasiana de l'acció comunicativa. Justament no conec tot el que 
voldria el pensament de J. Habermas, i les seves pagines (de vaste) m'han 
iüustrat moltíssim. 

Li envió, com vam convenir, el text del meu discurs d'agráiment peí 
doctorat honoris causa. Si, com suposo, es procedeix a la impressid, seria molt 
convenient que es vigiles si hi ha algún error ortografíe o sintactic També 
seria convenient veure, o revisar, fadreca" del comencament -AO sé si encara 
es conserva el titol honorifíc de 'magnífic' per al rector, de si em presentara 
el professor Jestís Mosterin, etc. En tot cas, voldria que no s'omitís el nom de 
Salvador Giner, que, com díc, va inidar el "proces". 

Quant al viatge, si l'acte té lloc, com em va dir, el 12 de maig vinent, 
seria convenient que la méva muller i jo arribessün a Barcelona un parell de 
dies abans. La miflor data per a sortir deis Estats,Units (Nova York) seria el 9 
dilluns, 9 (nou) de maig, a £ d'arribar a la Península al matí del dimarts, día 
10. D'aquesta manera es podría descansar la resta del 10 i 1*11. Del "tram" 
Füadelfia-Nova York, ens en encarregaríem nosaltres des d'aquí. Pero cal teñir 
en compte que els avions solen fer el trajéete Nova York-Madrid, de manera 
que caldria també teñir, encara que fos separadament, el bitÚet Madrid-
Barcelona. 

Com li vaig dir ja, es molt important que el retorn cap a Estats Uiu'ts 
siguí "obert", és a dir, sense data fíxa en els bitllets de tornada, perqué ,aixo 
ens permetía escollir la data que siguí mes convenient tant siguí per rao de 
compromissos com de salut. 

Si hi ha algns problemes, li prego que em telefoní: el mtu numero es 
5273263, amb el prefixe 215', el país fis 1. La míllor hora seria cap ales 10 del 
matí' (4 de la tarda a Barcelona). Tambe' podría ser cap a les 6 de la tarda, 
pero aixo fa que a Barcelona siguí ja mitja nit. 



Del 18 o 19 d'abril fins el 22 seré' a Alicante (Hotel Melia). La nit del 22 
¡ la del 24 la passare' a Barcelona, casa de la meva germana, 215.0833. Em pot 
telefonar allá si es necessari. Torno ais Estata Units, on he d'assistir a un 
congrés, el 25, i espero sortir d'aquf, acompanyat de la meva muller Priscilla, 
cap a Barcelona l'esmentat dilluns, 9 de maig. 

Si s'ha pensat en invitar a algunes persones a l'acte, jo li donaría amb 
gust una llista.Uns quants noms a Barcelona i uns quants fora de Barcelona 
(aquests darrers mes aviat per cortesía, perqué no es probable que la major 
part puguiu assistir. 

La saluda molt cordialment, 

•(gAw Gl/VW 

\w\ 


