
7 d’octubre de 1976 
 
 
Sr. Josep Ma Ferrater i Mora 
Bryn Mawr, Pennsylvania 
 
Benvolgut amic: 
 
En Javier Muguerza m’acava d’escriure demanant que hi participi al volum 
d’homenatge que s’està preparant. Es veu que em va escriure abans i que la carta es 
va perdre. El cas és que em dona només unes setmanes de plaç per a la meva 
aportació que, en principi, fóra una reflexió sobre El hombre en la encrucijada. No cal 
dir que em fa molta il·lusió de col·laborar-hi. Tanmateix, em trobo que el llibre el tinc a 
Barcelona, i que la biblioteca nostra no el té – tot i que tenim gairebé tota la seva obra- 
i que l’hauré de demanar al British Museum. Tot això enradereix la meva feina. Com 
que veig que la Priscilla és al comitè de redacció em pregunto si no li podria demanar 
un plaç més ampli per a mi. 
 
Una altra cosa: el llibre, és tot en castellà? O és plurilingüe? Si ho és, m’agradaria fer 
una nota breu sobre la rellevància sociològica de Les formes de la vida catalana, en 
català.  
 
Espero que va rebre un exemplar del Progreso de la conciencia sociológica i que 
Academic Press N.Y. li haurà enviat un altre del meu darrer llibre Mass Society. També 
li vaig enviar uns fulls mi monografiats sobre la natura de la sociologia que, revisats, 
sortiran aviat a Teorema. Continuant amb aquestes noves, la 2ª edició de la meva 
Historia del Pensamiento Social em va permetre d’agrair al pròleg la seva influència 
sobre els meus escrits. 
 
Els meus pares estan bé –amb dolències estoïcament suportables, vull dir- i el 
recorden molt. Em van dir que s’ho haviant passat tant bé veient-lo a la televisió! 
 
Sento no ens hàgim vist darrerament, i espero que ho podrem fer aviat. 
 
Rebi una cordial abraçada de 
 
[Signatura] 
 
 
 
 


