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  prefaci

Aquest és un número especial en homenatge al filòsof Josep Maria Ferrater 
Mora amb motiu dels cent anys del seu naixement.

Hi ha moltes raons per a publicar un número com aquest. Ferrater 
Mora fou el filòsof català més important del segle XX i un assagista notable 
en diverses llengües. Produí, tant en el terreny de la divulgació filosòfica com 
en el de l’especulació original, una obra vastíssima, útil i clara, gran part de la 
qual gaudeix encara de vigència i de possibilitats de relectura i projecció. Des 
del punt de vista de la història intel·lectual, l’estudi de les seves aportacions i 
del seu personal periple resulta també decisiu per a aclarir el procés de reno-
vació del pensament català que tingué lloc entre 1955 i 1975, malgrat la dic-
tadura militar del general Franco. Fou, a més, l’únic filòsof català de la seva 
època que es proposà tenir una repercussió en el difús i difícil mercat de la 
literatura filosòfica anglosaxona, després d’haver-la aconseguida en l’àrea cata-
lana i en la hispanoamericana.

Alguns dels seus escrits de lògica, epistemologia i filosofia del llen-
guatge, que en el moment de la seva projecció sobre les dues darreres àrees 
culturals esmentades resultaren molt influents, han quedat certament com a 
textos històrics i revelen més aviat l’esforç i el procés d’aprenentatge de l’au-
tor. En canvi, els seus treballs en ètica, en ontologia i en història intel·lectual 
—l’organització, estructura i contingut del seu monumental diccionari, sense 
anar més lluny— conserven un interès més ampli i poden constituir una font 
d’inspiració per als estudiosos i filòsofs en el futur. Centres com la Càtedra 
Ferrater Mora, a Girona, o com el Ferrater Mora Oxford Center for Animal 
Ethics mostren prou a la clara aquest impacte posterior. Investigadors com ara 
Carlos Nieto, Òscar Horta, Antoni Mora, Jordi Gracia o Narcís Garolera —
per esmentar-ne cinc de ben diversos— han mostrat un renovellat interès per 
la seva obra. L’excel·lent iniciativa de la Càtedra Ferrater Mora d’emprendre 
la digitalització i divulgació del seu extens epistolari (prop de 7.000 cartes) 
ha posat al servei de la recerca documents interessants per a estudiar a fons 
la seva trajectòria biogràfica i intel·lectual, que ja anteriorment havia suscitat 
escrits memorables, com ara el que li dedicà Josep Pla en la sèrie Homenots.

Amb tot, ens manca encara un gruix important d’estudis acadèmics 
que analitzin amb minuciositat el conjunt i els detalls de l’obra de Ferrater —
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de l’obra assagística i de la postergada obra narrativa. Amb aquest ànim, reco-
llim en aquest número algunes de les intervencions escrites a propòsit de les 
«Jornades dedicades al filòsof i assagista Josep Ferrater Mora (Barcelona 1912-
1991)», celebrades el dia 7 de novembre del 2012 a l’Auditori Josep Viader de 
la Casa de Cultura de Girona, i el dia 8 de novembre a la sala Enric Prat de 
la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.

Per la nostra banda, ens hem centrat en l’anàlisi d’alguns aspectes del 
seu pensament filosòfic. Hem volgut publicar també tres cartes inèdites del fi-
lòsof a Salvador Giner, i la bibliografia actualitzada que ens ha cedit amable-
ment la Càtedra Ferrater Mora de Girona.


