
El 30 d’octubre vinent es com-
pliran 100 anys del naixement

de Josep Ferrater Mora (Barcelona,
1912-1992). Deixeble de Joaquim Xirau
a la Universitat de Barcelona, va cursar
estudis de filosofia. L’any 1936, en es-
clatar la Guerra Civil, va combatre com
a soldat de la República. El 1939, va veu-
re’s abocat a l’exili.  

Ferrater Mora va viure a París, a San-
tiago de Xile i a l’Havana, abans de re-
calar als Estats Units. Va ser allí, a par-
tir de la fi dels anys quaranta, on va
trobar la seva segona pàtria. Va ser pro-
fessor al Bryn Mawr College de Fila-
dèlfia, a Pennsilvània. Allí es va casar
amb Priscilla Cohn i es va nacionalitzar.
Tornaria a Catalunya després de la seva
jubilació. Els anys vuitanta va rebre pre-
mis i distincions com la Creu de Sant
Jordi i el premi Príncep d’Astúries d’hu-
manitats. 

Pensador liberal, d’ideologia progres-
sista, catalanista, reticent a tot tipus
de tribalisme ideològic o sectari, va pre-
conitzar la complementarietat de teo-
ries i corrents oposats. 

UN SENY QUIXOTESC
De Ferrater Mora se sol citar un breu
assaig que va escriure, l’any 1944, quan
era a l’exili, Les formes de vida catala-
na, que ha esdevingut un clàssic. Pel fi-
lòsof, els trets més característics dels
catalans són la continuïtat, la mesura,
el seny i la ironia. Josep Maria Terri-
cabras, responsable de la Càtedra Fer-
rater Mora de la Universitat de Girona

TEXT PEP MARTÍ

Josep Ferrater Mora (1912-1991) fou el

filòsof català més destacat del segle XX.

Cent anys del gran
filòsof català
Es compleix el centenari del naixement de Josep Ferrater Mora, probablement el filòsof català

més complet del segle XX, que va fer dialogar escoles i disciplines allunyades sense dogmes
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