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D I R E C C I Ó N 

D. J. Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
Villanova, PA 19085 
EE.üü, 

Estimat amic: 

23 de novembre, 1984 

• 

L'escric amb la satisfacció de saber que podrem comptar final^ 
ment amb els seus articles per les planes d'opinió del nostre 
diari. D'acord amb la periodicitat. M'arriva també el seu se-
gón article, que publicaré tot seguit. Ja reberS el diari del 
,dia de la publicació. L'escric també amb una certa recanca, en 
primer lloc peí retard de la meva resposta del que haig de di£ 
culparme'n, i en segón lloc, sobre tot, per les petites difi-
cultats que presenta la publicació del primer article que era 
va fer arribar, 

Si be el tema em sembla de permanent actualitat, per quant to 
ca a un fet de prou durabilitat com és l1esencia de les oposT 
cions entre líders políticas ais Estats Units, algunes referen 
cies temporals a les eleccions 1 ais esdeveniments vinculats a 
la campanya l1han fet envellir en aquest aspectes de forma molt 
rápida, tan rápida que, en veritat, va arribar a les meves mans 
el mateix dia abans de les eleccions, ia envellit. 

Segons el meu parer, en el seu estat actual es tracta únicament 
d'un problema de retocar algunes frases, pero com pot suposar 
unes esmenes d'aquest tipus no es poden fer sense la participa 
ció o seguint les indicacions del mateix autor. Em sap molt 
greu que, peí retard del correu, el seu primer article, enviat 
amb propósits tan interessants per nosaltres i pels nostres lee 
tors, hagi ensopegat amb aouest problema. 

Rebi una salutació ben cordial, 

LLUIS BASSETS 
Cap de col.laboracions 
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