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P U B L I C A C I O N E S Y R E V I S T A S , S . A . 

íon.lono-9, COHHJ» o. Chuta, 413, 5.' planta • I»í- 1*613 05 (S lin.a.] 

Barcelona, 21 de Gener de 1972 

Sr. Josep Ferrater i Mora 
Chetwynd Aparttnents 806 
Rosemont. Pennsylvania 19010 (USA) 

Benvolgut araic: 

El proper mes de mar? s'escau el 75 aniver-
sari de la naixenca de Josep Pía, 1 amb tal motiu a la revis
ta "Destino" pensem retre-li l'homenatge que es merelx, com 
un deis primers autora que és de la nostra cultura. Una de 
les parts d'aqüestes pagines dedicades a ell, sera una 
enquesta entre personalitats representativos del país, de di
verses edats i pertanyents a branques diverses de la cultura 
catalana. Evidemnent, creiem que el nom de vogté no pot 
esser-hi absent. 

Per tant, li agrairia molt que volgués con
testar breument les preguntes del qüestionari adjunt, en el 
ben entes que pot apartar-se d'ell si ho jutja convenient, 
tenint sempre en compte, per6, la condicid de brevetat. 
També li pregaria d'enviar-nos la resposta dins els primers 
deu dies del mes de febrer, així com adjuntar-nos una foto
grafía recent seva, si fos possible. 

Perdoni tots aquests condicionaments, pero la 
preparado i confecciÓ de la revista ens ho exigeix. 

Donant-li les mes efusivos grades per la 
seva col.laborado", el saluda cordialment, 

Josep Vergés 

DESTINO 

JV/CG. 
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Qüestionari; 

1.- ¿Quines qualitats literaries veieu en l»obra de Joaep Pía.? 

2.- ¿Quin testimoniatge polític, social o costumiste veieu en 
l'obra de J.P., tant en la que tracta sobre el pais com 
en la que es refereix a fora ?. 

3.- ¿Creieu que l'obra periodística de J.P., a partir de la 
guerra i feta en castella, ha mlnvat o ha afavorit la 
consistencia de la cultura catalana 7. 

k.~ Si haguessiu de triar uns poca autors catalana i un altre 
petit grup d'altres cultures, com els vostres autors mes 
importants, ¿hi incluirieu a J.P. ?. 

5«- LfObra Completa de J.P., en curs de publicado", i que ja 
ha arribat al volum XXI, ¿quin judici general us mereix ? 
¿quins volums judiqueu com els millors i quins com els 
pitjors ?. 
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