—

PUBLICACIONES

Y R E V I S T A S , S. A.
farolona-9,

DESTINO

Con»,'* a * Cí«h>, 425, $.• planto - f * l . 2 4 6 2J 0 5 (5

•

Itnios)

Barcelona, 5 d'agost de 1975»-*

Saagroor

Josep Ferrater Mora
Estimat amios

Ha rebut l a teva oarta quan eatava a punt d'escriure't jo* Conrtinao anant da Mallorca a Barcelona, passant mit ja setmana a cada banda* L'es.
tar a Sant Talffl va molt bé perqui em treu da l'ambient da l a revista* maesa
exígent* D'altra banda, l a situaoió de Destino s'ba normalitzat completamente
des de fot posem un mes* I/assumpte va ser dur, perb greu* La faina després ha
eatat, és ciar* organitzar tota l a r e v i s t a , des de l a part gráfica fina a l a
•

seooió de política internacional* passant peí que vulguis* En aixb hi estio
contení deis resultats, els quals, a más* pesen ja sobre l'ambient, tant intelleotual oom polític* i entre els compradora diguem-ne anbnims* Aquesta és la.
veritable batalla, i 1"añera guazgrant d'una manera clara. Et dirá* perb* que en
cara hi ha feina per fer* Per cert* publicarem una breu nota sobre el llibre
•

de la Frlsoilla* Almezas li farem propaganda* Ja te 1'enviaré*
*

Haurtm de fer la mena d'enquesta que vam parlar, encara que no sé ben
bé sobre qué centrar-la* Aquí tena una siria de preguntes* que podries contes•

tar procurant posar-hi tina mica de la mala llet que sovint tena tendencia a
segregar* Aqüestes son lee preguntesi .
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¿En qué ést&s treballant ara (aquí no oal la mala llet), quant a la tova
tasoa dlooionaril i albora de creació filosófica?
• Espanya, en aquesta moments, el marxisme és la pedra filosofal de la
major part deis pensadora. A Fran$a, en canvi, sembla fina i tot en tumultuó* retroc&s, ¿Com veus tu aixb? ¿Penses que és una etapa de moda o
bé que• al marge de modas f és un deis mes permanente i sMids valore de
pensament deis última segles?
¿Quina és la situado del marxisme al món anglosaxó?
¿Quina oreus que son els oorrents de pensament nordamerioans mes importants
d'aqueat últim temps?
• Tot el oontraoulturalisme i el pensament tipus Marcuse, ¿ha passat ja? ¿Está superat per una altra onada del signe que sigui?
— Aquesta Am&rioa que ha deizat enrera el Nizon i el Vietnam, que sembla re*
ouperar-ee lentament sota el Ford. ¿oom la veus? ¿qu6 en diries?
- Vena ara d'Italia, i sembla que molt content. ¿Com has trobat aquell país
i oom ens ha trobat a nosaltres, aquí a Catalunya i a Espanya, alhora agitata i innnbbila?
Bé, per aquí van els treta. Si se t'ooorren altres coses, posa-Íes* Com.
•e el Congrua de Mbxio, dones ja haur&s tarnat.
Heoords de la liarla Angela i del nen. D6na-li un abra$ a la Prisoi^la.

Si, no hi va haver manera de que al final tornessim a parlar!... Perb, al
cel ene veuram.
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