
Es natural que ENRAHONAR, que aspira a 
esdevenir una «revista catalana de filosofia» ( i  
no pas, tanmateix, una «revista de filosofia cata- 
l a n a ~ ) ,  dediqui una atenció preferent al passat i 
al present de la filosofia en la nostra area lin- 
güística i cultural. Aixb no necesita cap justifi- 
cació. Forma part del procés de normalització 
de la nostra cultura. Respon a la necessitat de 
coneixer una historia que ens ha estat sovint es- 
camotejada. Per comentar, doncs, vet aquí 
aquest número, dedicat als filbsofs catalans a l'e- 
xili, que són, arnb alguna excepció, poc cone- 
guts entre nosaltres. 

Dos articles introductoris ens ofereixen, res- 
pectivament, una reflexió global sobre el tema 
i una visió panoramica, que assenyala, al ma- 
teix temps, les dificultats de la seva demarca- 
ció. En la impossibilitat obvia de fer-ne un trac- 
tament exhaustiu, s'ha optat per donar cabuda 
a una serie de pensadors que han dut a terme, 
a l'exili, una obra considerable de caire filosb- 
fic. L'exili és, en aquest cas, el provocat per la 
Guerra dels Tres Anys, i el seu lloc, de fet, el 
continent america. La tria és sens dubte discuti- 
ble, com quasi sempre, i explicable en part per 
limitacions facils d'endevinar. Més d'un hi tro- 
bara a faltar noms que segurament comptarien 
arnb prou merits per figurar-hi. No cal dir que 
no hi ha hagut cap intenció d'establir prelacions 
i, menys encara, exclusions. Val a dir també que, 
a Juan David García Bacca i a Lluís Farré, la 
condició de «catala» i d'«exiliat» respectiva- 
ment, se'ls fa extensiva per la via laxa de l'assi- 
milació. L'ordre en que apareixen és el crono- 
lbgic. 

A propbsit de cada autor, s'ha procurat do- 
nar, sempre que ha estat posible, un text origi- 
nal, un article sobre algun aspecte del seu pen- 
sament i una bibliografia, que ha hagut de li- 
mitar-se a la llista dels seus llibres publicats 
(amb exclusió, per tant, dels treballs inedits i 
dels articles). En un cas, s'hi afegeix una entre- 
vista. S'ha procurat que els textos seleccionats 
siguin suficientment representatius. En el lloc 
corresponent se n'indica la procedencia. Alguns 
són difícils de trobar altrament; el de García 
Bacca és una bestreta d'un llibre que esta a punt 
de veure la llum; el de Nicol correspon a una 
ponencia de congrés, posteriorment llegida als 
alumnes del Departament de Filosofia de la 
U.A.B. el proppassat mes de gener; el de Ferra- 
ter ha estat escrit exprés per a ENRAHONAR. 

Segueix, com a apendix, una presentació his- 
tbrica, global i esquematica, de la filosofia cata- 
lana, que proporciona el marc general. 1 el nú- 
mero es clou arnb una «secció bibliografica», 
que conté, aquesta vegada, recensions d'obres re- 
lacionades, directament o indirecta, arnb el nos- 
tre tema monografic. Disposem de dos articles 
més, de Jordi Sales i de Marta Vidal, dedicats a 
Serra Hunter, que per raons d'espai hem hagut 
de guardar per a una propera tramesa. 

Es de justícia fer constar el nostre agraiment 
a 1'Antoni Mora, que ha portat una bona part 
del pes d'aquest número, no solament arnb la 
redacció d'un article i la recollida de textos i bi- 
bliografies, sinó també compartint tasques més 
laborioses arnb la secretaria de redacció. 
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