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Benvolgut amic, 

Davant la necessitat de disposar de textos teórics en qué basar-nos 
per tal de trobar els carains mes adequats al desenvolupament de la 
nostra cultura , hem cregut que calla convocar alguns deis nostres 
mes seriosos pensadors i estudiosos. La forma de cicle de conferen
cies és la manera de donar solemnitat a les aportacions, pero és 
l'edició deis textos alió que ha de fer possible l'objectiu que 
ens hem proposat. 

Per aix6 em plau de demanar-vos una conferencia sobre el tema "Cultura-
catalana i cultura universal" per al cicle "Reflexions critiques sobre 
la cultura catalana". Les conferencies es llegiran entre la segona quin-
zena d'octubre i la primera setmana de novembre en un local de Barcelona 
a fixar. Per tal de fer possible que a la fi del cicle estiguin totes 
les conferencies eidtades en un volum hauríem de disposar del text 
escrit (de 18 a 22 holandesos) abans del 15 de juliol. 

L'import que pagariem per la conferencia és de 100.000*- ptes., la meitat 
de les quals serien pagades en lliurar el text i l'altra el dia de la lectura. 
Cal remarcar que les despeses del vostre viatge i de l1estada a Barcelona us 
serien pagades a part. 

El títol de la conferencia i el óe tot el cicle son provisionals. Per tal de 
fixar-los i de coordinar, a mes, els temes de cada conferenciant, es realitzará 
una reunió amb tots els participants a la seu de la conselleria (carrer Sant 
Honorat 1 4rt pis), del resultat de la qual us informarem. 

Us prego que vulgueu confirmar^la vostra acceptació. 

Rebeu una cordial/salutació, 
/ 

NOTA: üs adjuntó el programa del cicle 



^ 9 02 
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REFLEXIONS CRITIQUES SOBRE LA CULTURA CATALANA (Títols provi-
sionals) 

Pierre VILAR : "Procés historie i cultura catalana" 

*Josep FERRATER I MORA :"Cultura catalana i cultura universal" 

Josep M. CASTELLET :"Relació de la cultura catalana i la cultura 
espanyola" 

•Joan FUSTER : "Cultura nacional i cultures regionals ais Palsos 
Catalans" 

Jordi NADAL :"Cultura i immigració" 

Joaquim MOLAS ¡"Cultura "culta i cultura "popular" a la societat 
industrial" 

Xavier RUBERT DE VENTOS :"Cultura i política" \ 

Miquel TARRADELL : Cultura i Universitat" 

Josep BENET :"Cultura i llengua" 

Pendent de la seva confirmado 
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