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Molt estimat professor Ferrater, 

Permeti'm la confianza d'escriure'l per presen-

tar-li el projecte d'un setmanari informatiu que ha d1esde

venir realitat a desembre i, a la vegada, per demanar-li la 

seva col.laboraci6 i el seu ajut. 

Em seria molt difícil d1explicar-li l'esperit 

del projecte sense manllevar paraules deis seus propis es-

crits» Efectivament, el setmanari que ens proposem de posar 

ben aviat en els quioscs voldria ser el peri3dic propi d'a-

quell Mpais ric, responsable, net, endreqat" que voste" di-

buixat si no recordó malament, a "Catalanització de Catalu

nya" . 

Voldriem, per tant, fer un setmanari amb semblants 

caracteristiques: 1'adequada generositat que faci escriure a 

la gent important del país, la responsabilitat que li doni 

credibilitat davant del lector i prestigi a dins i a fora, 

la netedat que el faci invulnerable a les temptacions de 

sensacionalisme i de manipulado, i 1' ordre que el faci bell 

este'ticament i fácil de llegir. 

"El Món" , que aquest senzill i intencionat nom 

es el que li hem donat al no-nat setmanari, tindrá un format 

tabloide, quaranta planes i grans seccions temátiques, per 
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aquest ordre: Af ers Internacicínals, Política, Informado 

General, Opinions, Economía, Cultura i Magazin o secció 

d1agenda , entreteniments, etc. 

És fonamental peí projecte d'aconseguir que els 

intel.lectuals catalans agafin el gust peí periodisme es-

crit en cátala, i no ja peí periodisme una mica de circum£ 

táncies i un poc frivol que fou necessari a les acaballes 

de la dictadura, quan tots els homes i totes les dones de 

lletres i de pensament es dedicaven a la política i a la se_ 

va prolongado que era la col.laborado ais diaris. 

Els qui hem endegat aquest projecte anyorem els 

periSdics de grans signatures de la Catalunya de comenca-

ments de segle i de la Catalunya republicana. Fet i f et, 

encara vivim en bona part d'aquell periodisme i, des d'ale£ 

hores, poca cosa mes s'ha escrit d'important en els periS-

dics en cátala. 

Dins df aquesta filosofía, ens agradarla saber si pc> 

dem comptar amb la seva col.laboració. Voldriem conéixer, 

també, abans d1entrar en detalls, cóm veu voste" la proposta, 

les possibilitats, la periodicitat, etc. Nosaltres estem 

realment oberts i receptius i podem avancar-li que ens a-

gradaria poder comptar com a minim amb un article seu cada 

mes, és a dir, un cada quatre números. 

Si aquesta hipótesi funciones, es dedicarla la prime 

ra plana de la secció d'opinió a publicar l1article de qua

tre col.laboradors de nom i de prestigi, un deis quals seria 

vostí mateixt Encara que no hi ha res emparaulat, li podem 

també avancar que els noms que estem estudiant son Néstor 

Lujan, Joan Fuster, Joan Perucho, J. A. González Casanova, 

etc. 

Aquesta és una idea, perd, que vindria condicionada 
i 

per un cert tipus de disponibilitat. Perñ si vosté" veu un 

altre sistema de col.laboració mes freqüent, ens semblará 

perfecte. El nostre ideal fóra poder acordar amb vost? i 

amb d'altres intel.lectuals catalans una col.laboració set-
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manal, de forma que el lector prengués com a punt de refe

rencia per ais diferents temes d'actualitat, el que li diuen 

els diferents escriptors i especialistes. En fi, ja veurem. 

L'únic problema serios és que tot aix5 cal fer-ho 

aviat? car volem ésser al quiosc a mitjans de desembre. 

Rebi la nostra salutació mes cordial i el testimoni 

del nostre afecte i de la nostra admirado. 

LLUÍS BASSETS 

Director 


