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Debat sobre [la] cultura catalana
Cinquanta anys després d’aquell debat, i en un
context social, econòmic i polític marcadament
diferent, la vigència i la necessitat d’examinar els
temes plantejats en aquelles sessions segueix sent
d’un interès i d’una actualitat indubtables per a una
cultura que s’ha seguit definint a si mateixa com a
“singular i universal”.

EL LLIBRE
El 1967, la cultura catalana es troba en una conjuntura decisiva. És una cultura que s’està modernitzant,
obrint a Europa, però que viu encara sota un règim de censura i persecució. Cinc notables intel·lectuals
(J.M. Castellet, Josep Ferrater Mora, Joan Fuster, Joaquim Molas i Baltasar Porcel), veritables "maîtres à
penser" del moment, es troben, l’estiu d’aquell any, a la casa que Porcel té a Vallvidrera, per fer un
"Debat sobre [la] cultura catalana”. El debat, que és transcrit llavors però que ha romàs inèdit fins ara,
gira entorn de les qüestions següents: “l’intel·lectual i la cultura”, “llengua i cultura”, les realitats
distintes del Principat, les Illes i el País Valencià, els problemes culturals dins l'Estat espanyol i la
projecció de la cultura, tant dins del propi país com fora. La cultura catalana, com dirà poc després
Joaquim Molas, que posseeix totes “les necessitats, inquietuds i ambicions” pròpies de qualsevol cultura
occidental, és alhora una cultura minoritària, sense estat, però que es desenvolupa dins les tensions
d’una societat industrial avançada, la qual cosa li atorga un caràcter “ambigu i excepcional”.

ELS AUTORS
L’escriptor Josep M. Castellet (Barcelona 1926-2014) era el 1967 director literari d’Edicions 62; el
filòsof Josep Ferrater Mora (Barcelona 1912-1991), exiliat des del 1939, feia de professor al Bryn Mawr
College de Pennsilvània, EUA; l’escriptor Joan Fuster (Sueca, València 1922-1992) havia publicat ja, el
1962, el seu influent assaig Nosaltres, els valencians; Joaquim Molas (Barcelona, 1930-2015),
historiador de la literatura, feia classe als Estudis Universitaris Catalans; i Baltasar Porcel (Andratx,
Mallorca 1937-Barcelona 2009) ja tenia una llarga carrera dins el periodisme i obra publicada. L’edició
del text ha anat a càrrec del professor Jordi Cerdà de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat
una iniciativa de l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
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