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Informació general  
 

L’Ateneu Barcelonès és una associació fundada a Barcelona el 1860 (amb el 
nom inicial d’Ateneu Català). Personalitats molt signtificatives del país n´han 
ocupat la presidència en diversos moments, entre els quals podem destacar: 
Àngel Guimerà, Valentí Almirall, Lluís Domènech i Montaner, Bartomeu Robert, 
Joan Maragall, Pomepu Fabra, Lluís Nicolau d’Olwer, Eduard Fontserè i Riba, 
Amadeu Huertado i Miró, Heribert Barrera, etc. Els discursos inaugurals de 
curs, pronunciats sempre per la presidència, constitueixen una magnífica font 
per conèixer l’evolució de la història de la cultura catalana.  
Ja des dels seus inicis va gaudir d’una gran fama com a centre promotor de la 
cultura: va promoure importants conferències, va organitzar cursos de formació 
propis; va pagar diversos premis com ara els dels Jocs Florals (i altres 
competicions).  
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Conferències celebrades a l'Ateneu Barcelonès del febrer al maig de 
1935 
Descripció física: 280 f. en 1 capsa  
Ubicació: Biblioteca de Lletres  
Nota d’abast i contingut: Inclou 1 parlament introductori i 1 carta del president 
de l'Ateneu, 6 conferències (i la còpia d'una d'elles) sobre l'estat de la 
universitat catalana, foren impartides per personatges il·lustres de la cultura 
catalana.  
Procedència: Donatiu 
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Documents inclosos:  
 
Ms. 2161 
 
 1-2. Parlament introductori d’Eduard Fontserè 
Parlament introductori d’Eduard Fontserè, president de l’Ateneu el 1935 .  

Acompanyat d’una carta també d’Eduart Fontseré. 14  de febrer de 1935.  (6 f.) 

 

3. Conferència de Josep Puig i Cadafalch: Problemes actuals de la 

universitat catalana. 14 de febrer de 1935.  (31 f.) 

 

4. Conferència d’August Pi i Sunyer: Els congressos universitaris i 

l’autonomia. 21 de febrer de 1935.  (37 f.) 

 

5. Conferència de Josep Puig i Cadafalch: Problemes actuals de la 

universitat catalana. 14 de febrer de 1935.  (31 f., còpia mecanografiada) 

 

6. Conferència de Pere Corominas. La lluita per la universitat. 21 de març de 

1935  (44 f.) 

 

7. Conferència de  Pompeu Fabra. L’obra de la Universitat Autònoma. 29 de 

març de 1935.  (38 f.) 

 

8. Conferència de  Manuel Serra i Moret. Popularització de la cultura 

universitària. 8 d’abril de 1935.  (39 f.) 

 
9. Conferència de Josep Xirau. La universitat futura. 2 de maig de 1935.  (54 

f.) 
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