
INTRODUCCIÓ 

Els cinquens Col'loquis de Vic s'obriren el dijous dia 5 
d'octubre del 2000, a les 12,30, amb un parlament del 
President de la Societat Catalana de Filosofía, Dr. Jordi Sa
les i Coderch, precedit per la lectura de la carta que el Sr. 
Jacint Codina, Alcalde de Vic, va entregar al Secretari de la 
Societat Catalana de Filosofía. El Sr. Alcalde manifestava el 
seu goig per la iniciativa consolidada deIs Col'loquis i 
recordava la primera sessió, el 1996, en aquesta mateixa 
sala, on es va debatre entre diversos professionals de les 
humanitats i arquitectes el tema de la "La Ciutat". Ja 
lIavors va dir, el Sr. Alcalde, que Vic havia apostat per 
potenciar aquella trobada. El Sr. Codina va recordar les 
personalitats que des de Vic havien influ"it en la política 
del seu temps, com ara el mateix Balmes o el Sr. Manuel 
Serra i Moret, president en funcions de la Generalitat de 
Catalunya en temps veritablement difícils. Acabada la 
intervenció del Sr. Alcalde, el Dr. Jordi Sales va presentar el 
lIibre Coz.¡oquis de Vic, 4. La História, actes deIs Col'loquis 
de Vic del 1999. També va fer referencia a la rebuda de la 
lIi�ó del Professor Y. Ch. Zarka, que avui publiquem a text 
sencer, i excusa la seva presencia a causa d' inesperats 
problemes familiars. Seguidament, l'IHustríssim Prof. Antoni 
Truyol i Serra, Vicepresident de la Real Academia de Cien
cias Morales y políticas, va obrir els col'loquis amb la lIi�ó 
Consideraciones sobre Hobbes. 

A la tarda del mateix dia, sota la presidencia del 
Dr. Francesc Fortuny (UB) i la secretaria del Dr. Ignasi 
Roviró (URL) el Dr. Josep Monserrat Molas obrí el primer 
ambit de treball amb la ponencia Els orígens de la política. 

7 



Després de la lectura de comunicacions, l'Il·lustríssim 
Sr. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, impartí una 
lli,ó amb el títol Església i Política. Després d'indicar la 
dificultat del tema i que des de la politologia es veurien uns 
aspectes diferents deis que ell podia tractar degut a la se va 
especialització, el Sr. Bisbe va posar I'accent en el 
"compronús" de tots els homes a I'hora d'intervenir en la 
política des de posicions eclesials. Aquest fet, evidentment, 
implica una manera tolerant d'intervenció que s'allunya de 
la imposició deis criteris cristians a tots els ciutadans. Cal 
trobar, insistia el Sr. Bisbe, aquests espais de convivencia 
ciutadana entre criteris polítics diversos que permetin una 
bona vida col, lectiva. 

El divendres 6 d'octubre, al matí, comen,!! el segon ambit 
presidit pel Dr. Dídac Ramírez (UB) i actuant de secretari 
el Dr. Caries Llinas (URL). El Dr. Bartomeu Forteza i 
Pujol (URL) llegí la seva ponencia La formació de la 
tradició política. A la tarda, I'expresident del Parlament 
de Catalunya, Molt Honorable Sr. Heribert Barrera, va pro
nunciar la ponencia que obria el tercer ambit de treball: La 
política com a exercici. Presidia la taula el Sr. Antoni Bosch 
Veciana (URL) i en feia de secretari el Dr. Ignasi Roviró 
(URL). 

Després de la lectura de comunicacions, el Sr. Ramon 
Espadaler, Director General d' adnúnistració local, va cloure 
els Col'loquis de Vic amb una intervenció titulada La ciutat 
de les persones, on remarcava que el veritable centre so
bre el qual ha de pivotar totes les iniciatives polítiques de 
llarg abast han de ser les persones en les se ves concrecions 
més plausibles. 

Hem d' agrair els esfor,os realitzats pels professors 
Andreu Grau i Xavier Ibáñez pel que fa a la redacció de 
l' apartat de les intervencions deis assistents, de les 
interpel'lacions entre els comunicants o de les explicitacions 
deis ponents a les preguntes de la sala. 
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Volem dedicar I'edició del present volum a I'amic i 
professor Bartomeu Forteza i Pujol, traspassat en el transcurs 
d'aquest any. Especialista del pensament polític del segle 
XV II, -recordem les seves brillants exposicions de Hobbes-, 
materialitza les seves investigacions en diversos artieles i 
varies publicacions. A ellli devem bona pan de I'exit de la 
convocatoria d' aquests col·loquis. 

Ignasi Roviró i Josep Monserrat 
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