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INTRODUCCIÓ

Els Col·loquis de Vic dedicats a «El Teatre» van iniciar-
se a la seu del Consell Comarcal d’Osona el matí del dijous 
dia 5 d’octubre de 2017. A diferència de sessions anteriors, 
aquesta vegada els Col·loquis començaven a mig matí del 
primer dijous d’octubre. El fet d’avançar l’horari va ser degut 
a dos motius essencials. D’una banda, a poder donar cabuda 
al nombre destacat de comunicacions interessants que havien 
arribat al Comitè Científic dins el període establert. D’altra 
banda, l’horari de finalització va ser una mica més estricte 
que en altres edicions. Ho motivava l’espectacle teatral de 
l’actor Lluís Soler coorganitzat entre els Col·loquis i el Casino 
de Vic: «Lectura dramatitzada del llibre Briman, El bosc de 
l’escocès innombrable, de Víctor Sunyol» i que s’interpretà 
en la sala modernista d’aquella entitat. 

Una lliçó d’obertura –la pronunciada pel Prof. Giuseppe 
Di Giacomo sobre el teatre de Shakespeare i la filosofia– i 
una de cloenda –la dictada pel dramaturg Sergi Belbel, que 
es centrà sobre el teatre que es fa a Catalunya– emmarquen 
un conjunt calidoscòpic, veritablement atractiu sobre 
aspectes essencials del teatre i de la seva història. Com 
podrà apreciar l’atent lector, tant s’atenen autors que n’han 
determinat l’essència (Sòfocles, Ibsen, Marat-Sade, Sartre, 
Lunatxarski...) com se n’afronten problemes claus (el dolor, 
l’espai teatral, la representació, la poètica escènica...). A 
les pàgines que segueixen, es poden llegir aquest riques 
aportacions.

Com és habitual, les sessions varen ser dirigides per 
representants de les institucions organitzadores i la cloenda, 
per les autoritats del Consell Comarcal d’Osona.
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Les institucions que van fer possible aquesta nova edició 
dels Col·loquis van ser l’Ajuntament de Vic, el Consell 
Comarcal d’Osona, la Societat Catalana de Filosofia, 
l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, la Societat de 
Filosofia del País Valencià, la Universitat de Barcelona, la 
Sapienza - Università di Roma, el Col·legi Sant Miquel dels 
Sants de Vic, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya i l’Institut de Dret i 
Tecnologia (IDT-UAB).
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