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INTRODUCCIÓ

Els vint-i-quatrens Col·loquis de Vic s’iniciaren el matí 
del 3 d’octubre del 2019 a la sala de plens del Consell Co-
marcal d’Osona per bé que la lliçó inaugural, pronunciada 
pel professor Giuseppe Di Giacomo –catedràtic d’estèti-
ca de «La Sapienza», Università di Roma–, no es portà a 
terme fins a primera hora de la tarda. Aquest fet, habitual 
als Col·loquis de Vic, és un bon recurs per proporcionar 
el temps necessari per a la quantitat de bones aportacions 
que es reben a la secretaria de la Societat Catalana de Fi-
losofia per a participar als Col·loquis de Vic. En aquella 
ocasió, s’hi programaren cinc comunicacions, entre elles 
la del professor de la Universitat de Santa Caterina del 
Brasil, Santiago Pich, que feia una estada d’investigació 
en una unitat de la xarxa de grups de recerca que formen 
part dels Col·loquis de Vic. En total han estat una vintena 
les aportacions que han bastit aquest col·loqui dedicat a 
«La Mort».

La lliçó de cloenda la dirigí el professor Xavier Gó-
mez-Batiste (UVic-UCC), director de l’Observatori Qualy 
(ICO) i Medical Officer for Palliative and Longterm Care 
de l’OMS. Després d’una breu presentació del seu treball, 
dedicà la intervenció a un diàleg amb tots els assistents so-
bre la mort pròpia. L’exercici que desenvolupà el Dr. Gó-
mez-Batiste consistí en demanar a les persones que hi havia 
a la sala de plens de Consell Comarcal d’Osona que expres-
sessin les seus desitjos, pors, temors o consideracions sobre 
la seva pròpia mort. La proposta fructificà ben ràpidament 
i al llarg d’una hora el Dr. Gómez-Batiste dialogà pública-
ment amb una desena de persones sobre les qüestions plan-
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tejades. El diàleg fou viu, intens i ple d’interès, diàleg que 
en aquestes actes no hem pogut recollir. 

Els col·loquis foren closos pel Sr. Joan Carles Rodrí-
guez, nou president del Consell Comarcal d’Osona, que en 
les seves paraules insistí en la importància del diàleg entre 
professionals de les humanitats, un diàleg com el que s’ha-
via produït al llarg de tots els Col·loquis d’enguany i convo-
cà de nou per l’any vinent a tots els assistents. 
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