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INTRODUCCIÓ

Els vint-i-sisens Col·loquis de Vic varen ser dedicats al 
tema de «l’Amistat»: era, en certa manera, culminar la cele-
bració dels 25 anys d’aquesta trobada que aplega professi-
onals de les diverses branques de les humanitats; era també 
un reconeixement a les complicitats institucionals de les 
persones i de les entitats que els fan possibles des d’aquell 
ja llunyà 1996, quan a iniciativa de la Societat Catalana de 
Filosofia, de l’Ajuntament de Vic, del Consell Comarcal 
d’Osona, del Patronat d’Estudis Osonencs i de la Universi-
tat de Vic s’iniciaren tot debaten el tema de «La ciutat»; era, 
finalment, la constatació en la realitat dels mateixos Col·lo-
quis que el saber no és merament informatiu, no n’és la seva 
transmissió (mecànica, digital o analògica), sinó que només 
és possible el saber en diàleg participat, atent i amatent a la 
comunitat on es realitza. 

Aquesta celebració encara va ser torbada per les condi-
cions que infringí la pandèmia del còvid-19. Si bé la sessió 
del 2020 va ser totalment virtual, la del 2021, i tot seguint 
els protocols i recomanacions designats per les autoritats 
respectives, ja va poder ser presencial, per bé que amb 
l’aforament limitat, amb mascaretes i la resta de condicions 
sanitàries. Per pal·liar en certa manera aquestes limitacions, 
el Consell Comarcal d’Osona instal·là una càmera de ví-
deo en totes les sessions per poder seguir-ne els debats de 
forma virtual. Prèviament i amb la voluntat de trobar les 
millors condicions, des de l’organització vam entendre que, 
com en la sessió anterior, el fet de posposar la celebració del 
Col·loqui als primers dies de desembre podria ser oportú: el 
nombre de vacunats anava en augment i esperàvem veure’n 
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ja els efectes beneficiosos començat el nou curs acadèmic 
2021-2022.

El debat sobre l’amistat es celebrà el divendres 17 de 
desembre del 2021, amb la presència de representants de 
les institucions convocants. A més del president de la Socie-
tat Catalana de Filosofia (IEC), del Rector de la Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya i del president del 
Consell Comarcal d’Osona –que en va fer l’obertura ofi-
cial–, acompanyaren les sessions representants de la resta 
d’institucions. 

Aquestes sessions varen ser emmarcades per dues lli-
çons, que el lector trobarà en la seva màxima extensió en les 
pàgines que segueixen. La primera va ser pronunciada pel 
catedràtic d’estètica de la universitat de Palerm, el prof. Sal-
vatore Tedesco. En la seva aportació, titulada W.G. Sebald: 
amistat i escriptura, articulà una poètica de l’escriptura en 
l’obra d’aquest celebrat autor alemany. La lliçó de cloenda, 
ja al final de la jornada, la pronuncià la catedràtica d’ètica 
de la Universitat de Barcelona, Margarita Mauri, que cen-
trant el tema de l’amistat dins la tradició clàssica, mostrà els 
trets bàsics i definitoris de l’Amistat.

Amb la presència del prof. Salvatore Tedesco s’inicia 
una nova col·laboració més. La seva Universitat –Universi-
tà degli Studi di Palermo– vol ser present en les futures edi-
cions dels Col·loquis. És per aquest motiu que publiquem 
tot seguit el text que ens ha fet arribar, on es mostra aquesta 
voluntat de col·laboració institucional.

Ignasi Roviró i Conrad Vilanou



Con il presente volume, significativamente dedicato al 
tema dell’Amicizia, prende avvio la partecipazione dell’U-
niversità di Palermo, qui rappresentata dal Laboratorio Uni-
versitario Multimediale «Michele Mancini», alle attività dei 
prestigiosi Col·loquis de Vic promossi dalla Societat Cata-
lana de Filosofia (Institut d’Estudis Catalans). Si tratta per 
la nostra istituzione di un momento importante, di una col-
laborazione che auspichiamo possa costituire un momento 
significativo in un dialogo culturale che non è mai venuto 
meno fra la Sicilia e la Catalogna, e di cui si avverte parti-
colarmente la necessità nei nostri giorni, funestati da gravi 
tensioni ed al tempo stesso bisognosi di una riapertura e di 
una ripartenza dopo la dolorosa e forzata chiusura causata 
dalla crisi pandemica. Si avvia dunque un progetto di col-
laborazione che ci si augura possa costituire un momento 
importante per gli studiosi e gli studenti delle nostre istitu-
zioni accademiche.

Salvatore Tedesco
Presidente del Laboratorio Universitario Multimediale 

«Michele Mancini»
Università degli Studi di Palermo

Amb el present volum, significativament dedicat al tema 
de l’amistat, s’inicia la participació de la Universitat de Pa-
lerm –representat pel Laboratorio Universitario Multimedi-
ale «Michele Mancini»– en les activitats dels prestigiosos 
Col·loquis de Vic, promoguts per la Societat Catalana de 
Filosofia (Institut d’Estudis Catalans). Es tracta per la nos-
tra institució d’un moment important, d’una col·laboració 



que desitgem que constitueixi un moment significatiu d’un 
diàleg cultural que mai ha fracassat entre Sicília i Catalu-
nya, i del qual se’n sent particularment la necessitat en els 
nostres dies, marcats per greus tensions i al mateix temps 
delerosos de la reobertura i de la represa després de la dolo-
rosa i forçada clausura causada per la crisi de la pandèmia. 
S’inicia, doncs, un projecte de col·laboració que s’espera 
que constitueixi un moment important pels estudiosos i els 
estudiants de les nostres institucions acadèmiques.


