
SIMPOSI INTERNACIONAL DE FILOSOFIA

DE L'EDAT MITJANA

Del 12 al 16 d'Abril dc 1993 va tenir
Iloc a Vic el Simposi International de Fi-
losofia de l'Edat Mitjana. Aqucst Con-
gres es realitza sota el patrocini de la So-
ciete Internationale pour 1'Etude de la
Philosophic Mcdievale (SIEPM) i va ser
organitzat per la Societat Catalana de Fi-
losofia. El president del Comitc de Pro-
grama, promotor principal dels actes,
fou el professor Francesc Fortuny.

La ciutat de Vic semblava el marc per-
fecte per a un congres el subtitol del qual
resava: El pensament antropologic me-
dieval en els ambits islamic, hebreu i
cristid. Vic era la capital cultural de la
Catalunva de I'any 1000, el Iloc on les
tres cultures cs troben i bressen nous
desplegaments. Lcs sever pedres conser-
vcn una memoria propicia.

L'obertura solemne va tenir Iloc a 1'A-
juntament de Vic. Despres dels parla-
ments de les autoritats, cl Dr. Raimon
Panikkar Ilegi la lli46 inaugural, Man:
Mediaeval Being. A partir del medieval
com centre d'intcres come dels presents,
Panikkar proposa la reflexio sobre la re-
cerca del sentit del present en la figura
de la -medietat-; alto medieval com 'en
tremig cntre dues edats- era rcvalorizat
coin constituent de I'home, davant la
traditional presentacio coin mediocritat.
Farcm una breu memoranda sobre lcs

poncncics: Albert Zimmermann, presi-
dent de la SIEPM i director del St. Tho-
mas Institut dc Colonia, cxposa Propos
sur l'Averrotsmc Latin, 1'esforc princi-
pal del qual consisti en actualizar els
problcmes quc suscita I'avcrroismc. Tu-
Ilio Gregory, director del Lessico Inte-
Iletuale Europco, modcra la Taula rodo-
na titulada Tendencies historiografiques
innovadores, sobre l'estat actual dels es-
tudis de la competcncia dels diversos
participants. Eusebi Colomer, de I'Ins-
titut d'Estudis Catalans, disserta sobre
el conflicte fe-rao en Llull. Hayrani AI-
tintas, do la Facultat dc Tcologia d'An-

kara, i Bekir Karliga do la Univcrsitat
d'Istambul, parlaren sobre L'influence
d'Avicenne sur la pense Occidental an
Moyen Age. Charles Lohr, de la Uni-
vcrsitat de Friburg, ho feu sobre Aristo-
telism in the West. Alfonso Maicru, de
la Universitat "La Sapienza- dc Roma,
explica Aspetti del rapporto fra logica e
teologia nel tardo medievo. Dominique
Urvoy, de la Universitat de Toulouse,
dona una confercncia sobre Averroes i
la filosofia islamica. Z. Harvey, dc I'es-
cola d'estudis superiors de Jerusalem,
tracta el problema de la Ilibertat en Has-
dai Cresques.

Simultaniamcnt, els Drs. Mikel de
Epalza de la Universitat de Castello, i
Joaquin Lomba de la Univcrsitat de Sa-
ragossa impartircn el Seminari Civilitza-
cio i cultura al Xarc-al-Andalus (futures
terres catalanes): Segles VII-XIII.
Ambdos coordinaren els sous csforcos:
Epalza toca 1'aspccte litcrari, historic i
sociologic i Lomba cis textos i autors fi-
losofics. L'assistencia va ser nombrosa i
entusiasta.

L'clcvat nombrc de comunicacions

-cent disset prescntadcs dona bona

prova de l'interes suscitat. D'elles es Ile-
giren mcs de la meitat, distribuint-se en
vuit sections: Filosofia en el Judaisme,

Filosofia islamica, Filosofia cristiana,

Antecedents gregs i patristics, Entorn

historic, artistic i litcrari, HistOria de la

ciencia, Palcografia i codicologia, Infor-

matica i medicvalistica.

Per novetat, son digncs de ressenyar
les comunicacions de Paul Tombeur (El
-Corpus Christianorurn,, et -Continua-
tio Medievalis» en CD Rom) i de Jac-
queline Hamesse (Presentation d'une
base de donees pour les incipits de ma-
nuscrits philosophiques et theologiques
du Moyen Age) sobre la questio de l'a-
plicacici dc la informatica a 1'estudi de la
filosofia medieval; en una Sala anncxa
vcicrem demostracions sorprenents del
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treball amb el CD Rom sobrc la Cctc-

doe Library . L'us d ' aquests recursos

permeten provar amb un grau d'exhaus-

tivitat sobrc els tcxtos mai assolida si

una hipotcsi funciona o no. En la mcsu-

ra en que les « influencies '>, la «tradicio

d'un autor > etc. s'han d ' exterioritzar

forcosamcnt en Pus d'un llenguatge, es

possible ara , si doncm en Ics preguntes

pertinents , trobar la prova d'aquells cor-

rents de pensament.

El Simposi compta amb actes culturals

complemcntaris organizats pcl Patronat

d'Estudis Osonencs, tals com recep-

tions, concerts i sessions dc cine-club.

Per a 1'acte de clausura cis participants

foren traslladats a la ciutat de Girona. El

professor Remi Brague de la Universi-

tat de la Sorbona , liegi la llico de clau-

sura . La scva esplendida exposicio versa

sobre el trobamcnt de cultures a Europa.

Sens dubte el Simposi aconsegui cis
sous objetius: en quant a participacio

compta amb especialistes de quatre con-

tinents , de distintes tendencies historio-

grafiques i de distints credos religiosos;

les comunicacions enviades extcnen

)' ambit practicamcnt a tot el mon culte.

In iqucst scntit )quest tipus dc troba-

des promouen el dialeg cientific i tambe

huma.
En quant al grau do qualitat intellec-

tual, cis noms citats parlen per si sols:

un dels fins explicits de la trobada era

contribuir a la normalitzacici cientifica

del nostre pais. La Societat Catalana de
Filosofia acull un grup de professors el
cabdal dc producc16 propia dels quals

era ja digne d'obtenir una recepcio mes

ampla, i a ]a vegada, digne de la con-

frontac16 amb les autoritats internacio-
nals en els respectius temes. his organit-
zadors volicn, a mes a rues, mostrar com
es possible oferir una acollida intelligent

a investigadors de fora de les nostres
fronteres. El problema especific de la fi-
losofia medieval e's quc, per scr cultiva-

da per minories, corre ci peril) de tan-
car-se sobrc si. El Simposi donava oca-
sio d'una obcrtura franca d'horitzons.
Els proposits s'acompliren amb cscrcix.

El Simposi fou tambe ocasio de contac-

tcs, d'intercanvi de ilibres, d'idees 1 d'a-
dreces personals. El rigor quc es mostra
en la competcncia cientifica nomes fou
comparable al bon humor dels sous par-
ticipants.

C.S. i J.M.D.

LICEU -JOAN MARAGALL>>

El Liceu Joan Maragall ha continuat

amb la celebracio de seminaris a 1'Ate-

ncu Barccloncs amb periodicitat d'un

cada tres setmanes. El terra proposat pel

curs 1992-93 fou Filosofia catalana. La

scssio inaugural a carrec de B. Castany

s'intitula Trets i ajinitats dels filosofs Ca-

talans, tingue Iloc el dia 24 d'octubre de

1992. Posteriorment disserta sobrc cl

pensament de J. Serra Hunter el profes-

sor Ll. Alegret. Es dedicarcn sessions a

R. Turro, J. Balmcs. El Dr. J.M' Terri-

cabras s'ocupa de J. Fcrrater Mora,

mentre el professor M. Satue i F. de Ur-

mcneta do Tomas Carrcras i Artau i do
P. Font i Puig respectivament. Bernat
Castany parla de E. Nicol amb qui man-
tingue una arnistat personal.
En la scssio preparatoria pel curs se-

guent s'escolli com a llibre a comentar
I'Enciclopedia de les etcnews filosofiques

de Hegel.
Inaugura el curs el Dr. J.M. Udina

amb el comentari d'uns texts de Hegel
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