
INTRODUCCIÓ 

La desena edició deIs CoHoquis de Vic s'obrí el dijous 
dia 6 d'octubre del 2005 a les quatre de la tarda. La taula 
era composta pel president de la Societat Catalana de 
Filosofia, Dr. Dídac Ramírez Sarrió, el dega de la Facultat de 
Filosofia de la Universitat de Barcelona, Dr. Jordi Sales 
Coderch, i els doctors Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró 
Alemany, organitzadors deIs Col·loquis de Vic, per encarrec 
de la Junta de la Societat Catalana de Filosofia. En el seu 
parlament, el Dr. Dídac Ramírez indica que la millor manera 
de celebrar del dese aniversari era treballant, celebrant un 
nou col·loqui. Precisament des d'aquesta perspectiva s'havia 
organitzat la trobada d'enguany sobre la identitat. Subratlla 
que per a la Societat Catalana de Filosofia era un orgull i un 
bon motiu de satisfacció estar deu anys consecutius debatent 
temes d'alt interes en format interdisciplinari. Recorda que 
un esdeveniment d'aquesta magnitud només té sentit si hi ha 
un treball conjunt de diverses institucions i evoca el paper 
fonamental que hi tenen des de I ' inici l 'Ajuntament de Vic, 
el Consell Comarcal d'Osona, la Universitat de Barcelona, 
la Universitat de Vic i el Patronat d'Estudis Osonencs, entre 
altres institucions que hi han aportat el seu saber i els seus 
esfon;os economics i organitzatius. El Dr. Ramírez volgué 
subratllar el paper fonamental per a I ' inici i per al sosteniment 
deIs Col·loquis del senyor alcalde de Vic, Jacint Codina, deIs 
successius presidents del Consell Comarcal d'Osona -Srs. 
Ramon Vall, Enric Castellnou i Jaume Mas- i deIs diversos 
consellers de Cultura de les dues institucions. Va fer esment 
especial del suport que sempre ha donat la Universitat de 
Barcelona, ja sigui des del Vicerectorat de Recerca com 
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des de la Facultat de Filosofía -en especial recorda el paper 
elau del Dr. Jordi Sales i del Dr. Salvi Turró-. Agraí el paper 
de les institucions vigatanes dedicades al saber, que tant han 
sabut mantenir i potenciar les trobades; en especial, dedica 
elogis a la Universitat de Vic (i als seus rectors, el Sr. Ricard 
Torrents i el Dr. David Serrat) i al Patronat d'Estudis 
Osonencs (als seus presidents, el Sr. Josep Espona i la Sra. 
Enriqueta Anglada). Finalment agraí els esfon;os continus i 
sostinguts que els Drs. Josep Monserrat i Ignasi Roviró han 
realitzat durant els deu anys perque els Col·loquis fossin cada 
any un punt de referencia. 

El Dr. Jordi Sales indica com un país necessita d'espais 
de debat transversal s com són els Col·loquis de Vic. Aquestes 
trobades reuneixen un cop I 'any professionals de I 'ambit de 
les humanitats en contacte amb altres sectors professionals 
i de lIur debat en surt la reflexió enriquidora de tots aquells 
que volen dedicar-se, amb passió, a la construcció crítica del 
seu oficio En el terreny de la fílosofia, solament el contrast 
crític d' idees permet ser creatiu. 1 per a construir un país, 
per a treure tota la for�a creativa deis seu s professionals, 
per a teixir una xarxa rica de ciutadans que tenen la reflexió 
i la creació com a puntals del seu treball, calen moments de 
contrast i de debat seriós de les idees i deis pressuposits que 
aquestes contenen. Des de 1996 els Col·loquis de Vic han 
fet aquesta funció en el panorama catala de les humanitats i 
de tots aquells sectors que tenen I 'ambit social com a element 
fonamental de les seves múltiples activitats. El Dr. Sales va 
enumerar un per un els encontres celebrats a Vic, sempre a 
la magnífica seu del Consell Comarcal d'Osona. Així, el pri
mer debat va tenir per nucli la dutat (1996), varen seguir la 
llei ( 1997), la cultura ( 1 998), la historia ( 1 999), la política 
(2000), el dret (2001), la poesia (2002), la Ilatura (2003), 
la salut (2004) i, aquest any, la idelltitat (2005). Aquest 
patrimoni, gracies a la publicació de les actes, deixa de ser 
i mmaterial i passa a formar part de les respectives 
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biblioteques. El Dr. Sales comenta que coneix professors 
tant d 'universitat com d'ensenyament secundari que utilitzen 
aquests textos per a treballar amb els respectius alumnes, i 
hi afegí que recentment observa com aquestes publicacions 
eren utilitzades en tesis doctorals. Es felicita per la publicació 
de cada un d'aquests encontres i en dona les gracies als 
curadors, els Drs. Josep Monserrat i Ignasi Roviró. Per aca
bar la se va intervenció, volgué recordar les aportacions deIs 
professors que, vinguts de mol tes universitats i intitucions, 
han estat c1au en la historia d'aquests deu anys deIs col·loquis. 
Així destaca les ponencies deIs doctors: Manuel Ribas Piera 
(La ciutat: realitat de sinergies, 1996), Ramon Val ls Plana 
(La ciulal i la lIei, 1996; L/ei i legalilat, 1 997; L/ei i cultu
ra, 1998; La irmpció de la bioetica al final del segle xx. 
La revolució biologica i sanililria no ha fel sinó 
cO/l/en�ar, 2004), Dídac Ramírez (L/ei i regla, 1997), L1uís 
Duch (Mile i cultura, 1998; Salut / /l/alaltia i religió, 2004), 
Segimon Serrallonga (Mile del foc o del progrés, 1998), 
Josep M. Pujol (IllIroducció a una hisloria deis folklores, 
1998; Acles el110poetics, acles de parla, 2002), Jaume Aiats 
(Resposla a la ponencia de Josep M. Pujol, 1998), Enric 
Pujol (Cullura i institucions. Cap a una teoria (historica) 
de les inslilucions, 1 998), Jordi Galí (Resposla a la 
ponencia d 'Enric Pujol, 1 998; Sobre el senlit de la 
historia, 1999), Miquel Batllori (Hisloria de la cullllra i 
cullllra de la historia, 1999), Jordi Figuerola (L'ofici 
d'historiador, 1999), Sal vi Turró (Des d'on escri"i", la 
historia, 1999),  Josep M .  Salrach (Historia de les 
/l/enwliwls, 1 999), Francesc Fortuny (Aproxi/l/ació 
filosofica a la historia de les /l/entalitats, 1999), Yves Char
les Zarka (Hobbes et l 'in"ention de la "olonté politique 
publique, 2000), Antoni Truyol i Sen-a (Sobre Hobbes, 2000), 
Josep Monserrat Molas (Els orígens de la política, 2000), 
Bartomeu Forteza i Pujol (La fonnació de la tradició polí
tica, 2000), Heribert Barrera (La política COIll a exercici, 
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2000), Philippe Bénéton (Sur les illlpasses du posilivisllle 
juridique, 2001 ) ,  Pompeu Casanoves (Models: xarxes i 
palltes de conducta en el dret contemporani, 2001 ), En
carna Roca Trias (Dret i cultura a Catalunya, 2001) ,  Miquel 
Roca Junyent (La práctica del dret: aspecles professiollals, 
2001 ), Jaume Medina (Poesia i filosofia. L'experihlcia 
de Caries Riba, 2002), Caries Duarte (Poesia i ciutat, 2002), 
David Jou (L'ofici de poeta, 2002), Víctor Sunyol (Una 
poetica, 2002), Francesc Codina (De l 'ofici i el benefici 
del poeta, 2002), David Serrat (Natura i hOllle, 2003), Antoni 
Prevosti (Na/ura i filosofia, 2003), Joan Francesc Mira 
(Natura i poesia, 2003), Anna Bonafont (Salta i enve/limen/, 
2004), Núria Cuxart (La salut, les inferllleres i les cures 
infenlleres, 2004), Angels Vives (La IItifitat del concepte 
de salllt en la práctica clínica, 2004) i Antoni Bayés de 
Luna (La illlportimóa de la recerca per a la salllt, 2004). 

En la seva intervenció, el Dr. Ignasi Roviró va fer un 
balan� i un recordatori de cada una de les sessions. En total 
s'han presentat 157  comunicacions, 42 lI i�ons, 4 taules 
rodones amb 12 convidats. En I'organització hi han intervingut 
18 entitats, repartides en entitats organitzadores (Ajuntament 
de Vic, Consell Comarcal d'Osona, Societat Catalana de 
Filosofia, Universitat de Barcelona i Universitat de Vic) i 
entitats col·laboradores (Patronat d 'Estudis Osonencs, 
Facultat de Filosofia (URL), Col·legi Oficial de Doctors i 
L1icenciats en Filosofia i L1etres i en Ciencies de Catalunya, 
Centre d'Esludis Caries Cardó, Institut de Ciimcies Religioses 
de Vic, Col·legi d' Advocats de Vic, Institut Frances de Bar
celona, Col·legi d' Infermeres de Barcelona, Fundació del 
Congrés Catala de Salut  Mental ,  Aula d ' Extensió 
Universitaria per a la Gent Gran d ' Osona, Consorci 
Hospitalari de Vic, Col·legi de Sant Miquel deis Sants, 
Fundació Pere Tarrés. Les persones que han formal part 
del comite organitzador, que, per ordre alfabetic, són els Drs. 
Agustí Boadas (URL), Antoni Bosch-Veciana (URL, SCF), 
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Miquel Can del (UB, SCF), M. Ramon CubeJls (URV), Jordi 
Figuerola (UAB), Bartomeu Forteza (UB, SCF), Franeese 
Fortuny (UB, SCF), Andreu Grau (UB, SCF), Josep 
Monserrat (UB, SCF), Ramon Ordeig (PEO), Ramon Pinyol 
(UV), Pere Quer (UV), Ignasi Roviró (URL, SCF), Xavier 
Sola (Ajuntament de Vie), Jordi Sales (UB, SCF), Salvi Tunó 
(UB, SCF) i Ramon VaJls (UB, SCF). En el teneny deIs 
agraiments volgueren subratllar el paper destaeat deIs 
fotografs Franeese Jiménez (que ha realitzat les fotografíes 
publieades en l' interior de les aetes) i d'  Antoni Bover (que 
ha iHustrat moltes de les portades). 

Finalment, el Or. Josep Monsenat va agrair a tots els 
autors de les comunicacions i als participants en els dialegs 
la seva presencia i les se ves intervencions: per eJls els 
Col·loquis de Vic han esdevingut una ocasió propícia a la 
eomunicació i a la creació d'una veritable xarxa de relacions, 
coneixences i amjstats. 

En les actes que ara presentem, recoJlim les interveneions 
deIs desens Col·loquis de Vic, dedicats a la identitat. Volem 
acabar amb un agraiment al Dr. Andreu Grau Arau, redac
tor deIs diiílegs i interpel·lacions entre els comunicants o de 
les explicitacions deIs ponents a les preguntes de la sala. 
També es deu al seu trebaJl la transcripeió de la intervenció 
del Sr. Josep Lluís Carod Rovira i tot el tercer ambit. 

Ignasi Roviró Alemany i Josep Monserra! Molas 
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