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INTRODUCCIÓ

El 4 i 5 d’octubre del passat 2007 per dotzè any consecutiu
en la sala de plens de Consell Comarcal d’Osona es varen
celebrar els Col·loquis de Vic. El tema escollit pel debat va
ser ‘la memòria’, que, com és habitual en l’estructura del
treball en aquesta trobada, es va distribuir en tres sessions.

Poc abans d’iniciar la primera sessió, la taula presiden-
cial, formada pel Vicepresident de l’Institut d’Estudis
Catalans, Dr. Salvador Alegret, pels vicepresidents de la
Societat Catalana de Filosofia, el Dr. Antoni Bosch-Veciana
i el Dr. Josep Monserrat Molas i pel regidor de cultura de
l’Ajuntament de Vic, el Sr. Xavier Solà, donà obertura a la
dotzena edició d’aquests Col·loquis.

La primera sessió, que va celebrar-se la tarda del dijous
dia 4, comptà amb una lliçó de la Dra. Maria Rosa Palazón,
investigadora de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
i filla d’un exiliat català de la guerra civil. La seva intervenció
pivotava sobre la seva experiència de compatir dues cultures,
la catalana i la mexicana. A més d’aquesta lliçó, va reunir
les aportacions dels professors que estudiaven el tema sota
una òptica específicament filosòfica. Les intervencions varen
ser múltiples i variades i, donada l’escassetat de temps, el
debat va veure’s reduït més enllà del que sol ser propi en els
col·loquis anteriors. Amb tot, la riquesa dels treballs i les
intervencions que suscitaren varen allargar les intervencions
fins ben entrat el vespre.

La segona sessió va ocupar tot el matí del divendres dia
5 i s’obrí amb la lliçó el Dr. Pompeu Casanovas. El seu treball
consistí essencialment en una reflexió metodològica i
epistèmica del que significa investigar la vida i la producció
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d’un intel·lectual que desenvolupà la seva obra en una època
ja passada, com ara és el cas de Miquel Carreras. En aquesta
segona sessió dels Col·loquis s’agruparen les comunicacions
dels professors que s’interessaven per la memòria des de
les ciències i les arts. El Dr. Josep M. Solé Sabaté dictà la
lliçó de cloenda d’aquest àmbit. El professor Solé reflexionà
sobre el paper de la memòria en la construcció històrica i
valorà críticament algunes de les últimes novetats sobre la
guerra civil.

El divendres a la tarda va ser dedicat a les aportacions i
al debat amb professionals que tenen la memòria com a cen-
tre de la seva activitat quotidiana. Des d’aquesta perspecti-
va, les intervencions de la Sra. Montserrat Suriñach
(Infermera), de la Sra. Anna Bartés (Psicòloga) i el Sr. Lluís
Sarreta (Treballador Social) propiciaren un intercanvi ric i
plural.

Ignasi Roviró i Josep Monserrat


