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INTRODUCCIÓ

Els dissetens Col·loquis de Vic s’inauguraren el dijous 4
d’octubre a les 16 hores amb l’acte d’obertura presidit pel
rector de la Universitat Catalana d’Estiu, el Dr. Jordi Sales
Coderch, i pels Drs. Ignasi Roviró Alemany i Josep Monserrat
Molas, president i vicepresident, respectivament, de la Socie-
tat Catalana de Filosofia. El Dr. Sales presentà el tema dels
presents col·loquis tot indicant que atendre al calendari po-
dria semblar en primer terme una qüestió estrictament d’es-
pecialistes en un àmbit propi de la cultura, com ara po-
dria ser l’estudi de les tradicions populars o els historiadors
de la cultura. Ara bé, determinar el temps suposa donar un
ritme concret, una cadència calculada, a la vida de tota una
societat. No és en va que les grans revolucions han volgut
canviar el calendari. Dominar, calcular, imposar, aprovar o
determinar un calendari és una mostra d’un poder constituent o
constituït. D’altra banda, el temps en ell mateix, i el seu còm-
put, ha estat un dels temes més recurrents de la història de
la filosofia i de la ciència. Tenim, per tant, un tema de debat
que abraça completament les ciències humanes, les anome-
nades ciències teòriques, i també les ciències aplicades.

Per la seva banda, el Dr. Roviró indicà la voluntat que té
la Societat Catalana de Filosofia de seguir mantenint el tre-
ball conjunt amb la Societat de Filosofia del País Valencià,
representada pel seu president, el Dr. Enric Casaban i l’As-
sociació Filosòfica de les Illes Balears, present als col·loquis
amb una bona representació dels seus membres i encapça-
lada pel seu president, el Dr. Joan Lluís Llinàs. Va insistir, el
Dr. Roviró, que la col·laboració sostinguda amb aquestes
associacions afavoreix el treball en xarxa que vol seguir po-
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tenciant la SCF. D’altra banda, la solidesa d’aquesta coope-
ració ja és avalada pels dos congressos de filosofia catalana
que s’han organitzat conjuntament i augura també l’èxit del
tercer congrés de filosofia que s’haurà de celebrar a les
Illes d’aquí no gaire temps. Per últim va insistir que aquesta
relació ha d’aprofundir-se fins arribar a una cooperació
entre els associats, bàsicament professors de secundària,
batxillerat i universitat. Cal avançar en aquest sentit.

El Dr. Josep Monserrat presentà les actes de l’any pas-
sat, indicant quines havien estat les modificacions tècniques
aplicades a causa dels ajustaments econòmics de les diver-
ses administracions. D’una banda es publiquen les lliçons
completes, tal i com finalment les han trameses els ponents,
un cop han revisat i adaptat el text. D’altra banda, i ade-
quant-se als ajustaments referits, no es publica el cos sencer
de les diverses comunicacions, així com el debat que varen
ocasionar, sinó que s’ha demanat a cada una de les perso-
nes que varen presentar aquestes intervencions que reduís
el cos de la comunicació a un nombre limitat de caràcters.
El Dr. Monserrat agraí l’esforç que els autors havien fet i la
diligència a realitzar-ho; tenint present que aquesta adapta-
ció es va dur a terme al llarg de l’estiu passat i quan ja feia
molts mesos de la realització dels passats Col·loquis. La si-
tuació és sobrevinguda a l’organització dels Col·loquis i
s’agraïren totes les mostres de comprensió per part dels
autors. Anuncià també que, bàsicament, aquests seran els
mateixos criteris en les actes següents. Acabà el seu parla-
ment donant les gràcies a l’Ajuntament de Vic, al Consell
Comarcal d’Osona, a la Universitat de Barcelona i a la Uni-
versitat de Vic per la seva generositat de fer possible, any
rere any, la celebració dels Col·loquis de Vic i la publicació
de les seves actes.

Ignasi Roviró i Josep Monserrat


