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INTRODUCCIÓ

Els divuitens Col·loquis de Vic s’inaguraren el dijous dia
3 d’octubre del 2013 a la seu del Consell Comarcal d’Oso-
na. Hi eren presents els presidents o representants institucio-
nals de les tres societats de filosofia de Catalunya, València
i les Illes Balears. La convocatòria va aplegar, a més de
professors de les universitats i instituts de Catalunya, de
València i de les Illes, alts representants de la Universitat de
Vic, dels grups d’investigació «EIDOS (Hermenèutica, pla-
tonisme i modernitat)» i «IAFI (Investigació en Anàlisi Fi-
nancera i de la Incertesa)» de la Universitat de Barcelona,
del grup «GRFMM (Grup de recerca sobre filosofia medie-
val i moderna)» de la Universitat de les Illes Balears i del
grup «Filosofia i Cultura» de la Universitat Ramon Llull. Així
mateix hi eren presents el director de l’IDT (Institut de Dret
i Tecnologia) de la Universitat Autònoma de Barcelona, el
president del Patronat d’Estudis Osonencs i el director del
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.

La sessió inaugural va anar a càrrec del Sr. Josep M.
Vila d’Abadal, alcalde de la ciutat de Vic. Les seves prime-
res paraules van anar en mostrar l’escaiença del tema de
debat pels presents col·loquis. Va mostrar l’encert de deba-
tre a Vic –una de les ciutats capdavanteres del moviment
actual de reivindicació nacional i l’embrió de l’associació
Municipis per a la Independència– el tema de l’Estat. La
seva intervenció es va moure a l’entorn de dos eixos. El
primer subratllava que per arribar a la independència política
de Catalunya no és suficient –tot i que és indispensable– un
moviment de masses tan ben portat com el que lidera l’As-
semblea Nacional Catalana. Calen també les anàlisis repo-
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sades i les idees clares dels pensadors. Debats com els que
anualment ofereixen els Col·loquis de Vic són una guia ines-
timable en aquest procés. Us encoratjo –deia l’Alcalde– a
portar els fruits de les vostres reflexions a les bases i a fer-
ne una divulgació màxima. El segon eix sobre el que es des-
envolupava el discurs d’obertura del Sr. Vila d’Abadal
destacava que un Estat lliure no només ho és per una inde-
pendència d’estructures polítiques sinó que obté la seva lli-
bertat per la qualitat política de la vida ciutadana. Això signi-
fica que cal posar una atenció especial en l’educació i en la
formació. També en aquesta faceta essencial calen les indi-
cacions dels filòsofs i pensadors. Per tot això, l’Alcalde de
Vic encoratjava els assistents a debatre en profunditat el
tema escollit.

Acabat l’acte d’obertura s’inicià tot seguit el primer àm-
bit de treball, on es debatia «L’Estat i les arts», amb les lli-
çons dels professors Giuseppe Di Giacomo (La Sapienza,
Roma) i Pompeu Casanovas (IDT-UAB), que el lector po-
drà trobar en llegir aquest llibre d’actes.

Divendres matí va dedicar-se al debat del segon àmbit de
treball, titulat «L’Estat, ciència i filosofia» durant el qual s’in-
tegraren estudiants de la Universitat de Vic i del Col·legi
Sant Miquel dels Sants per escoltar les lliçons del Dr. Vicenç
Mateu, Síndic General d’Andorra, i del professor Klaus-Jürgen
Nagel (UPF) que el lector podrà trobar en les pàgines que
segueixen. Publiquem també el resum de les comunicacions
seleccionades pel Comitè Científic.

L’acte de cloenda va anar a càrrec del president del Con-
sell Comarcal d’Osona, el Sr. Joan Roca, que insistí en la
satisfacció de la institució que ell representa per participar
en l’organització dels Col·loquis i per rebre tots els assis-
tents, any rere any, a la sala de plens del Consell Comarcal.
Acabà la seva intervenció emplaçant els assistents per l’oc-
tubre del 2014, en una nova edició d’aquesta trobada que ja
porta divuit anys celebrant-se en les mateixes instal·lacions.
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Aquest any hem de subratllar un fet destacat: el departa-
ment de filosofia de la Università di Roma, La Sapienza,
ha donat suport als Col·loquis, considerant-los una activitat
rellevant de formació pels temes que s’hi vénen tractant. El
reconeixement tant ve per la presència continuada del pro-
fessor Giuseppe Di Giacomo com pel suport a l’organització
i edició de les actes.

Hem d’acabar agraint un any més la dedicació desinte-
ressada de tantes persones i institucions que a més de donar
tota classe de suport als Col·loquis de Vic posen a les nos-
tres mans totes les facilitats per desenvolupar les sessions
de debat i faciliten en gran manera la tasca d’edició de les
actes. En primer lloc volem destacar les institucions que any
rere any convoquen, patrocinen, organitzen i col·laboren en
els Col·loquis: la Societat Catalana de Filosofia (IEC), la
Societat de Filosofia del País Valencià, l’Associació Filosòfi-
ca de les Illes Balears, l’Ajuntament de Vic, el Consell Co-
marcal d’Osona, la Universitat de Vic, l’Institut de Dret i
Tecnologia (UAB), la Facultat de Filosofia de la Universitat
de Barcelona, el Patronat d’Estudis Osonencs i el Col·legi
Sant Miquel dels Sants (Vic). No volem oblidar l’ajuda ines-
timable d’Antoni Bover, fotògraf, que il·lustra les portades
dels nostres llibres d’actes ni de Xavier Roviró, autor de les
fotografies que apareixen en l’interior del llibre i col·laborador
desinteressat en molts altres aspectes organitzatius. En as-
pectes editorials hem d’agrair el bon fer de la Indústria Grà-
fica Santa Eulàlia, l’acurada traducció d’Abel Miró del text
del professor Di Giacomo i l’atenta correcció lingüística de
Marta Lorente.*

Ignasi Roviró Alemany i Josep Monserrat Molas

* Hem deixat “Estat” o “estat” segons l’ús regular de cada autor.


