
PRESENTA CIÓ 

Els COL" LOQUIS DE VIC, dedicats a la Cultura, van cele
brar la seva tercera edició els dies 8 i 9 d'octubre de 
1998 a l 'edifici del Sucre. Organitzats per l 'Ajuntament 
de Vic, el Consell Comarcal d 'Osona, el Patronat 
d'Estudis Oso nenes, la Facultat de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la 
Societat Catalana de Filosofia i el Centre d'Estudis 
Caries Cardó, estan assolint aquella continuilat que, tot 
i no ser vells, pennet dir d'ells que ja no són "flor d'un 
dia ". Atents a la finalitat que persegueixen, la d' afavorir 
el dii¡{eg i la coneixen,a d'idees entre representants del 
món universitari i de la cultura, han procurat millorar 
la seva estructura i funcionament. Així, en aquesta ter
cera edició es van substituir les ponencies per un conjunt 
de ponencia i contraponencia que, ja des de ['iniei mateix 
de l 'ambit a tractar, donaven el marc general de 
disCllssió. Com en edicions anteriors d '  aquestes aCles, 
lI1antenim la integritat deis textos de les pontmcies, oferill1 
un resum de les comunicacions i hem fet una selecció del 
dialeg posterior a cada intervenció. Malgrat les limitacions, 
esperem que segueixin essent una mostra suficient de la 
vitalitat i controvérsia que trobarem aquells dos dies, 
agradablement acollits a la capital d'Osona. 

Després de l '  obertura, a carrec de l '  Excm. Sr. lacint 
Codina, alcalde de Vic, i de la presentació de les actes 
deis anteriors COL·LOQUIS 1, el Dr. Ramon Valls, de la 

1 .  COLWQUIS DE V/e 1: La dUla!, Barcelona, Barcelonesad'Edicions, 
1997. COLWQUIS DE V/e 11: Ln/lei, Barcelona, Barcelonesa d'Edicions, 1998. 
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Vniversitat de Barcelona, pronuncia la l/iqó inicial titu
lada: "La l/ei i la cultura ". La tarda del primer dia es 
dedica al primer ambit, "Mile i Cultura ", presidit pel Dr. 
Salvi Turró (VB), actuant com a secretari el Dr. Ignasi 
Roviró (VRL). En aquest ambit el Dr. Lluís Duch presenta 
la ponéncia "Mite i cultura", que va ser contestada pel 
Sr. Segimon Serral/onga amb la intervenció "El mite del 
foc o del progrés". 

L'endema matí, el segon a",bit "Cultura i cultura po
pular", va reunir la ponéncia del Dr. losep M. Pujol 
(VRV) "Introducció a una historia deis folklores", i la 
contraponéncia del Dr. laume A iats (VV) dedicada 
especialment al registre musical. La sessió i presentació 
de comunicacions i deis dialegs va ser presidida pel 
Sr. lust Palma (Ajuntament de Vic); actua com a secretari 
el Dr. losep Monserrat (VRL). 

La tarda del segon dia es dedica a "Institucions i cul
tura", ambit presidit pel Sr. Xavier Sola (Consel/ Comar
cal) i el Sr. Antoni Bosch (SCF) COII! a secretario La 
ponencia i la contraponencia van anar a carree del Sr. 
Enric Pujol i el Sr. lordi Galí respectivament. Les seves 
reflexions, les cOl1lunicacions posteriors i el diizleg van 
anar confluint en el tema amb el qual es clourien els 
tercers COL'WQUlS, "Cultura i historia", lliqó de c/oenda que, 
a car.rec del Dr. lordi Sales (V B), encetava també el tema 
deis quarts, "La historia". La intervenció final de 1'¡UII!. 
Sr. President del Consell Comarcal d'Osona refermava 
en els assistents la legítima satisfacció d'una trobada 
reeixida i apostava pel compromís de les institucions per 
tal de continuar l 'aventura deis COL'WQUlS DE V/e. 
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