► comunicació

El filòsof i assagista Josep Ferrater Mora serà homenatjat amb
unes jornades a Girona i Barcelona demà i demà passat
Dijous se celebrarà, a l’IEC, una taula rodona moderada per Salvador Giner en la
qual intervindran Jordi Gràcia, Carlos Nieto i Xavier Rubert de Ventós
Josep Ferrater Mora (1912-1991), filòsof i assagista català, serà homenatjat amb unes jornades el
dimecres i el dijous, 7 i 8 de novembre, a Girona i a Barcelona, respectivament, en complir-se,
enguany, el centenari del seu naixement. Les jornades estan organitzades per la Càtedra Ferrater
Mora, la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb la col·laboració
de la Societat Catalana de Filosofia, filial de l’IEC, i la Comissió de Commemoracions de la
Generalitat.
A Girona, els actes se celebraran el 7 de novembre, al matí, a l’Auditori Josep Viader de la Casa
de Cultura (plaça de l’Hospital, 6, de Girona). S’interpretaran diverses peces musicals i es llegiran
diversos textos de l’autor: Cristina Cervià llegirà el prefaci de Les formes de la vida catalana
(1944) i la digressió sobre la novel·la Una mica de tot (1960); Mònica Carbó llegirà un fragment de
Man at the crossroads (1957), en anglès. Josep Maria Terricabras, membre de l’IEC i director de
la Càtedra Ferrater Mora, pronunciarà la conferència «La importància de Ferrater Mora en la
filosofia». A dos quarts d’una del migdia es projectarà la pel·lícula Carmina Varia, de Ferrater Mora
i, a la una del migdia, es lliurarà el II Premi d’Assaig Ferrater Mora. La cloenda de l’acte a Girona
serà just després, a càrrec de la professora Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora; d’Anna Maria
Geli, rectora de la Universitat de Girona, i de Carles Puigdemont, alcalde de Girona.
A l’IEC, el dijous 8 de novembre, a partir de les onze del matí, els actes consistiran en les
conferències «Ferrater Mora: ontologia i història intel·lectual», a càrrec de Pompeu Casanovas;
«Josep Ferrater Mora, entre dos imperis», per Xavier Serra, i «La filosofia integracionista de
Ferrater Mora», a càrrec de Jordi Sales, de la Universitat de Barcelona; tot seguit, la taula rodona
«L’herència filosòfica de Ferrater Mora», en la qual intervindran Jordi Gràcia, Carlos Nieto i Xavier
Rubert de Ventós i que moderarà Salvador Giner, president de l’IEC. Giner i Jordi Cornudella,
assessor editorial del Grup 62, seran els encarregats de cloure les jornades amb la presentació de
l’obra Les formes de la vida catalana i altres assaigs de Ferrater Mora, publicat per Grup 62, La
Butxaca.
Josep Ferrater Mora va néixer a Barcelona el 30 d’octubre de 1912, i hi va morir el 30 de gener de
1991. Després d’estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona, la derrota a la Guerra Civil
espanyola el va portar primer a París, després a Cuba i Santiago de Xile, fins que, a partir del
1949, es va instal·lar definitivament als Estats Units, on va desenvolupar una llarga tasca de
docència i recerca universitàries en el Bryn Mawr College fins que es va jubilar, com a professor
emèrit, l’any 1981. Va ser professor visitant de moltes universitats americanes i europees, i va ser
nomenat doctor honoris causa per diverses d’aquestes institucions. És autor del famós Diccionario
de Filosofía i de moltes altres obres filosòfiques, entre les quals destaquen El ser y la muerte,
Fundamentos de filosofía, Cambio de marcha en filosofía i De la materia a la razón. També és
autor de diverses novel·les. Ferrater Mora és considerat el filòsof català més reconegut
internacionalment del segle XX.
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Data
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Lloc

Jornades dedicades al filòsof i assagista Josep Ferrater Mora (1912-1991), en ocasió
dels cent anys del seu naixement
Dimecres i dijous, 7 i 8 de novembre
11.00 hores
Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura (plaça de l’Hospital, 6, de Girona) i Sala
Prat de la Riba de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)
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