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Reivindiquen la «modernitat» de l´obra de Ferrater Mora  ACN

Reivindiquen la «modernitat» de l´obra de
Ferrater Mora
La ciutat de Girona acull unes jornades dedicades al filòsof amb motiu del centenari del seu naixement

14:39   

ACN L'obra del filòsof i assagista Josep Ferrater

Mora (Barcelona 1912-1991) continua vigent i seguirà essent d'inspiració malgrat passin els anys. Així ho

defensen els impulsors d'unes jornades amb motiu del centenari del seu naixement, entre els quals hi ha l'Institut

d'Estudis Catalans (IEC), la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat

de Girona. El seu director, Josep Maria Terricabras, subratlla que calia recordar que és un "filòsof modern",

que planteja una manera de pensar "oberta" i lligada al seu temps. Aquest dimecres s'ha fet una lectura de

textos, una conferència i el lliurament del II Premi d'Assaig a la Casa de Cultura de Girona.

La seva és una obra on es reflecteix la "curiositat infinita" i la "clarividència" que tenia, segons Terricabras, que

li va permetre avançar-se a moltes de les coses del seu voltant com ara la tecnologia. "Tenia tots els aparells

tecnològics d'aquell moment", recorda amb un somriure el director de la càtedra que, des de la seva creació

l'any 1989, porten treballant per continuar el seu llegat.

Va tenir l'oportunitat de treballar amb ell molt estretament -de fet, van preparar la creació de la càtedra junts- i

assegura que "els seus textos no han envellit" i que seguiran influint en les pròximes generacions. Actualment, hi

ha tres tesis en elaboració centrades en tres àmbits diferents, la seva relació amb el teatre, el cinema i el seu

pensament filosòfic.

Aquest dimecres s'ha lliurat el II Premi d'Assaig que duu el seu nom a Josep Borrell per l'obra 'Del silici a la

raó', on relaciona el pensament de Ferrater amb l'actual revolució tecnològica que no va acabar de viure ja que

va morir el 1991. La jornada, que s'ha celebrat a la Casa de Cultura de Girona, ha comptat també amb la

lectura de textos, la conferència 'La importància de Ferrater Mora en la filosofia' i la projecció de la pel�lícula

'Carmina Varia' del mateix filòsof. Demà es continuarà a Barcelona amb altres activitats acadèmiques, entre les

quals hi ha la presentació de la reedició 'Les formes de vida catalana i altres assaigs de Josep Ferrater Mora'

publicat per Edicions 62.

Feina per fer

Els organitzadors volen deixar clar que se seguirà treballant per fer difusió de la seva obra en un futur. Entre els

àmbits que hi ha pendent de treballar, explica Terricabras, figura la seva vessant més internacional, entre altre

coses, perquè els deixebles que va tenir a l'estranger -a Estats Units i l'Amèrica Llatina- i que van ser alumnes

seus han anat morint. En l'àmbit català, cal continuar donant més protagonisme als filòsofs d'aquí a les facultats

de Filosofia, segons Terricabras, sense oblidar als "grans monstres" com ara Descartes. "Ferrater ha d'ocupar

un lloc mol especial", conclou.
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