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La vídua de Nicol, Alicia,
va participar ahir al matí, a
la sala de graus de la Fa-
cultat de Lletres de la
UdG, en la inauguració del
simposi internacional que
la Càtedra Ferrater Mora
ha dedicat a La filosofia
d’Eduard Nicol
(1907-1990). Recordant
unes paraules del seu marit
sobre el destí dels pobles i

el problema de convivèn-
cia, tan vigents ara com el
1941, quan van ser escrites
(«La cultura és l’essència
mateixa dels pobles com el
nostre»), Alicia Nicol va
dir de Catalunya: «Aquest
país va pel camí que li cor-
respon, com a poble petit
però amb un magnífic
avenç cultural que ha de
seguir mantenint, perquè

crec que aquesta és la for-
ça de Catalunya i dels seus
filòsofs.» Acompanyada a
la taula pel director de la
càtedra, Josep Maria Ter-
ricabras, i la rectora de la
UdG, Anna Maria Geli,
Alicia Nicol va destacar
que el seu marit tenia «una

visió filosòfica molt avan-
çada al seu temps». Per a
Terricabras, la seva càte-
dra completa amb Nicol la
tripleta de grans filòsofs
catalans exiliats, després
dels simposis dedicats a
Josep Ferrater Mora i Joa-
quim Xirau. Tot seguit, Jo-

sé Luis Abellán va oferir la
xerrada inaugural –substi-
tuint Miquel Siguan, que
intervindrà avui en la se-
gona i última jornada del
simposi– en la qual va de-
finir Nicol com «un far
aïllat», al marge de qualse-
vol moviment o tendència.

Un simposi celebra el seu centenari

La Càtedra Ferrater
Mora reivindica

l’excepció de Nicol

XAVIER CASTILLÓN / Girona

� És cert que aquest any es compleix el centenari del nai-
xement d’Eduard Nicol, però com va dir ahir Josep Maria
Terricabras a la inauguració del simposi que li dedica la
UdG, qualsevol excusa és bona per difondre la figura i
l’obra d’aquest filòsof català exiliat a Mèxic i aquí gaire-
bé oblidat, que sempre va voler «ser l’excepció».

D’esquerra a dreta, Roberto González, José Luis Abellán, Ricardo Horneffer, Guadalupe Oli-
vares, Alicia Nicol, Anna Maria Geli i Josep Maria Terricabras. / LLUÍS SERRAT

«L’escriptura de
les dones», a les
llibreries El Cucut
i Carlemany
� Girona. El Gremi de
Llibreters de Barcelona
i Catalunya ha organit-
zat un altre any el cicle
de lectures D’Ulisses a
Ulisses, en 24 llibreries
d’arreu del país, amb el
títol L’escriptura de les
dones. Avui a la llibre-
ria Carlemany de Giro-
na (19.30 h) Maite Ma-
nau i Jaume Pallàs dia-
logaran sobre la novel-
la de la nord-americana
Helene Hanff 84, Cha-
ring Cross Road, tradu-
ïda per Puri Gómez,
també present a l’acte. I
a El Cucut de Torroella
de Montgrí (20.30 h), la
mestra Dolors Bassa
parlarà amb l’escripto-
ra Judit Pujadó sobre el
món femení en la seva
obra. / A. HERNÁNDEZ

� L’artista banyolí Joan
Oliver (Mata, Porqueres,
1963) ha guanyat el I Con-
curs d’Escultura a l’Aire
Lliure d’Alcaracejos (Còr-
dova) amb el projecte d’un
bloc cúbic de 2,40 metres
trencat per una estreta
obertura que simbolitza el
passadís per on els antics
miners de la zona lluitaven
cada dia per la supervivèn-
cia. La peça, premiada
amb 3.000 euros, serà col-
locada en un espai públic
d’exposició permanent del
municipi cordovès que re-
unirà, amb el temps, altres
obres destinades a recupe-
rar la memòria històrica de
la comarca, essencialment
rural, de Los Pedroches.
Atenent-se a aquest reque-
riment d’identificació de
l’escultura amb l’art, el

paisatge i la història del
lloc, Joan Oliver ha plante-
jat la seva maqueta com un
homenatge als antics mi-
ners que treballaven a la
comarca. L’escultura, rea-
litzada amb ferro corten i
pedra, simbolitza un bloc
de matèria extret de les
profunditats de la terra, on
només un passadís estret
evoca la intervenció i la
presència humanes, expli-
ca l’artista. Dins el túnel,
que reflecteix el camí del
treball però també «el de la
fam i la supervivència»,
diu Oliver, el visitant, pe-
rò, pot descobrir-hi tresors
amagats: peces de plom i
coure, els minerals que
més abunden a la zona,
que ressalten la noblesa de
la peça i la poesia cromàti-
ca dels materials naturals
que la componen.

L’escultor Joan Oliver
concep un túnel per a la
supervivència en record
dels miners cordovesos

E.V. / Banyoles

Joan Oliver, amb la maqueta de la peça premiada.
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