NOTÍCIES

«Was ist Philosophie im Mittelalter?». El
Xè Congrés Internacional de Filosofia Medieval de la SIEPM
Com cada quatre anys, la «Société
Internationale pour lÉtude de la Philosophie Médiévale» organitzà el seu congrés mundial, en aquesta desena edició
a Erfurt, del 25 al 30 dagost de 1997.
El Congrés, amb el títol Was ist Philosophie im Mittelalter?, i amb més de sis-cents
participants vinguts darreu del món,
pretenia daprofundir en el concepte de
«filosofia medieval». Amb aquest objectiu,
els organitzadors van preveure tres tipus
dactivitats: les conferències plenàries, les
sessions especials i les comissions.
Les conferències, lactivitat central
del matí, foren encarregades a destacadíssims especialistes: Wolfgang Kluxen
(Bonn), Calvin G. Normore (Toronto),
Alain de Libera (Paris), Luca Bianchi (Padova), J. E. Murdoch (Cambridge, MA),
Albert Zimmermann (Köln), Ruedi Imbach (Fribourg), Francesco del Punta
(Pisa), Carlos Steel (Leuven), Jan A. Ärsten (Köln), Stephen D. Dumont (Toronto), Jorge J. E. Gracia (Buffalo, NY) i
tractaren bàsicament del concepte de filosofia en determinats autors i/o en determinades èpoques.
Les sessions especials, dedicades
monogràficament a autors (per exemple,
nhi hagué una, Filosofía y filosofías en la
Edad Media hispana, amb comunicacions
sobre Ramon Llull, Arnau de Vilanova i
Ramon Sibiuda) o a problemes concrets
(v. g . Aristotelism in the Middle Ages, Autour de la censure du 7 mars 1277 o Augustinus und Thomas von Aquin), ocuparen les
primeres hores de les tardes.

A més de les conferències i les sessions de treball, es constituïren grups de
treball sobre «edicions de textos» (presidit per C. Leonardi), «filosofia i ciència en terres islàmiques» (C. Burnett),
«comentaris medievals dAristòtil» (G.
Verbeke), «filosofia jueva» (A. L. Ivry),
el «trivium» (S. Ebbesen), «història de les
ciències i filosofia a lEdat mitjana» (G.
Beaujouan), «tractament electrònic de
documents i estudi de textos medievals»
(P. Tombeur) i «filosofia bizantina» (L.
Benakis), que sanaren trobant en el decurs del Congrés.
El darrer dia del Congrés tingué lloc
lassemblea, en el transcurs de la qual els
socis de la SIEPM renovaren part de la
junta. No cal dir, com és habitual en
congressos daquest nivell, que hi hagué
previstes activitats culturals de tot tipus:
excursions, visites, recepcions, etc.
Només una petita part de les comunicacions seran incloses en les actes del Congrés, que seran publicades dins «Miscellanea
Mediaevalia», però els participants, i els estudiosos en general, tingueren a disposició un resum de totes les ponències i
comunicacions en el volum 4 (1997) de
les «Acta Academiae Scientiarum»
Jaume Mensa i Valls

Averroes y los Averroísmos. Notícia del
«III Congreso de Filosofía Medieval»
Els dies 17 i 18 de desembre de 1998
tingué lloc a Saragossa (en el magnífic
«Centro de Exposiciones y Congresos»
dIbercaja), el III Congrés de la «Sociedad de Filosofía Medieval» (SOFIME),
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