
111 SEMANA DE ETICA Y FILOSOFIA POLITICA 
(Granada, diciembre 

La I I I  Setmana d'Etica i Filosofia Politica 
tingué lloc a Granada, del 19 al 22 de desem- 
bre, amb una gran assistkncia de públic malgrat 
el fred i la pluja que no ens van permetre fruir 
amb tranquillitat els indrets artístics de la ciutat. 

El tema escollit per aquesta I I I  Setmana era 
el de «la legitimació etica de la política». Fona- 
mentalment hi participaren filbsofs de la moral 
i filbsofs del dret, que exposaren i xerraren so- 
bre les possibilitats de justificar kticament les 
lleis, el consens i, en general, l'actuació política. 
Val a dir que els juristes es van mostrar en 
aquest punt bastant més crkduls que els filbsofs. 

Així, tant Nicolás López Calera com Elías 
Díaz, els dos conferenciants de la setmana, van 
fer una crida a favor de les regles del joc demo- 
crhtic contra possibles actuacions crítiques que 
violenten i fan trontollar 1'Estat de Dret. Tots 
dos opinaven que aquest compta amb els recur- 
sos suficients per arbitrar l'autocrítica i assolir 
una participació més gran i millor en les deci- 

DOCTOR HONORIS CAUSA 

A les dotze del 26 de gener de 1984, en com- 
memoració del cinquante aniversari de la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona, eren investits 
doctors honoris causa per aquesta universitat 
els filbsofs Eduard Nicol i Ramon Xirau, dos 
catalans que desenvolupen llur activitat docent 
a Mexic -a la U.N.A.M.-, on es varen tras- 
lladar per la guerra que Jordi Maragall qualifica 
d 'incivil. 

Apadrinava Eduard Nicol el professor Octavi 
Fullat, i Ramon Xirau el també íilbsof Jordi 
Maragall, abans esmentat. La cerimbnia estava 
presidida pel president de la Corporació Metro- 
politana de Barcelona, Pasqual Maragall, i pel 
rector de la Universitat Autbnoma, Antoni Serra 

sions de govern. Els filbsofs, per contra, es mo- 
vien en un dmbit molt més enlairat i abstracte, 
i es mostraven, en general, més pessimistes res- 
pecte a les possibilitats d'una actuació política 
kticament satisfactoria. El professor Aranguren, 
que va cloure la setmana, aboga per una síntesi 
de la crítica des de fora i la collaboració activa 
en política. 

A més de les ponkncies del matí (a cirrec de 
dues persones cada una) i les conferencies del 
vespre, la Setmana organitzava quatre serninaris 
sobre els temes: 1) Justicia i Poder; 2 )  El lloc 
social dels intellectuals en vigília de 1984; 3)  El 
debat Nozick-Rawls i la utopia de 1'Estat just; 
4)  Experikncies diddctiques de I'Etica en el 
BUP. Aquest darrer seminari va comptar amb 
més de cent participants, tots professors de bat- 
xillerat preocupats pel que i el com de l'assig- 
natura que ha vingut a substituir la Religió. 

Ramoneda, que van cloure l'acte després de les 
corresponents presentacions i les l l i~ons ma- 
gistral~ dels nous doctors honoris causa. La pro- 
fessora Victoria Camps l'havia encetat anun- 
ciant la recent publicació d'un recull pbstum 
d'obres de Joaquim Xirau, que fou degd de la 
U.A.B. Aquest llibre ha aparegut grdcies a la 
collaboració de l'editorial Península, el Colegio 
de México i la nostra Universitat, que comme- 
mora també així el seu aniversari. 

A la sortida s'entregh als assistents un qua- 
dern, editat pel servei de publicacions de la 
U.A.B., que conté els parlaments de l'acte. 


