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El professor Victor Gómez Pin catedràtic de Filosofia de la Universitat Autònoma
de Barcelona ha publicat un article al diari &quot;Le Monde Diplomatique&quot;
del mes de Setembre, que fa referència al congrés mundial de Filosofia de Seül.
Amb el títol &quot;Dignitat humana i exigència filosòfica&quot; sosté la idea que
avui la pràctica de la filosofia i la seva posició dins el món hauria de protagonitzar
el paper de denuncia i explicació de les condicions socials que el món es troba.
La globalització ha portat ha destapar els racons i les foscors del pensament a
nivell mundial. Les relacions entre ciència, filosofia, societat han permès un debat
intens sobre els seus límits i els seus espais. Quan existeix una nova manera de
relacionar-se amb els espais com el fet per primera vegada que sigui Àsia qui
realitzi el Congrés Mundial de Filosofia. El professor afirma que &quot;si la
filosofia tiene las pretensiones de universalidad y aspira a ser educadora de la
humanidad, entonces conviene preguntarse por qué la filosofía tiene tan liviano
peso en la formación básica de los ciudadanos, empezando por los Estados
Unidos, cuando Aristóteles pretendía que la disposición filosófica era propia de
los hombres libres&quot;. I afegeix més endavant la idea de la falta de mínimes
condicions socials per poder parlar d'educació i veritable emancipació humana.
Citant a Kant,a John Searle , Plató i Marx planteja la necessitat de trobar els
fonaments i els principis per poder sortir de la condició d'alienació social i
personal. Aquest és el paper que hauria de tenir la filosofia. Per acabar explica
que els filòsofs del congrés quan varen visitar la Gran Muralla van trobar un
eslogan que deia: &quot; Un únic món, un únic somni&quot;...potser com afegeix
ell aquesta és una exigència filosòfica actualment.
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