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Ja tenim a punt la publicació, lleugerament endarrerida, del segon semestre del vol. 5:
&ldquo;Dones fil&ograve;sofes&rdquo;.
Per això és un goig anunciar ara també els continguts dels propers monogràfics
.

Com sabem, es poden enviar textos a seccions ben diverses, a més del Monogràfic: Articles,
Recursos, Documentació, Exemples d’activitats acadèmiques, Ressenyes, El balcó de
l’estudiant, etc.

L'enviament d'articles per a les properes publicacions encara està oberta:

Gener-juny 2020: “Filosofia i medi ambient”
“Tothom diu que el canvi climàtic és el problema més important de tots, però la gent continua
fent el mateix de sempre. No ho entenc”, escriu Greta Thunberg, l’activista medioambiental
sueca de 17 anys. Aprofundint en aquest no entendre qüestionador, arribarem sens dubte a la
filosofia.
Al llarg de la història, la filosofia s’ha dedicat a pensar la naturalesa, el medi ambient i el canvi
climàtic des de diverses perspectives: ètiques i polítiques, però també ontològiques i
metafísiques, entre d’altres.
Per tot això que volem dedicar el proper número de la revista a “La filosofia i el medi
ambient”: perquè és un tema clàssic i contemporani que urgeix més que mai repensar-lo amb
rigor i claredat.

Juliol-desembre 2020: “La crisi de la veritat”
El totalitarisme, que creix de manera exponencial en els darrers anys, sosté el seu aparell
filosòfic en el relativisme i la deconstrucció. Si no hi ha veritat, tot val i tot és interpretable.
L'escriptor Robert A. Henlein va dir que “es triga menys temps en influir a un miler d’individus
apel·lant als seus prejudicis que en convèncer a un de sol emprant la lògica”. En l’era de la
immediatesa, sembla que el prejudici guanya per golejada a la veritat.
Sumem-hi la desaparició d’una realitat clara, la cooptació del llenguatge, les fake news, la
mentida rebatejada com a posteritat i veurem que la veritat està tocada de mort.
Aquestes són algunes de les raons per les que volem dedicar un número de la revista a “la
crisi de la veritat”. Pensem que és indispensable repensar aquest tema clàssic des de
l’actualitat. La reflexió filosòfica, des de perspectives que van de la gnoseologia a la filosofia
política, i de l’ètica a la lògica i la retòrica, pot oferir un punt de llum allà on l’anhel socràtic
només hi troba foscor.
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