EDITORIAL
Ja estem al tercer any de la revista de divulgació del pensament
“Filosofia, ara!”. Tots els qui hi col·laborem – ja sigui com a autors, correctors i revisors, editors, maquetadors,... i també els lectors – som una
peça clau d’un projecte modest però també ben rellevant. En un món
complex, en què el pensament cada cop sembla tenir menys espais, el
fet de disposar d’aquesta publicació quadrimestral és un element d’esperança. Aquest número està centrat en una qüestió monogràfica que
– tot i que a algú sorprengui – no deixa de ser ben rellevant: “Qüestions
sobre la realitat i el sentit de la metafísica”. En breu, volíem reflexionar
sobre la realitat, i els seus fonaments.
Hem rebut suficients articles com per fer un Seminari de treball o un
Congrés, però la nostra ambició és més modesta: que joves estudiants,
professorat i intel·lectuals del nostre entorn puguem tenir elements
d’inspiració. Crec que ho hem aconseguit. Els autors, alguns més
coneguts, d’altre ben novells, han fet l’esforç d’aportar allò que consideren de debò destacable sobre la comprensió i la interpretació de la
realitat. Per exemple, Joan Ordi aporta testimonis sobre la necessitat
de la metafísica; Joan Nonell ofereix un contrast entre la noció de Déu
en Descartes i en Heidegger; Manuel Villar parla del “nou realisme”;
Joan Romero defensa que, malgrat el desenvolupament de les ciències,
l’ontologia és encara imprescindible; i molts més. També publiquem, a
“El Balcó de l’estudiant”, el text d’una estudiant del Batxillerat Científic,
qualificada d’excel·lent a les PAU, que fa consideracions sobre el paper
de la Filosofia.
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No podem negar que són temps difícils per a la Filosofia. Recents decisions del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el lloc que aquesta
matèria ha d’ocupar en les Proves que fan els joves per a accedir a la
Universitat, suprimint-la de la “part comuna”, ens han deixat ben perplexos: com és possible que algú pugui pensar que no és una matèria
competencial?, o que no cal que els estudiants de Ciències demostrin el
seu esperit crític?, o que no puguin examinar-se d’Història de la Filosofia
el 66% d’alumnes que des de fa ja un piló d’anys la venien triant? De ben
segur, tots vostès s’adonaran que si hi ha una assignatura de pes, una
àrea d’estudi transversal i que afavoreix el pensament crític, és aquesta.
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La filosofia no morirà, esprem que tampoc el seu ensenyament.

Col·laboradors
Ramón Moix Camps
Esther Vilalta

Jordi Beltran del Rey
Francesc Coloma Molina
Román De la Calle
Francisco Fernández Defez
Daniel Ferrer Morata
Isidre Ferré Ordóñez
Daniel Inglada i Carratalà
Òscar Llorens i Garcia

Llicència de Reconeixement-NoComercialSenseObraDerivada 4.0 Internacional de
Creative Commons

4 • Filosofia, ara! Revista per a pensar. filoara.cat - Vol. 3 (2017) No. 2. - ISSN 2462-3865

