EDITORIAL
“Això no és una pipa”. Efectivament, no es pot omplir i, per tant, no és
una pipa, argumentava René Magritte. Si hagués pintat un altre quadre
exactament igual i l’hagués titulat “Això sí que és una pipa”, Magritte
hauria mentit?
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Això no és una revista, només n’és l’editorial. O potser sí que és una
revista. O potser és molt més que això: és un projecte que vol posar la
filosofia en català a l’abast de tot aquell que hi estigui interessat, fent-la
atractiva i rellevant, i sense escatimar en rigor i claredat.
“Filosofia, ara!” és un projecte que va creixent gràcies als autors, als
revisors i a l’equip editorial: tots perseverem en la construcció d’aquest
projecte. I per què ho fem? Per tu, per vosaltres, pels lectors, que sou
els que doneu sentit a aquesta aventura. Ho fem perquè ens llegiu, per
oferir-vos una revista accessible i de qualitat. I si el que llegiu us agrada
o us interessa, compartiu-ho! I si el que llegiu us fa pensar, compartiu-ho
encara més! I si ho compartiu per Twitter, etiqueteu-nos: @FilosofiaAra.
Ens agradarà molt saber què us fan pensar els articles de la revista.
Aquest número clausura el tercer any de la revista, amb el monogràfic
sobre Filosofia del llenguatge. A “Aristòtitl, la paraula contra els sofistes”, es ressegueix com part de la filosofia del filòsof estagirita sorgeix
de problemàtiques relacionades amb la manera de tractar el llenguatge
per part dels sofistes. A “Filosofia de o filosofia amb el llenguatge”, es
problematitza la relació de la filosofia amb el llenguatge, de la mà del cas
atípic de Wittgenstein. A “Diàleg instantani”, es vol mostrar la impossibilitat de mantenir un veritable diàleg amb sistemes de missatgeria instantània establint relacions amb autors contemporanis com Heidegger
o Andrés.
A més del monogràfic, a aquest número hi trobareu un seguit d’articles
sobre temes diversos: metafísica, filosofia política, i sobre el sentit de les
facultats de belles arts. També hi trobareu El balcó de l’estudiant amb els
tres articles guanyadors de la Jornada de Filosofia de Girona 2017, celebrada el 15 de desembre en motiu del Dia mundial de la Filosofia, que portava
per títol “Viure amb la postveritat. Fets i relats”. I, per acabar, no us
perdeu la contraportada dedicada a les lligues de debat amb estudiants.
Estàs pensant en escriure un article per FiloAra? Tot el que et cal saber
ho trobaràs al web de la revista, http://filoara.cat, on també hi tens el
Call for papers pel proper número, dedicat a la filosofia pràctica: “Què
he de fer? (Hume, Kant, Mill, i altres)”. Com sempre, també hi tindran
cabuda articles sobre altres temàtiques filosòfiques, i també recensions
de llibres rellevants.
Ara toca posar-se còmode per començar a llegir, a pensar i a gaudir
d’aquest nou número de FiloAra! I que la Filosofia t’acompanyi!
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