EDITORIAL
En aquesta nostra època de postveritat i fake news, resulta urgent
revisitar la tradició filosòfica perquè ens ajudi a posar llum a la foscor:
què és la veritat i per què està en crisi? Quines implicacions pot tenir
aquesta crisi de la veritat?
Per això volem que aquest número de la revista sigui un lloc de trobada
per reflexionar conjuntament sobre aquestes qüestions des de diverses
perspectives: des de la gnoseologia fins a la filosofia política, passant per
l’ètica, la lògica o la retòrica.
En aquest exemplar hi trobareu 5 articles sobre el monogràfic de “La crisi
de la veritat”; 4 articles sobre altres temàtiques igualment interessats; la
traducció d’una entrevista a l’ acadèmica Korsgaard; un article de caire
més pedagògic sobre l'educació en el marc de les xarxes socials; 2 articles
escrits per estudiants de l’Institut Montsacopa (Olot); i la contraportada
dedicada a l’assignatura de Filosofia del Batxillerat Internacional.
Cal reconèixer la tasca dels autors, dels revisors i de totes les persones
implicades en fer realitat aquesta revista. També volem agrair a Christine
Korsgaard, Nigel Warburton i David Edmonds per donar-nos el permís
de traduir l’entrevista “Christine Korsgaard sobre l’estatus moral dels
animals” que aparegué en primer lloc al Podcast Philosophy Bites. També
volem agrair-ho a Suki Finn, editora del nou llibre de Philosophy Bites,
Women of Ideas, i a Peter Momtchiloff, editor a Oxford University Press.
I si voleu estar al dia de les novetats de la revista, ens podeu seguir a
Twitter @FilosofiaAra i visitar la nostra web filoara.cat, on podreu trobar
el call for papers pel proper número i on us podeu registrar per rebre
notícies de la revista.
A més, també us recomanem les conferències que l’Associació “Filosofia,
Ara” ha organitzat pel primer semestre del 2022 a Girona sobre diverses
temàtiques d'actualitat i amb la col·laboració de professors com Ramon
Alcoberro, Nemrod Carrasco Joan Manuel del Pozo o Joan Vergés, entre
d’altres.
Volem dedicar aquest exemplar a un dels membres de l’Equip editor i
fundador de la revista, que ens ha deixat sobtadament, i abans d'hora,
ara no fa pas tants mesos. Una persona fiable, compromesa i estimada,
que ens donava força a tots, l’Eduard Casserras, professor de Filosofia i
Inspector d’Educació de Catalunya. El nostre record i agraïment.
Esperem que gaudiu de la revista,
L’Equip Editorial
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