
ENRAHONAR ofereix en aquest número un recull d’estudis sobre la filosofia
catalana anterior al segle XX. Si hom espera que una introducció editorial faci
explícits els criteris, el com i el perquè d’allò que s’hi presenta, hem de con-
fessar que el nostre, en seleccionar els treballs, ha estat només l’elaboració d’un
tast. Eludirem, doncs, tota declaració de principis; però sí que direm que, a
hores d’ara, la recerca sobre alguns pensadors catalans (Ramon Llull, Arnau
de Vilanova, Francesc Eiximenis) viu un moment especialment dolç. Ens agra-
daria participar-hi des d’aquestes pàgines.

L’ordenació dels articles, els quals ocupen la major part del volum, és his-
toriogràfica. El primer, de Guilherme Wyllie i Alexander Fidora, és dedicat
a un aspecte de la lògica de Ramon Llull (†1316), i els dos darrers, de Mise-
ricòrdia Anglès i Josep M. Udina, respectivament a Xavier Llorens i Barba i
Joan Maragall, dos autors que tanquen ja el segle XIX. Entremig predomi-
nen els estudis sobre pensadors medievals, com el de Jaume Mensa sobre
Arnau de Vilanova o el signat per Paolo Evangelisti sobre la filosofia social i
política de Francesc Eiximenis. En particular, el 700 aniversari de la mort
de Duns Escot (†1308) semblava una data escaient per reprendre l’estudi
dels deixebles catalans de l’anomenat Doctor Subtil, o el d’altres seguidors
seus directament vinculats amb Catalunya, la qual cosa és tant com dir dels
seus intèrprets més importants; i així ho ha fet Agustí Boadas. Finalment,
l’article de Joan Requesens sobre la filosofia moral de tres autors del XVI (Joan
Lluís Vives, Frederic Furió i Joan de Borja) serveix de pont entre aquests dos
moments rellevants de la filosofia catalana: el primer, durant l’edat mitjana,
pel seu esplendor, i el segon, en el segle XIX, per una renaixença de la filosofia.

Encara al segle XIX pertany la nota de Jordi Riba sobre Sunyer i Capdevila.
L’acompanya una segona nota, aquesta d’actualitat: Felip Martí-Jufresa hi apro-
fita l’aparició del primer número de la revista Mirmanda, publicada a la Cata-
lunya Nord, per recordar la figura del pensador Joan Borrell (1938-1992).
Després de les recensions, en la mateixa línia informativa, clou aquest núme-
ro d’ENRAHONAR la crònica sobre el Primer Congrés Català de Filosofia, sig-
nada també per Felip Martí-Jufresa.
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Ho reiterem, aquest número monogràfic no pretén ser representantiu,
sinó un pas endavant més, per remenut que es vulgui, en l’apropiació del nos-
tre passat filosòfic. La decisió de limitar-lo a autors anteriors al segle XX obre
l’avinentesa d’una pròxima monografia dedicada íntegrament a la filosofia
catalana del darrer segle. En realitat, l’extensió dels treballs amb què ja comp-
tem sobre aquest període ens ha dut a ajornar-ne la publicació per bé que,
originàriament, pensàvem incloure’ls en el número que ara surt a la llum.
Donem, per tant, les gràcies a tots els qui, d’una manera o altra, han contri-
buït a fer-lo possible.

Jaume Mensa i Valls
Mercè Rius
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