
El número 44 de la nostra revista ENRAHONAR, intitulat Filosofia catalana del
segle XX, és la continuació del número 42, publicat ara fa un any amb el títol
Filosofia catalana medieval i moderna. En la presentació d’ENRAHONAR 42,
dèiem (p. 8):

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.

Ha arribat, doncs, el moment de presentar aquella que auguràvem «pròxi-
ma monografia».

Com anuncia el títol, els articles són dedicats a autors catalans (en el sen-
tit més ampli possible de la paraula, és a dir, que han escrit en català i/o que han
nascut o viscut a Catalunya) del segle XX (també, en un sentit ampli): des de
Francesc d’Assís Masferrer i Arquimbau, mort tot just quan començava el segle XX,
i deixeble de Francesc Xavier Llorens i Barba (un dels autors estudiats en el
número 42), fins a Josep Ferrater Mora (†1991). El lector trobarà, en primer
lloc, tres articles sobre un dels filòsofs catalans més destacats i coneguts del
segle XX, l’esmentat Josep Ferrater Mora, de Priscilla N. Cohn, Andrew Lin-
zey i Óscar Horta, els quals analitzen respectivament dues de les seves novel·les
(Claudia, mi Claudia i Hecho en Corona), un tema («blood fiestas») de drets
dels animals i, com argumenta l’autor, també de drets humans, i finalment
l’aportació de Ferrater Mora a l’ètica. Tot seguit, podem llegir tres articles sig-
nats per Oriol Farrés, Ignasi Roviró i Jèssica Jaques, que tenen per tema de
recerca l’anàlisi de conceptes ètics i polítics significatius d’Eduard Nicol (i com-
parats amb les propostes de José Ortega y Gasset), la filosofia del sentit comú
d’un filòsof vigatà ben interessant, Francesc d’Assís Masferrer, i l’estètica de
Francesc Mirabent.

Després dels articles el lector trobarà una nota bibliogràfica de Joan Carles
Mèlich, Una antropologia de l’ambigüitat, sobre l’antropòleg Lluís Duch, escri-
ta a propòsit d’un llibre seu. Completen el número un bon grapat de recen-
sions de llibres recents que per una o altra raó, creiem, poden ser d’interès per
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al lector. Les ressenyes han estat ordenades segons l’ordre alfabètic dels autors
dels llibres ressenyats.

Repetim el que ja vam dir en la presentació d’ENRAHONAR 42: no hi ha en
aquest volum cap pretensió d’oferir una visió de conjunt, ni d’estudiar els
autors més importants o més representatius; sinó que només volem aportar el
nostre granet de sorra a l’estudi i el coneixement de la nostra pròpia tradició
filosòfica, de vegades desconeguda i ignorada, però molt sovint interessant i
en alguns moments puntuals fins i tot brillant.

Per acabar, donem les gràcies a totes aquelles persones que, d’una manera
o altra, han fet possible aquest número.

Jaume Mensa i Valls
Universitat Autònoma de Barcelona
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