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PRESENTACIÓ

El número 42 (any 2009) de la revista TAULA presenta els articles ac-
ceptats sobre filosofia contemporània. A més, recull algunes de les interven-
cions que es feren en les Jornades de Filosofia, titulades Filosofia del Món
Contemporani, que organitzà l’Associació Filosòfica de les Illes Balears
(AFIB). Tingueren lloc els dies 9, 10 i 11 de setembre de 2009 al Gran Hotel,
seu de la Fundació Caixa Fòrum (Palma). El programa de les jornades va
ser el següent:

Dimecres, dia 9: Un món en crisi (teories polítiques actuals)

17 h Antoni Domènech (catedràtic de Filosofia de les Ciències Socials
i Morals de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barce-
lona)

«Filosofia política i crisi actual»
19 h Bernat Riutort (professor titular de Filosofia Moral de la UIB)
«Crisi i relacions de poder»

Dijous, dia 10: La tasca de pensar (el paper de la filosofia avui)

17 h Josep Maria Terricabras (catedràtic de Filosofia de la Universitat
de Girona i director de la Càtedra Ferrater Mora)

«És important pensar?» 

19 h Manuel Cruz (catedràtic de Filosofia Contemporània de la Uni-
versitat de Barcelona i director de les col·leccions Pensamiento Contempo-
ráneo i Biblioteca del Presente, de l’editorial Paidós)

«La ocupación del filósofo»

Divendres, dia 11: El lloc dels valors (problemes ètics actuals)

17 h Adela Cortina (catedràtica de Filosofia Moral de la Universitat de
València)

«Problemas éticos actuales»
19 h Camilo J. Cela (catedràtic de Filosofia Moral de la UIB i director

del Laboratori de Sistemàtica Humana)
«El lloc dels valors en el cervell humà»

Voldríem expressar el nostre agraïment a José Antonio Marina, presi-
dent de l’AFIB, i als membres de la junta directiva, els quals feren possible
que es duguessin a terme les jornades. Volem remarcar-ne la capacitat d’or-
ganització i cordialitat. 

La revista TAULA comença una altra etapa, l’objectiu de la qual serà
presentar estudis nous que s’hagin fet sobre un filòsof en concret per intentar
entendre l’home i la història a través d’ell.

Ens plau comunicar-vos que el doctor Emilio Lledó, catedràtic de la
UNED, membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola i doctor ho-
noris causa per la UIB, ha acceptat la presidència honorària de la revista
TAULA. És un modest homenatge que fem al filòsof i hel·lenista que ha fet
avançar els estudis filosòfics, especialment els hermenèutics i històrics. En
recordam amb respecte i emoció les conferències i el mestratge que exercí
en temps difícils i de tot d’una que s’implantaren els estudis de Filosofia a la
UIB. Les seves paraules són un far que ens il·lumina. L’exercici de la memòria
responsable i enriquidora ens duu a Berlín, on Emilio Lledó escrigué, el 6 d’a-
gost de 1995:
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Se trata únicamente de que, en el sistema institucional de nuestra

educación, trabajemos con las palabras, reflexionemos con ellas, alen-

temos desde ellas un pensamiento crítico, en contacto con la literatura

y con todas las manifestaciones escritas y orales. Este sencillo ejercicio

hace imposible o difícil el engaño, la alienación y la manipulación (nota
prèvia a un pròleg).

Diem adéu als doctors Sebastià Trias Mercant, lul·lista reconegut, Mi-
quel Seguí Aznar i Joan Josep Torres Esbarranch, professors del Departa-
ment de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i del d’Història de l’Art, que
varen ser mestres dels nostres estudiants.

Volem remarcar que hem trobat ajuda en els companys del Departa-
ment de Filosofia i ens cal agrair-los el suport i confiança, intel·lectualment i
professionalment, i l’interès que han tingut per aquesta nova TAULA, un
viatge ple de reptes.

Per acabar, volem expressar el nostre agraïment als encarregats d’a-
questa revista, els doctors Francesc Casadesús i Antoni Bordoy, per tot el
temps que han dirigit TAULA; als excel·lents professionals de l’equip d’Edi-
cions UIB, per haver tingut cura de la publicació i distribució dels exemplars,
i també al director del Servei, el doctor Antoni Bernat Vistarini, per l’ajut i pels
suggeriments innovadors. Dedicam un record emocionat als doctors Albert
Saoner i Adelaida Ambrogi. Tots ells i elles han col·laborat a millorar aquesta
revista.

Francesc Torres (director)
Andrés L. Jaume (secretari)


