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Presentació dels editors

Fruit d’una consolidada tradició que harmonitza unitat lingüística amb 
diversitat territorial, el Congrés Català de Filosofia va celebrar la cinquena 
edició a Canillo (Andorra), entre el 20 i el 22 de juny de 2019. Els gairebé 
dos-cents assistents van poder gaudir de 111 comunicacions i 5 conferències 
plenàries, que van ser distribuïdes en tres espais d’aquesta població del país 
dels Pirineus: el Palau de Gel (Auditori i dues sales modulars), l’edifici Pere-
caus i l’emblemàtica església romànica de Sant Joan de Caselles. En aquestes 
ubicacions, els assistents van poder participar en comunicacions de cinc àm-
bits («600 anys del Consell de la Terra», «Història del pensament», «Paraula 
i raó», «Art i percepció», «Filosofia i educació») i de cinc simposis («Consum 
i contaminació», «Transmissió des del pensament filosòfic femení», «Plató», 
«Autobiografies desconstruïdes», «Andorra i el pensament carolingi»). El 
contingut de cada àmbit, cada simposi, cada conferència plenària i llurs po-
nents pot ser consultat al final d’aquestes Actes.

L’edició de les actes d’un congrés implica, com el nom indica, combinar 
la voluntat de mostrar (del verb llatí edere) les coses que han estat fetes (acta, 
del verb llatí ago) amb la tasca no gens fàcil de preparar-ne una selecció. Amb 
vista a aquest fi i per tal de garantir-ne la neutralitat, el Congrés va establir un 
comitè científic que va supervisar les dues fases de selecció de comunicacions 
i conferències plenàries. En la primera fase, prèvia al Congrés, el comitè va 
fer una tria d’entre totes les propostes de comunicacions i de simposis. En la 
segona fase, posterior al Congrés, el comitè científic va establir quines comu-
nicacions i quins simposis (d’entre tots els que van respondre a la crida a la 
publicació) figurarien en aquestes Actes d’acord amb els resultats del procés 
de revisió cega per parells, que va desenvolupar-se durant els mesos ulteriors 
al Congrés. El resultat final d’aquestes dues fases, que va implicar l’exclusió 
d’algunes propostes i la revisió i l’esmena d’altres, són les 48 aportacions que 
han arribat fins aquest punt. Volem agrair la feina escrupolosa dels revisors i 
les revisores que de forma anònima, desinteressada i amb un elevat compro-
mís ètic i intel·lectual han contribuït de forma decisiva a fer possible aquestes 
Actes. Volem advertir, també, que els simposis que no apareixen editats aquí 
tenien altres compromisos de publicació i que hem afegit al final del text les 
comunicacions més vinculades a Andorra.

Si, com diu Aristòtil (Metafísica 982b12-13), l’origen de la filosofia 
rau en el fet de meravellar-se (τὸ θαυμάζειν) i ser curiós, els editors volem 
transmetre al lector que aquest és l’esperit amb què caldria endegar la lec-
tura d’aquestes Actes. En efecte, la pluralitat de temes, de problemàtiques, 
de propostes, de conclusions i, fins i tot, d’estils d’expressió han de ser 
motiu de meravella i desvetllament de la curiositat. I si el lector considera 
que, en algun moment, no veu gaire clar allò que llegeix, sàpiga que va 
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pel bon camí. Ben sovint el fet de veure-hi massa clar és indici de no estar 
veient res.

Acabem aquesta presentació amb un agraïment a les societats filosòfi-
ques organitzadores del Congrés (Societat Andorrana de Ciències, Societat 
Catalana de Filosofia), a les societats filosòfiques coorganitzadores (Associ-
ació Filosòfica de les Illes Balears, Societat de Filosofia del País Valencià), a 
les universitats col·laboradores (Universitat d’Andorra, Universitat de Bar-
celona, Universitat de València, Universitat Autònoma de Barcelona, Uni-
versitat de les Illes Balears, Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, 
Universitat Internacional de Catalunya), a diverses entitats andorranes (Pa-
lau de Gel, Fundació Julià Reig, Llibreria La Puça, Andorra Telecom, Crèdit 
Andorrà) i, molt especialment, a les autoritats nacionals d’Andorra (Molt 
Il·lustre Sr. Xavier Espot Zamora, Consell General, Comú de la Parròquia 
de Canillo) i a l’equip de la Societat Andorrana de Ciències presidit per 
Àngels Mach Buch. A tots expressem molt sincerament la nostra gratitud 
per la càlida col·laboració i per la generosa ajuda sense les quals ni el Cinquè 
Congrés Català de Filosofia ni la publicació d’aquestes Actes no haurien 
estat possibles.
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