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Mèrich

El passat 25 d’octubre les llibreries es van tornat a omplir de filosofia
amb la publicació de La prosa de la vida: fragments losò cs II. El
culpable ha tornat a ser el doctor en filosofia i lletres Joan-Carles
Mèlich, una de les veus més incisives i valuoses del pensament
català contemporani. Amb aquesta nova entrega, el filòsof reflexiona
sobre la condició nita dels humans a través del que ha anomenat
com filosofia literària: una filosofia que posa la llum en les imatges i
figures de ficció en detriment dels conceptes i les categories de la
metafísica.

Amb una prolífica i consolidada producció literària a les esquenes,
Joan-Carles Mèlich va trobar amb La lectura com a pregària (2015) un
nou terreny literari: l’apunt breu i fragmentari. Ara, amb La prosa de la

vida consolida aquesta nova narrativa que serveix per combinar pensament, filosofia i tradició
literària.

Mèlich, actualment professor titular de filosofia de l’educació a la Universitat Autònoma de
Barcelona, fa 15 anys que es dedica a elaborar la filosofia antropològica de la finitud, posant
especial atenció en el símbol, el cos, l’alteritat, la memòria, la contingència, el silenci i la mort. La
prosa de la vida suposa la culminació d’aquesta tasca desxifrant els misteris de l’existència de
l’individu contemporani.

Jordi Cirach és
creatiu en la
comunicació i
l’elaboració
d’estratègies de
Marketing Digital com a Digital Brand Strategist
i Social Media Strategist per a agències de
comunicació, empreses i institucions. També
és Formador i Speaker en Social Media, Marca
Personal, Influence Marketing i Mobile Live
Streaming, i compagina aquesta tasca amb la
de Redactor de Continguts per a mitjans de
comunicació especialitzat en cultura,
tendències i noves tecnologies. Contacta-hi a
hola@cirach.com.
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Fragmenta Editorial publica aquesta obra mestra que convida al lector a llegir-lo, submergir-s’hi, i
a entrar en un diàleg profund amb ell mateix. En definitiva, a emprendre un viatge filosòfic pel
qual Mèlich ens guia a les arrels de la nostra existència.

Deixeu-vos endur, doncs, per aquest viatge de fragments literaris. Sabem quin és el punt de
partida, però qui sap on ens durà.

La prosa de la vida: fragments filosòfics II
Joan-Carles Mèlich
Editorial Fragmenta
Preu: 12,90 €
www.fragmenta.cat
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Etiquetes: Fragmenta Editorial, Joan Carles-Mèlich

Imprimeix la pàgina

Entrada publicada a Llibres el dijous, 17/11/2016 a les 06:00.
Subscriu-te a l'RSS de comentaris d'aquesta entrada.
Deixa-hi el teu comentari  o fes-ne referència al teu blog personal.
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