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La prosa de la vida (Fragments filosòfics II). Joan-Carles Mèlich.Fragmenta
Editorial

En aquests temps que sembla que costa trobar bones notícies en els diaris, una en
El Periódico del 10 de novembre em va omplir d’esperança. “La Filosofia està de
moda” comentava l’augment d’alumnes universitaris i la venda de llibres
d’aquesta temàtica. Alguns professors de filosofia catalans figuren ens són
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coneguts al gran públic: Josep Maria Esquirol, Marina Garcés o Joan-Carles
Mèlich.

I em volia referir al darrer llibre d’aquest pensador, professor de filosofia de
l’educació i que ha treballat temes com el
mal després d’Auschwitz o la compassió. I
ara ha publicat el segon dels llibres del
que vol que sigui trilogia, “Fragments
filosòfics”. Sota el títol “La prosa de la
vida” breus pensaments (sovint a partir de
textos que mostren la seva àmplia cultura
i formació, pròpia d’un lector infatigable)
ens van fent reflexionar, ens interpel·len
de temes com la vida, la mort, el dolor, els
altres, l’educació, Déu…

Joan-Carles Mèlich sempre m’obre portes
i em convida a parar i pensar. No és poc!
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