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Si hem de fiar-nos del testimoni dels qui el co- 
negueren bé (Josep Carner, Jordi Maragall.. .), a 
on rnillor encaixa Jaume Serra Hunter, dins les di- 
ferents activitats universithries i polítiques que porta 
a terme, fou en la seva catedra d'Histbria de la Fi- 
losofia de la Universitat de Barcelona. Alla des- 
plega una intensa activitat que dura des de l'any 
1914 -en que es va crear aquesta catedra- fins 
als anys de la guerra civil, que clausuraren defini- 
tivament (morí el 1943) la seva actuació universi- 
taria. Va ser a la Universitat on instaura un Semi- 
nari d'Historia de la Filosofia i on impartí diferents 
cursets -de vegades clandestins- per tal d'afec- 
cionar els joves a l'estudi dels filbsofs classics. 

Tot seguit presentem al judici del lector actual 
la síntesi del pensament de Serra Hunter sobre la 
Histbria de la Filosofia. 

Per a Serra Hunter la Histbria pot arribar a és- 
ser ciencia perque «no és una successió casual o 
arbitraria que exclogui tota mena de motivació ra- 
cional»l. La dificultat amb que es troba l'historia- 
dor en voler reconstruir un fet histbric -o un pen- 
sament passat- és la seva separació de l'actor pel 
temps i per l'espai, dificultat que s'alleugera gra- 
cies a l'existencia d'un fons huma comú. 

La Histbria és una ciencia diferent de les abs- 
tractes i de les empíriques. L'experimentació i la 
verificació no hi són possibles; l'estadística, la hi- 
pbtesi i la inducció analbgica hi tenen, en canvi, 
una importancia preponderant. L'analisi de la His- 
toria com a ciencia vol dir l'abstracció mental d'un 
fet; la síntesi és la restitució d'una veritat desco- 
berta. Analisi i síntesi són les dues funcions es- 
sencials del metode histbric. 

Aquest metode consta de quatre etapes. La pri- 
mera és l'heurística. Consisteix a cercar el docu- 
ment, base de l'estudi de l'historiador. El document 
es troba als museus, a les biblioteques i als arxius. 
Per a completar aquest primer moment cal la re- 
copilació de tota la bibliografia sobre l'assumpte, 

1 J. SERRA HUNTER, Filosofia i Cultura (segona serie), Lli- 
breria Catalonia, Barcelona 1932, 214 pp., p. 115. 

i també la tradició i el testimoni, que són mitjans 
d'introduir l'historiador en el passat que vol co- 
neixer. Aquest primer pas és més difícil com més 
antiga és l'epoca objecte d'estudi. Així, amb els 
filbsofs moderns, aquesta tasca no té complicació. 
Perb si retrocedim a 1'Edat Mitjana la interpreta- 
ció es complica. Concretament hom ha reconegut 
com a errbnia, després del treball de Duhem, la 
interpretació de Víctor Cousin sobre aquest perío- 
de. No diguem ja la dificultat d'interpretació dels 
filbsofs pre-socratics a partir d'uns fragments. 

La segona etapa és la crítica, moment de comen- 
car a meditar sobre el material recollit. La crítica 
és externa quan <(circumscriu la investigació a 
l'autenticitat dels documents o a la puresa de les 
fonts histbriques~~. La crítica interna (hermeneu- 
tica) consisteix a donar sentit i valor als documents 
preparats per ésser elaborats. 

Fins aquí es tenen uns fets fragmentaris que són 
part d'una realitat queja no existeix. Es així com 
es presenta la tercera etapa, dedicada a la sírztesi 
o reconstrucció mental de la realitat passada. 
Aquesta reconstrucció substitueix l'experimenta- 
ció en les ciencies d'observació directa. Lligar uns 
fets amb uns altres és una qüestió molt difícil per- 
que comporta -altrament d'elirninar l'atzar- de 
trobar unes connexions que el temps ha esborrat, 
«i aixb requereix condicions de prudencia i saga- 
citatn3. Aquesta problematica constitueix la rela- 
tivitat de la ciencia histbrica, de la qual, pero, no 
és exempta cap ciencia. És en aquest moment quan 
s'han d'explicar les causes dels fets coneguts. 

L'última etapa de la recerca és l'exposició histo- 
rica, que, en la modernitat, tendeix més al rigo- 
risme científic que a l'expressió novel.lada. 

LA FILOSOFIA I LA HISTORIA 
DE LA FILOSOFIA: L'ANTIHISTORICISME 

Una vegada exposat el metode histbric veurem 
on situa Serra Hunter la Histbria de la Filosofia 
dins el saber filosbfic. Amb el títol «Prou d'Histo- 
r i c i s m e ~ ~  dedica un assaig a defensar la idea se- 
gons la qual la filosofia no s'identifica amb la His- 

2 Ibid., p. 120. 
3 Ibid., p. l17. 
4 J. SERRA HUNTER, El pensament i la vida, estímuls per 

a filosofar, Edicions del Club del Llibre Catala, Mexic DF 
1945, 139 pp., p. 85. 



tbria de la Filosofia, si bé admet que ((també és 
u11 absurd contraposar la fiosofia arnb la seva his- 
t o r i a ~ ~ .  D'aquesta diferenciació sorgeix, corn a 
conseqükncia practica, l'afirmació de Serra Hun- 
ter que l'ensenyament de la filosofia no ha de co- 
mentar per la seva historia. Ho veurem molt clar 
eii llegir les seves paraules: 

Sempre hem considerat desorientador aquest 
criteri. 1 en la nostra actuació de professors hem 
pogut constatar experimentalment que ho és. No 
és per la historia per on cal comencar la filoso- 
fia (. . .) La filosofia té un contingut; per tant, no 
cal manllevar-lo a un procés abstracte d'evolu- 
ció. La primera condició del treball explorador 
del filbsof és aquesta: enfrontar-se arnb els pro- 
blemes posant en joc els propis mitjans naturals 
de comprensió6. 

Aquesta posició de Serra Hunter és un atac a 
l'historicisme de Benedetto Croce7, que resumeix 
ainb aquestes paraules: «La filosofia de l'esperit 
no pot ésser concretament més que pensament his- 
tbric)b8. Serra Hunter considera antiquada aques- 
ta tesi de Croce. Fonamenta la seva opinió en el 
fet que en la decada dels quaranta -quan escriu 
la seva darrera obra: El pensament i la vida- la 
filosofia universitaria i extrauniversitaria malda per 
uin apropament a la concepció tradicional entesa 
corn a ((especulació de l'Absolut, ciencia general 
de 1'Univers i nomologia de la conducta moral de 
1'homen9. 

Aquesta opinió antihistoricista la defensa ja l'any 
1923 a ((Idealitat, Metafísica, Espiritualisme~. En 
aquest sentit presenta el sistema e c l e ~ t i c ~ ~  corn 
l'intent de reduir la filosofia a historia, que quali- 
fica d'inútil per la impossibilitat de retornar al pas- 
sat tal corn fou. 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Es refereix al seu assaig *Le concept de philosophie com- 

irle historisme absolun, publicat a la Revue de Métaphysique 
et de Morale l'any 1940. 

J .  SERRA HUNTER, El pensament i la vida, p. 96. 
Ibid., p. 97. 

lo L'autor distingeix el sistema eclectic de [(l'actitud eclkc- 
tiran, que considera necessaria per a l'historiador: ~l'eclecti- 
cisme és insostenible corn a sistema, per més que corn a acti- 
tiid O tendencia sia expressió d'una tolerancia i imparcialitat 
que ha de guiar constantment a qui analitza les opinions 
dels altres. (ddealitat, Metafísica, Espiritualisme)>, extret de 
1'Anuari de la Societat Catalana de Filosojia, Institut d'Estu- 
dis Catalans, Barcelona 1923, 17 pp., p. 12). 

Per a valorar un moment de la Historia de la Fi- 
losofia és precís de considerar dues formes d'evo- 
lució del pensament filosbfic: l'evolució sistema- 
tica i la histbrica. La primera es refereix a tot allb 
que té a veure arnb l'especulació tkcnica de la fi- 
losofia, és a dir, a la constant revisió a que és sot- 
mesa la reflexió filosbfica. Des del punt de vista 
de l'evolució histbrica s'estudia el pensament filo- 
sbfic corn a fruit de les tendkncies socials i cultu- 
r a l ~  de cada moment. 

Ensems que hi ha en tota epoca un comú deno- 
minador (((una unitat de cultura»"), hi ha també 
dues forces contraries: una forca tradicional i una 
de progressista que actuen arnb la mateixa forca 
en els productes de l'epoca. Serra Hunter ho ex- 
pressa arnb aquestes paraules: 

Sobre els dos pilans incommovibles de la pe- 
rennitat dels problemes i de la perfectibilitat de 
l'esperit, va realitzant-se l'evolució histbricaI2. 

D'aquí es despren que la historia és dialkctica: 
el present és la síntesi de la tradició i del progrés. 
Tradició i progrés són els dos valors primaris de 
la histbria. 

1 és aquí quan fa al.lusió a la filosofia tradicio- 
nal. Per a Serra Hunter aquesta filosofia no és la 
negació de l'esperit de progrés, sinó la seva con- 
dició. La filosofia tradicional és el material arnb 
que juga el pensador de cada epoca i hi dóna nous 
caires segons la propia individualitat i l'esperit del 
temps: 

Filosofia tradicional hauria de significar tota 
especulació o orientació practica del saber filo- 
sofic que admet valors i principis definitivament 
establerts en la historia del pensament, que for- 
men el nucli de veritats que la Humanitat ampli- 
fica i desenrotlla, sempre mitjancant nous punts 
de vista i sempre en relació arnb la consciencia 
social de cada i3poca13. 

Efectivament, en totes les kpoques hi ha un ma- 

11 J. SERRA HUNTER, «Tradició i progrés en la filosofia con- 
temporanian, Conferencies jilosojiques de liiteneu Barcelo- 
n i s ,  curs 1928-1929, Nagsa, Barcelona 1930, p. 125. 

12 Ibid., p. 119. 
13 Ibid. 



teix fons comú i unes veritats perennes. Per aquest 
motiu l'autor afirma que la raó humana no pot és- 
ser simplement el fruit de l'epoca, sinó que ha de 
tenir unes mormes absolutes que serveixin de 
fonament últim en la polkmica i en la demostra- 
ci614. La historia, doncs, malgrat la individualitat 
de l'historiador, ha d'ésser objectiva. 

Per a Serra Hunter la tradició filosofica es cons- 
tituida per dos moments: «La tradició cultural 
fdosbfica compren per a nosaltres la fdosofia he1.E- 
nica i la cultura cristiana.I5. 

Una concepció integral de la Histbria de la Fi- 
losofia acosturna a veure la marxa del pensament 
com una serie no interrompuda d'esforcos de la 
raó humana en la recerca de 1'Ab~olut'~. 

Serra Hunter no esta d'acord amb la concepció 
integral, ni en el seu vessant hegelia ni en l'escep- 
tic. Per a ell, representar la marxa del pensament 
per mitja d'una línia recta és erroni, perque aquesta 
marxa .ni és constant, ni és uniforme))i7. Si bé el 
pensament té moments esplendorosos, tarnbé en té 
de decadencia i de restauració. 

Amb el que sí que hi esta d'acord és que la his- 
toria tendeix vers l'ideal, bé que a través d'una mar- 
xa heterogenia: 

Vemos la Filosofía en su historia y descubri- 
mos ser la Historia una marcha hacia adelante, 
en busca siempre de un ideal, de un estado más 
perfectot8. 

LA DIVISIÓ DE LA HISTORIA 
DE LA FILOSOFIA 

A l'encapcalament de l'article ~Filosofia)) de 1'En- 
ciclopedia Espasa, Serra Hunter escriu que el pro- 
blema filosbfic es pot estudiar des de dos punts de 

14 Ibid., p. 116. 
15 J. SERRA HUNTER, ddealitat, Metafísica, Espiritualis- 

me., p. 13. 
16 Ibid., p. 35. 
17 Ibid. 
18 J .  SERRA HUNTER, .Historia>>, Enciclopedia Espasa, 

1925, vol. 27, p. 1787. 

vista: el sistematic i l'histbric. Ens dedicarem ara 
a aquest darrer. 

Serra Hunter presenta la divisió de la Historia 
de la Filosofia segons tres autors: Víctor Cousin, 
E. Alfred Weber i Windelband. 

Per a Cousin, la Historia de la Filosofia es re- 
dueix a quatre sistemes: idealisme, sensualisme, 
escepticisme i misticisme. A partir de Cousin sor- 
geix la interpretació de Reichin-Meldeggi9, se- 
gons la qual hi ha un para1,lelisme entre socratis- 
me, cartesianisme i kantisme. Seguint aquesta ma- 
teixa orientació, Weber divideix en epoca metafí- 
sica i epoca crítica tant pel que fa a la filosofia mo- 
derna com a la grega. 

Amb Windelband, neix el metode monografic, 
que presenta cada període dominat per un filosof 
i una escola formada al seu entom. Aquest meto- 
de el seguir& Kuno Fischer. 

Per a Serra Hunter, el metode més exacte per 
estudiar la Histbria de la Filosofia és aquel1 que 
la divideix en grans epoques. Aquesta divisió es 
porta a terme tenint en compte la ideologia i les 
condicions culturals. Presenta tres grans períodes: 
la filosofia antiga (Orient, Grecia i Roma), la rnit- 
jana (fins al Renaixement) i la moderna (des del 
Renaixement fins als primers anys del segle xx). 

Després d'aquesta breu exposició només resta 
presentar el títol de les obres que Serra Hunter de- 
dica a la Histbria de la Filosofia i els articles que, 
sobre aquest tema, escriví a 1'Enciclopedia Espasa. 
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