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1. FILOSOFIA CATALANA: TRADICIO, 
ESCOLA 1 EXILI 

Per que la proposta d'un estudi sobre la filo- 
sofia catalana a l'exili, quan aquesta és aparent- 
ment tan dispersa en autors i obres, i a tants 
anys d'haver-se esdevingut l'exili, i quan el pe- 
ríode polític que el mantingué esta ja clos? Per 
altra banda, ¿hem de fer una consideració molt 
diferenciada de la filosofia respecte a la resta de 
la cultura exiliada dels anys 1936-1939? 

Comen~ant per aquesta darrera qüestió, un 
estudi sobre la literatura catalana a l'exili com 
el d'Albert Manent ' evidencia la diferencia que 
aquesta pot tenir respecte a la filosofia. La major 
part dels escriptors han anat tornant al país, on 
són més o menys coneguts, i on han continuat 
escrivint i publicant, des de Joan Sales, que tor- 
na l'any 1948, fins a Agustí Bartra, que ho va 
fer el 1970, per esmentar-ne dos de ben dife- 
rents. Així, veiem que la iilosofia ha tingut un 
altre camí que el de la literatura: la practica to- 
talitat dels filbsofs a l'exili no han tornat a viure 
al nostre país, a penes hi han publicat i, llevat 
d'alguna comptada excepció, la seva obra ens és 
pricticament desconeguda. Per adonar-nos d'ai- 
xb n'hi ha prou a repassar els noms que des- 
prés anirem citant. 

Aquest estat anbmal de la filosofia catalana a 
l'exili s'hauria d'examinar en relació a la situa- 
ció de la filosofia dins la cultura catalana contem- 
porania, que no és gaire menys anbmala. 1 als 
tres exilis que diu haver viscut Eduard Nicol 
-el del país, el de la llengua i el d'estar al mar- 
ge dels centres de producció cultural euro- 
p e ~ s - ~ ,  cal afegir-n'hi un quart: el que caracte- 
ritza la filosofia respecte a la cultura catalana. 
Aquest exili és el que explicara la prolongació 
dels altres tres. A més, ens explicara, en part, 
aquest permanent estar en fals que caracteritza 
fins ara mateix la filosofia en la nostra cultura. 

Aquest estat anbmal ja és present quan tot 
sovint es posa en dubte la mera existencia de la 

* Aquestes notes pertanyen a un estudi, en actual 
elaboració, sobre la filosofia catalana a l'exili, que es 
porta a terme amb els ajuts de la Fundació Bofill, 
l'obra Social de la Caixa de Barcelona i la C.I.R.I.T. 
(Ampliació d'estudis a l'estranger). 

l MANENT, A., La literatura catalana a l'exili, Cu- 
rial, Barcelona, 1976. 

E n  el dialeg televisat amb XAVIER RUBERT DE 
VENT~S, Pensadors catalans, de prbxima edició. 

filosofia catalana. És ja com un ritual iniciar un 
estudi sobre una obra filosbfica catalana amb 
aquest dubte. El que no es té en compte és que 
l'existencia d'una filosofia catalana, si no li vo- 
lem donar un místic sentit essencialista, queda 
més que assegurada i fora de tot dubte justament 
a través de qualsevol d'aquests estudis que co- 
menten per interrogar-se sobre aquella existen- 
cia. L'adjectivació de nacional a una filosofia es 
produeix per simple acumulació de noms i obres. 
Una filosofia nacional, valgui haver-ho de dir, és 
la que es produeix en el llarg del temps en una 
nació. Un cop entes aixb, podem comenqar a 
afegir adjectius a aquesta filosofia nacional, que 
ser2 més o menys interessant, original, pobre, 
profunda o allb que sigui. Amb Josep Ferrater 
Mora, aleshores, podem dir que els adjectius fan 
nosa quan es fa filosofia seriosa, cllevat dels ad- 
jectius que poden aclarir-nos l'estructura con- 
ceptual de la filosofia feta» 3. 

El dubte sobre una filosofia catalana ha estat 
afavorit, sovint, per la confusió entre la seva 
mera existencia i una precipitada valoració de la 
seva qualitat i originalitat preses globalment, 
com si d'aquestes en depengués aquella. També 
ha acabat per confondre l'ús indiscriminat i poc 
rigorós de termes com «Escola de Barcelona» i 
«Tradició catalana» aplicats a la filosofia. Convé 
diferenciar una i altra amb molt de compte, en- 
cara que sigui d'una manera esquemitica 4 .  

Per «Escola de Barcelona» s'ha entes, inicial- 
ment, el grup de filbsofs vinculats a la Facultat 
de Filosofia de la Universitat de Barcelona dels 
anys vint i trenta, de la mateixa manera que es 
parlava d'una escola de Madrid, en referir-se a 
la Facultat de la Universitat d'aquesta ciutat. Ja 
a l'exili, José Gaos va parlar d'aquestes dues es- 
coles en aquest sentit, i afegí que corresponien 
a les dues úniques facultats que en aquells anys 

FERRATER MORA, Josep, ((Reflexions sobre la fi- 
losofia a Catalunya», Discurs d'investidura doctor ho- 
noris causa, Bellaterra, Servei de Publicacions de la 
Universitat Autbnoma de Barcelona, 1979, p. 37; text 
inclbs a Les formes de la vida catalana i altres assaigs, 
Edicions 62, Barcelona, M.O.L.C., 1980. 

CARRERAS I ARTAU, Tomas, per exemple, no 
distingeix entre «tradició» i csentit d'escola» a Intro- 
ducció a la Histdria del pensament filosiific a Cata- 
lunya, Catalbnia, Barcelona, 1931, p. 18. Estem d'acord 
amb ell, en canvi, quan diu que «cal distingir entre 
l'exist~ncia de la tradició filosbfica d'un poble, la valo- 
ració d'aquesta tradició i l'esdevenidor de la filosofia 
en el mateix poble», op. cit., p. 90. 



hi havia a Espanya 5. Més tard, en parlar alguns 
deixebles d'Ortega d'una «escuela» de Madrid 
en un sentit molt més específic del terme, sem- 
blava que també es podria parlar d'una escola 
de Barcelona en aquest sentit. En el seu article 
«La Escuela de Barcelona», Eduard Nicol expli- 
ca minuciosament la inexistencia d'una escola 
filosbfica catalana entesa així. Quan alguna vega- 
da algú ha fet servir aquest text per dir el con- 
trari, no ha comptat ni amb la seva primera fra- 
se, que diu «ja sé que no hi ha una Escola de 
Barcelona» 6. Es pot dir prbpiament, doncs, que 
dels anys vint i trenta surt una escola de Madrid 
a l'entorn d'Ortega (com repetidament han fet 
els seus deixebles, especialment Manuel Granel1 
i Julián Marías), i corn a molt un grup de Bar- 
celona, pero no una escola 7 .  

Una altra cosa que una escola és una tradició 
filosbfica. Per defensar-ne una de catalana, s'ha 
intentat alguna vegada buscar fonaments a La 
Tvadició Catalana (1892), de Torras i Bages, 
sense tenir en compte que el que veritablement 
es proposava el bisbe de Vic era mostrar l'exis- 
tkncia d'una tradició de pensament catblic a Ca- 
talunya. Seguir part de les tesis de Torras i Ba- 
ges per defensar una tradició filosbfica catalana 
propia és el que en el seu moment va interesar 
a Francesc Pujols en el seu divertit Concepte 
General de la Ciencia Catalana (1918). Aquest 
autor i la seva obra ens poden donar una mica 
la idea de la perspectiva en que una tradició 
filosbfica catalana es pot defensar. 

GAOS, J., «LOS "transterrados" españoles de la 
filosofía en México», Filosojia y Letras, n.O 36,  octu- 
bre 1949, p. 207; article posteriorment inclbs en el 
seu llibre Filosojia mexicana de nuestros dias (1954). 
A partir d'aquest text podem pensar que és Gaos un 
dels primers en escriure sobre aquestes dues suposades 
escoles. 

6 NICOL, E., «La Escuela de Barcelona)), El pro- 
blema de la jilosojia hispátzica, Tecnos, Madrid, 1961, 
pp. 165 i SS. FERRATER MORA, J., també inclou el 
dubte en parlar d'aquesta escola en el seu article corres- 
ponent al Diccionario de Filosofia. LLUÍS I FONT, P., 
igualment parla d'una manera molt matisada d'un «mo- 
vimcnt filosbfic sorgit a Barcelona», «en certa forma 
continuat en el segle xx», article «Escola filosbfica 
catalana)) a Ictineu. Diccionari de les ciencies de la 
societat catalana als Palsos Catalans, Edicions 62 ,  Bar- 
celona, 1979, p. 179. 

En aquest sentit 6s just LARROYO, F., quan, en 
parlar dels filbsofs exiliats espanyols, es refereix a «la 
escuela de Madrid» i al «grupo de Barcelona)), La filo- 
sofía iberoameuicana, Porrúa, Mkxic, 1978, pp. 134 
i 137. 

Parlant amb cert rigor, no hi ha aquesta tra- 
dició filosbfica. Una tradició no solament la 
constitueix una acumulació d'autors i obres ail- 
lats en el tempc (aixb que en el nostre context 
podem anomenar «filosofia catalana»), sinó que 
també cal comptar amb la vinculació d'uns au- 
tors als altres, llur continuitat en el temps, una 
certa herencia d'uns als altres a través d'analisis, 
crítiques, interpretacions, disputes, corrents, in- 
fluencies, escoles, grups, etc. En la filosofia ca- 
talana no es produeix aquest encadenat i no hi 
ha, per tant, un habit de crítica i tradició filosb- 
fiques, corn prbpiament continuem sense tenir 
ara mateix. 

No és més que una contradicció produida per 
aquestes mancances el fet que l'obra de Joaquim 
Xirau hagi estat dins la filosofia catalana una de 
les poques que ha estat estudiada d'una manera 
global i exhaustiva, almenys en dos treballs aca- 
demics sobre la seva filosofia; i que justament en 
ells se l'hagi considerat representatiu d'una es- 
cola de Barcelona, en un cas, i corn a integrant 
d'una tradició catalana, en un altre. 

La no existencia d'una tradició filosbfica ex- 
plica la debilitat, la poca originalitat de la filo- 
sofia catalana i la mínima forca per acabar d'ar- 
relar i ser fecunda. La resistencia a reconeixer 
tot aixb perpetua aquest estat, i origina una si- 
tuació anbmala de la filosofia dintre de la cul- 
tura catalana: un llarg exili. No és casual que, 
al final de la seva vida. Eugeni d'Ors fins i tot 
es considerés un expatriat intellectual; corn tam- 
poc no ho és que, recentment, més d'un filbsof 
s'hagi considerat exiliat respecte d'alguna insti- 
tució. És per aixb que la filosofia exiliada dcl 
1939 no ha pogut considerar acabat del tot el 
seu exili, tan enlli d'aquesta data, corn ho ha 
anat fent la novella o la poesia. Ha  estat la iner- 
cia d'una manca de tradició filosbfica, i potser 
una inconscient voluntat d'oblit cap a un passat 
filosbfic no especialment esplendorós, allb que 
ha ajudat a perllongar l'exili de l'obra filosbfica 
més enlli dels condicionants ja histbrics que el 
motivaren i mantingueren tants anys. - 

Una de les maneres d'acabar ámb aquesta 
inercia que ens continua afectant pot consistir a 
portar a terme una feina de mera recopilació: or- 
ganitzar, explicar i relacionar les dades del nos- 
tre passat filosbfic, i recompondre'l en els seus 
fragments. Aquesta és una primera feina gaire- 
bé d'arxiver que, en la major part dels casos, no 



s'ha fet 8. Conjuntament arnb aixb, s'hauria de 
passar a l'analisi, a la crítica, a la interpretació. 
No per improvisar precipitadament una tradició, 
sinó més aviat per iniciar-la. Les tradicions s'he- 
reten, per dir-ho així, a través de les diverses 
critiques de les critiques critiques. Cal, doncs, 
que comencem a fer tot just les primeres críti- 
ques. En aquesta feina són fora de llot tota 
mena de triomfalismes; i, per tant, sera una in- 
conveniencia recordar massa que la cultura cata- 
lana ha donat el primer filbsof en llengua roma- 
nica, ja que dins d'aquesta cultura, i al llarg dels 
segles, l'exemple no ha estat molt seguit. També 
sera fora de lloc el derrotisme que ens ajuda a 
ser més mediocres del que som realment. Amb 
aixb, ens podríem carregar de moral, ésser una 
mica orteguians i comencar a estudiar «les epo- 
ques deslluides» de la nostra filosofia, les quals, 
per cert, no són poques i estan en la seva major 
part per estudiar. 1 així, per no perpetuar la bui- 
dor, podríem anar estudiant els buits, cosa que 
en una petita part ja s'ha comencat a fer. Ales- 
hores, un cop estudiats tots, ens podrem aplicar 
arnb profit una lleugera variant de la dita d'A- 
dorno: cal tenir assimilada la nostra no tradi- 
ció per a poder odiar-la arnb raó. 

2 .  ALGUNES APROXIMACIONS A LA 
FILOSOFIA A L'EXILI 

Es clar que l'estudi que proposem té el seu 
principal sentit en la seva inexistencia. Aixb no 
vol dir que no s'hagin fet alguns intents d'em- 
prendre un estudi així o, m& sovint, que no 
s'hagi indicat la necessitat de portar-lo a terme. 
Val la pena que en veiem alguns de significa- 
tius. 

José Luis Aranguren ha estat un dels pri- 

CARRERAS I ARTAU, T., diu: «Si existeix una tra- 
dició filosbfica catalana, és precís inventariar-la. Si no 
existís aquesta tradició, i l'activitat filosbfica catalana, 
histbricament considerada, es reduís a uns quants noms 
inconnexos, deslligats dels grans filbsofs o que fossin 
només un debil resso d'aquests, aleshores caldria estu- 
diar les causes profundes d'aquest fet coilectiu. Ens 
trobaríem, doncs, en un primer i interessantíssim exer- 
cici d'introspecció coilectiva», op. cit., p. 90. D'acord 
arnb les dues afirmacions, encara afegiríem que de no 
existir aquella tradició, com ja hem dit, igualment és 
precís inventariar-la, és a dir, inventariar la no tradi- 
ció, cosa que ja suposaria «estudiar les causes profun- 
des» d'aquesta inexistencia. 

mers, si no el primer, que ha indicat l'interes 
d'estudiar la filosofia catalana a l'exili. H o  va 
fer en el seu article «La evolución espiritual de 
los intelectuales españoles en la emigración» 
(1953). En una noca a peu de pagina,diu que 
ha de deixar de banda. Der manca de material 
bibliogrific, «la evolución (o no evolución) de 
los intelectuales vascos y catalanes, especialmen- 
te, por ser mucho más numerosos e importan- 
tes, la de estos últimos» 9. 

Posteriorment, José Luis Abellán inicia els 
seus estudis sobre l'exili espanyol arnb un text 
que és, o hauria pogut ésser, punt de partida 
per a posteriors estudis sobre la filosofia a 
l'exili: Filosofia española en América. 1939- 
1966 'O. El sentit d'aquest llibre era en la se- 
va voluntat suggeridora, especialment en la seva 
quarta part on s'aplega un seguit d'autors, da- 
des, apunts cronolbgics i bibliografics, que con- 
tinuen constituint un important punt de refe- 
rencia per a posteriors estudis sobre el tema. 
La primera part, la dedica Abellán a «Tres filó- 
sofos catalanes», arnb tres capítols dedicats a 
Joaquim Xirau, Eduard Nicol i Josep Ferrater 
Mora. Era la primera vegada que, a Espanya, 
l'obra d'aquests autors s'estudiava d'una mane- 
ra global. 

En posteriors textos, Abellán ha insistit en 
la necessitat d'estudiar la filosofia a l'exili. H o  
ha fet en el capítol dedicat a la filosofia i el 
pensament dins de El exilio español de 1939 i 
a Panorama de la filosofia española actual ". 

En el seu llibre Pensamiento español en la 
era de Franco (1 939-1 975) 12, Elías Díaz ha es- 
tudiat el pensament espanyol a l'exili en relació 
arnb el pensament de l'interior. Fa un interes- 

ARANGUREN, J .  L., «La evolución espiritual de 
los intelectuales españoles en la emigración», Critica 
y meditación, Taurus, Madrid, 1977, 2." ed., p .  133. 

lo Guadarrama, Seminarios y ediciones, Madrid, 
1967. 

l1 «Filosofía y pensamiento: su función en el exilio 
de 1939», El exilio español de 1939, 111, Revistas, 
pensamiento, educación, Taurus, Madrid, 1976. E n  el 
llibre Panorama de la filosofía española actual. Una 
situación escandalosa, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, de- 
dica una part a l'exili: «En torno al exilio filosófico 
del 3 9 ~ .  

l2 Tecnos, Madrid, 1983. Aquest llibre és una 
reelaboració de textos anteriors, publicats a la revista 
Sistema (1973), i apareguts posteriorment en forma de 
Uibre arnb el títol Notas para una historia del pensa- 
miento español actual (eds. de 1974 i 1978). 



sant repas de l'inici del diileg entre un i altre i 
les polemiques que va originar. 

El grup d'hispanistes de la Universitat de To- 
losa, que en diferents ocasions s'ha dedicat a 
estudiar la filosofia espanyola 13, ha dedicat un 
volum collectiu als Philosophes ibériques et ibé- 
YO-américains en exil 14, entenent «filosofia» i 
«exili» en els seus sentits més amplis possibles, 
ja que en el llibre s'inclouen estudis sobre es- 
criptors tan diversos com Anselm Turmeda, 
Joan Lluís Vives, el jueu Menasseh ben Israel, 
Ortega y Gasset, Ferrater Mora, Octavio Paz i 
Helder Cámara. 

En el recent llibre c0~1ectiu publicat a Mexic, 
El exilio español en México. 1939-1982, s'in- 
clou un capítol sobre la filosofia firmat per Raúl 
Cardiel Reyes lS. En el1 se segueix la caracterís- 
tica general de tot el llibre d'oferir dades errb- 
nies i contradictbries, tot fent alguna referencia 
interessant. De fet, es tracta més d'un llibre que 
pretén donar una idea molt general sobre l'exili 
a Mexic (la major part dels textos estan firmats 
per periodistes), que no pas d'un recull de tex- 
tos molt especialitzats. 

A aquests estudis i articles citats podríem 
afegir-ne d'altres que mostren l'interes que ha 
despertat la filosofia ( o  el pensament en general) 
a l'exili, especialment per part de filbsofs i intel- 
lectuals americans. Sobre aixb han escrit, entre 
d'altres, Francisco Romero, Leopoldo Zea, Fran- 
cisco G .  Díaz Lombardo o el ja esmentat 
Francisco Larroyo lb. Uns i altres textos són tes- 

'"m, A., Les philosophes espagnols d'hieu et 
d'aujouud'hui, Privat éditeur, Tolosa, 1956, 2 vols.; 
REINE GUY, Axiologie et rnétaphisique selon Joaquim 
Xirau. Le peusonnalistne contemporain de lJÉcole de 
Baucelone, Publications de 1'Université de Toulouse- 
Le Mirail, Tolosa, 1976. Alain Guy ha anunciat una 
Hisioire de la philosophie espagnole. El mateix Guy 
ha fet un petit balanq d'aquest grup de Tolosa: «La 
philosophie espagnole a l'étranger: I'equipe de Tou- 
louse», Actas del I Seminario de Historia de la Filosofia 
Espafiola, Ediciones Universidad de Salamanca, Sala- 
manca, 1978. 

l4 Publications de l'université de Toulouse, Le Mi- 
rail, Tolosa, 1977. 

'5 «La filosofía», El exilio español en México. 1939- 
1982, Fondo de Cultura Económica i Salvat, Mexic, 
1982. 

l6 ROMERO, F.,  «Tendencias contemporáneas en el 
pensamiento hispanoamericano» (1942), Filosofia de 
ayer y de hoy, Argos, Buenos Aires, 1947, i també 
Ortega y Gasset y el problema de la jefatura espiuitual 
y otros ensayos, Losada, Buenos Aires, 1960, on diu 

timoni d'una obra que, malgrat tot, a penes ha 
estat estudiada en el nostre país. Des del Ilunya 
text d'Aranguren, la manca de material biblio- 
grafic no pot seguir essent obstacle per comencar 
a coneixer l'implia obra de la filosofia a l'exili. 
La ignorancia d'aquesta, de fet, no s'ha degut ne- 
cessiriament a aixb, ja que avui una bona part 
d'ella és localitzable en el nostre país. Quant a 
l'interes d'un estudi sobre aquesta filosofia, no- 
més ens cal afegir una mínima reflexió a l'entorn 
de la seva vigencia. En el moment de l'article 
d'Aranguren l'interes d'aquest estudi podia coin- 
cidir amb el diileg que des del país (especial- 
ment des de certs cercles inte1,lectuals de Ma- 
drid) s'iniciava amb la filosofia espanyola a 
l'exili. En el moment del primer estudi d'Abe- 
Uán es tractava d'una proposta d'estudi d'una 
obra en gran part ja feta. Avui ja es tracta d'un 
interes per recuperar una obra considerable, en- 
cara que només sigui pel volum. D'aquí a uns 
quants anys, si aquesta obra continua amb l'es- 
cas ressb que té en la seva major part ara ma- 
teix, un estudi així comencari a tenir un valor 
arqueolbgic, un interes per a estudiar els rars. 
El més lamentable del cas és que aixb ja co- 
menqa a passar. 

3. ESQUEMA PER A ENDEGAR 
UN ESTUDI SOBRE LA FILOSOFIA 
A L'EXILI 

Ens hem referit a l'interes per comencar a 
estudiar els diversos periodes de la filosofia cata- 
lana a partir d'una primera etapa gairebé d'arxi- 
ver: classificar autors i obres, i fixar dades. In- 
tentarem aplicar esquematicament aixb a la 
filosofia catalana a l'exili. 

En la mesura en que aquest estudi s'ha de 
proposar explicar allb que ha estat una part 

que el desterrament és «la condición habitual de los 
filósofos españoles» (p. 30); ZEA, L., La filosofia en 
México, Biblioteca Mínima Mexicana, Mexic, 1955, 
2 vols.; DÍAZ LOMBARDO, F. G., Histouia de la filosofia 
en México, J .  M. Cajica, Mexic, 1973. Entre els espa- 
nyols que han parlat sobre el tema, apart dels coneguts 
textos de J. Gaos i J. Ferrater Mora, podem citar 
l'article de GUILLERMO DE TORRE, «La emigración 
intelectual, drama contemporáneo» (1940), inclbs a 
Triptico del sacrificio, Losada, Buenos Aires, 1960, 
2." ed.; ens consta que Ramon Xirau i Manuel Durán 
publicaran en breu textos sobre la filosofia catalana 
a l'exili. 



important de la filosofia catalana dels anys tren- 
ta en& cal atorgar una especial atenció als dos 
filbsofs rnés reconeguts d'aquells anys, els quals 
després s'exiliaren: Jaume Serra Hunter i Joa- 
quim Xirau. Els podem considerar, ambdós, dins 
d'un primer grup generacional, ja que, malgrat 
pertinyer a dues generacions distintes, durant 
els anys vint i trenta tots dos eren professors 
del segon grup generacional que va viure des de 
dintre la reforma de la Universitat de Barcelona 
entre el final dels seus estudis i l'inici de donar- 
hi classes. 

Distingim, doncs, un primer grup genera- 
cional (a), que durant els anys vint i trenta 
professava a Barcelona, que havia nascut abans 
del canvi de segle i que va participar activament 
en la reforma universitaria de la República (Ser- 
ra Hunter va ser rector de la Universitat de 
Barcelona, en la transició de la Dictadura a la 
República, i Xirau va ser dega de la Facultat de 
Filosofia i Lletres d'aquesta Universitat, facultat- 
pilot d'aquella reforma). En un segon apartat 
(b),  dins d'aquesta darrera distinció, incloem 
autors que no són estrictament filbsofs, bé per- 
que en tenen la formació pero no s'hi van de- 
dicar de ple (és el cas de Luis de Zulueta o 
Josep M. Capdevila), o bé perque a partir d'una 
altra formació es van dedicar, en una part de la 
seva obra, a algunes qüestions filosbfiques (Emili 
Mira o Joan Cuatrecasas). 

En el segon grup generacional (nascuts entre 
el 1900 i el 1912) distingim igualment els de- 
dicats plenament a la filosofia (c), dels que, mal- 
grat llur formació, només s'hi van dedicar par- 
cialment ( d )  (en aquest cas, Rodolf Llorens). 
Incloem entre els primers des de Joan Roura- 
Parella fins a Josep Ferrater Mora, sense deixar 
de banda a Juan David García Bacca, que, si 
bé és nascut a Pamplona, es va doctorar a la 
Universitat de Barcelona (on va donar classes) 
i va publicar diversos textos en aquesta ciutat 
(algun d'ells en catala). - 

Finalment no deixem de parlar d'un tercer 
grup, format per fills d'exiliats (excepte F.  Riu). 
Aquest grup va perdent el sentit d'exiliat a 
mesura que avancem amb els autors: és plena- 
ment justificat d'incloure-hi Ramon Xirau, Ma- 
nuel Duran i Josep Miret (si bé per algú sera 
rnés discutible que aquests dos darrers es pu- 
guin considerar plenament com a filbsofs), pero 

ja ho són menys autors posteriors que, en tot 
cas, hem cregut interessant d'esmentar. 

A continuació hem aplegat en aquest esque- 
ma generacional tots aquells autors que creiem 
interessant de tenir en compte sense poder evi- 
tar una rnés o menys llarga llista de noms se- 
guits de dades quasi telegrhfiques. Com diem en 
el títol, allb que proposem aquí no és res rnés 
que les notes per a un estudi en curs. 

4. PRIMER GRUP GENERACIONAL: 
DE SERRA HUNTER A CUATRECASAS 

a )  JAUME SERRA HUNTER (Manresa, 1878- 
Cuernavaca, 1943) es considerava continuador 
de Francesc Llorens i Barba. Des de 1913 va 
ser catedratic d7Histbria de la Filosofia a la Uni- 
versitat de Barcelona, on crea el Seminari de 
Filosofia l'any 1914. Com ja hem dit, del 1931 
al 1933 és rector d'aquesta Universitat. 

Serra Hunter s'autodefineix dins d'un «espi- 
ritualisme idealista». Jordi Sales ha perfilat la 
seva possible originalitat en l'intent d'adoptar 
a Catalunya la filosofia academica francesa de 
finals de segle. Els seus textos sempre són a mig 
camí de la divulgació, des dels dos volums de 
Filosofia i cultura (1930 i 1932, fragments de 
diversa procedencia) a les petites monografies 
que dedica a Sbrrates (1931) i Spinoza (1933). 
En aquest mateix sentit, podem recordar els 
articles filosbfics que escriu per a la Enciclopedia 
Espasa. 

Exiliat el 1939 (recordem que va arribar a 
ser vice-president del Parlament de Catalunya), 
només s'arriba a publicar un llibre seu a Mexic, 
dos anys després de la seva mort. Es tracta de 
El pensament i la vida. Estimuls per a filosofar 
(1945, prbleg de Josep Carner), un llibre repre- 
sentatiu de tot el seu pensament, planer en la 
seva exposició, sense masses pretensions i, com 
diu Ferrater Mora, amb una filosofia «molt se- 
gle XIXD. El llibre també es publica en castelii 
(1945, prbleg de Juan David García Bacca), 
pero no es pot dir que el seu autor tingués 
gaire temps per a integrar-se en els medis filo- 
sbfics mexicans. 

JOAQUIM XIRAU (Figueres, 1895-Mexic, 
1946) és rnés bon coneixedor de la íilosofia con- 
temporania, almenys d'alguns dels corrents rnés 
importants, com la fenomenologia, que ja expli- 



ca a les seves classes. Amb ocasió dels cursos de 
doctorat que va haver de fer a Madrid (es doc- 
tora en Filosofia arnb una tesi sobre Leibniz 
-1921- i en Dret arnb una sobre Rousseau 
-1923) coneix a Ortega, a qui no deixa de 
tenir sempre una admiració, pero rep una in- 
fluencia més directa i permanent de la Institu- 
ción Libre de Enseñanza, especialment a través 
de Manuel B. Cossío, sobre qui va fer un llibre 
(Manuel B. Cossío y la educación en España, 
1945). La voluntat pedagbgica que, en part, 
rep de la Institución no és del tot deslligable de 
tata la seva labor a Barcelona (on trasllada la 
seva catedra de Lbgica, a partir del 1929) com 
a professor, on crea el Seminari de Pedagogia. 

L'obra filosbfica barcelonina de Xirau no és 
la més destacable, pero ja indica un fil de pen- 
sament que no abandona. Una crítica a la filo- 
sofia moderna i una recerca d'un fonament per a 
filosofar ja es troba explicitat a El sentit de la 
veritat (1927) i a L'amor i la percepció dels va- 
l o r ~  (1936) ''. A l'exili mexici la seva obra es- 
crita assoleix una major originalitat a partir de 
Amor y mundo (1940). En ell, Xirau troba una 
síntesi a les seves preocupacions filosbfiques, en 
un camí proper al que ha estat un filbsof que 
progressivament ha anat tenint en compte, Sche- 
ler, i un que en aquests anys va anar descobrint, 
Whitehead, per no citar ja el filbsof que sempre 
és en el rerafons del seu pensament, com és sant 
Agustí. A l'exili també escriu dos llibres sobre 
altres dos filbsofs que coneix bé i que no l'han 
deixat d'influir, com són Bergson i Husserl. En 
els seus darrers llibres mostra una especial preo- 
cupació a l'entorn del problema del temps (a par- 
tir de Lo fugaz y lo eterno, 1942) i escriu un 
seguit de llibres sobre pensadors catalans i es- 
panyols, una mica entre l'enyor i l'esperanga: Vi- 
ves (1944), Llull (1946, el seu darrer llibre) i 
l'esmentat sobre Cossío. 

l7 Sobre l'etapa barcelonina de Joaquim Xirau han 
donat testimoni CALSAMIGLIA, J .  M.a i MARAGALL, J., 
«Semblanza de  Joaquín Xirau», fnsula, n.O 234, maig 
1966, p. 5,  i el mateix MARAGALL, J., «Record de Joa- 
quim Xirau», Convivium, n.O 26, gener-marc 1968, 
pp. 115-122, i en el prbleg a l'edició barcelonina de 
Amov y mundo (1983) .  Podem esementar també la 
molt ambigua referencia que fa MACHADO, A., de 
Xirau a «Miscelánea apócrifa: sigue Mairena.. .», Hora 
de España, n.O 20, agost 1938, pp. 5-12 (inclbs a Juan 
de Maivena). 

b )  LUIS DE ZULUETA (Barcelona, 1878-No- 
va York, 1964) inicia una llarga correspondencia 
arnb Unamuno a propbsit d'un comentari que 
aquest li va voler fer a un article seu publicat a 
La Publicidad, «La prudencia de León XI I I»  
(1903). Des d'aleshores, Unamuno es conver- 
teix en receptor de les inquietuds i dubtes del 
jove Zulueta, dels seus interessos per la filo- 
sofia, de la seva formació a l'estranger abans 
que a Espanya, de la seva inclinació cap a qües- 
tions de pedagogia. Progressivament, perb, se 
sentí més prbxim a Giner de los Ríos i a la Insti- 
tución Libre de Enseñanza. Va fer la seva tesi 
doctoral sobre la pedagogia de Rousseau ( l910),  
i va combinar l'activitat política arnb la de pu- 
blicista, sempre des d'una perspectiva republi- 
cana d'esquerres (al llarg del temps, passa de 
ser diputat per Solidaritat Catalana a ser-ho per 
Acción Republicana, i assoleix el carrec d'am- 
baixador al Vatich, després el de ministre d'Es- 
tat). S'exilia a Bogoti, Ginebra i Nova York. 
La seva obra és molt dispersa en diaris, revistes 
i conferencies. 

JOSEP M. CAPIIEVILA (Olot, 1892,-Banyoles, 
1972) té uns inicis molt propers a Eugeni d'Ors, 
qui l'anomena assistent a la direcció del Semi- 
nari de Filosofia, conjuntament arnb Joan Cre- 
xells (1919). Més tard és membre fundador de 
la Societat Catalana de Filosofia (1923). La seva 
activitat, perb, es decanta més cap a la crítica 
literaria i el periodisme. En aquest darrer camp, 
dirigeix la revista de Carles Cardó La Paraula 
cristiana (1925), i funda arnb Josep M. Junoy 
el diari catblic El Mati. del aue n'és director 
(1929-1934). S'exilia a ~o lbmgia .  La seva obra 
filosbfica gira a l'entorn d'un neotomisme una 
mica sui generis i de no molta volada, en textos 
com Bellesa i veritat (1924) i especialment En 
el llindar de la filosofia (Correspond2ncia amb 
Maurici Serrahima, 1960). Sobre la seva relació 
arnb d'Ors té Eugeni d'Ors. Etapa barcelonina 
(1965). Del conjunt de la seva obra, i a més 
d'aquest darrer llibre citat, val la pena tenir 
especialment en compte els seus reculls de crí- 
tiques literhries: Poetes i critics (1926) i Estu- 
dis i lectures (1965). 

EMILI MIRA (Cuba, 1896-Brasil, 1964) va 
portar a terme una important labor en psico- 
logia a la Barcelona dels anys trenta. Va ser el 
primer que en aquest país va escriure sobre 
Freud (La  psicoanilisi, 1926). Cap de 1'Institut 



Psicotecnic de Barcelona (193 1-1939)' fou co- 
director, amb Joaquim Xirau, de la Revista de 
Psicologia i Pedagogia, en la qual va publicar 
interessants articles com, entre d'altres, «Assaig 
psicolbgic sobre el dolor» o «Psicopatologia dels 
estats passionals~. Exiliat al Brasil, va escriure 
sobre els temes més diversos relacionats amb la 
psicologia: Los fundamentos del psicoanálisis 
(1943)) Manual de psicologia juridica (1945) i 
Cuatro gigantes del alma: el miedo, la ira, el 
amor, el deber (1947)) entre molts d'altres. 

BARTOMEU OLIVER (Benissalem, Mallorca, 
1894-Caracas, 1972) tampoc és exactament un 
filbsof, pero val la pena esmentar-lo pels seus 
llibres sobre Ciceró (Cicerón en su vida y en su 
obra i El legado de Cicerón). S'exilia a Caracas, 
on fou un dels primers professors de la Facul- 
tat de Filosofia i Lletres, de la qual va ser dega. 

JOAN CUATRECASAS (Camprodon, 1899) és 
metge, professor de Patologia general a la Uni- 
versitat de Barcelona (1924) i catedratic d'a- 
questa especialitat a la de Sevilla (1930). Exiliat 
a l'Argentina, a part de seguir com a metge i 
professor de medicina a universitats d'aquell 
país, s'interessa per l'antropologia filosbfica, ma- 
teria de la qual n'arriba a ser professor a la Uni- 
versitat de La Plata. A més d'una molt abundant 
bibliografia sobre diverses qüestions mediques, 
és autor de diferents textos a l'entorn d'una pe- 
culiar visió d'antropologia i biologia, com El 
hombre, animal óptico (1963)) La metamorfosis 
del hombre masa (1967) i Psicología de la per- 
cepción visual ( 198 1 ) .  És d'ell el prbleg a l'edi- 
ció castellana del llibre pbstum de Ramon Turró, 
Tres diálogos (1951). Altres textos seus són 
Lenguaje, semántica y campo simbólico ( 1972) 
i Ramón Llull, médico y filósofo (1977). 

5 .  SEGON GRUP: LA GENERACIO 
DE L'EXILI 

H i  ha qui ha anomenat aquest grup la gene- 
ració de la República, ja que esta formada pels 
qui van acabar liur formació a la Universitat 
reformada i van comenqar a professar-hi. Per 
primera vegada a Catalunya, un grup de joves 
tenia una formació filosbfica sblida i amb conei- 
xement dels corrents del pensament europeu més 
importants del moment. La pregunta sobre que 
hauria estat la íilosofia en aquest país, a partir 

de la Facultat de Filosofia i de les generacions 
formades en ella no té resposta. Només ens que- 
da la possibilitat de saber que ha estat dels qui 
integraren aquelles primeres generacions des- 
prés de la guerra. Alguns dels que restaren a Ca- 
talunya foren depurats i separats de la Universi- 
tat: Josep M.  Calsamiglia (Barcelona, 19 13- 
1982 i Jordi Maragall (Barcelona, 1911). Els 
que varen anar a l'exili van córrer una sort di- 
versa. 

c )  JOAN ROURA-PARELLA (Tortella, 1897- 
Middletown, 1983) va estudiar a Barcelona, Ma- 
drid i Berlín. En aquesta darrera ciutat va seguir 
cursos d'spranger, Kohler i Jaeger. Del primer 
rep una influencia decisiva, especialment pel que 
fa a la lectura de Di l the~ ,  i una certa concepció 
de la pedagogia. Els seus textos giren a l'entorn 
d'aquests autors, que coneix molt bé, i sobre 
qüestions que els són prbpies: la unitat de 
la ciencia a partir de la construcció del món espi- 
ritual; la psicologia com a base de les ciencies de 
l'esperit. S'exilia primerament a Mexic, per pas- 
sar després als E.U.A. Entre les seves obres hi 
ha la seva tesi doctoral Educació i ciencia (pu- 
blicada en castella a Mexic, 1940; en curs de 
publicació a Barcelona de l'original catala), 
Eduardo Spranger y las ciencias del espíritu 
( 1944)' El mundo histórico social (Ensayo sobre 
la morfología de la  cultura de Dilthey) (1947) i 
Tema y variaciones de la personalidad ( 1950). 

JUAN DAVID GARCÍA BACCA (Pamplona, 
1901) té una formació quasi tan amplia com ho 
és la seva obra en el nombre de llibres. Parteix 
d'un bon coneixement de l'escolastica i del to- 
misme (té diversos textos sobre diferents qües- 
tions escolastiques, alguns en llatí), pero també 
dels grecs (tradueix l'obra completa de Plató i 
llibres d'Aristbti1, Euclides, Plotí, Plutarc.. . ), 
de la física i de la matemitica moderna i de la 
filosofia contemporhnia en general. Fa el docto- 
rat a la Universitat de Barcelona (Ensayo sobre 
la estructura lógico-genética de las ciencias fi- 
sicas, 1935) i hi fa classes. Aquí publica, entre 
tants altres textos, Introducció a la logistica 
amb aplicacions a la filosofia i a la matemitica 
( 2  vols., 1934) i Introducción a la lógica moder- 
na (1936). S'exilia a Mexic i després passh a 
Quito i a Caracas. Escriu sobre diversos pensa- 
d o r ~  equatorians i veneqolans, tot recopilant tex- 
tos d'ells. En el seu pensament és important el 



descobriment de Heidegger (molt present, per 
exemple, en les seves traduccions dels pre-so- 
critics, 1942), pero també el de Marx (Hu- 
manismo teórico, práctico y positivo según 
Marx, 1965). 

Aquests coneixements i aquestes etapes són 
interioritzats per García Bacca en un pensament 
que té una forta voluntat per crear una filosofia 
original que es vol expressada en un estil molt 
personal. Aixb el porta també a una confron- 
tació de filosofia, literatura i poesia al llarg de 
molts dels seus textos (especialment, Filosofía 
en metáforas y palabras. I n t r o d ~ c i ó n  litevaria 
a la filosofia, 1945, i Glosas filosóficas a unos 
versos de Antonio Machado, 1959). El resultat 
de tot aixb és una obra gairebé inabastable en 
pagines publicades, en temes tractats, en coneí- 
xements exhibits i, sobretot, encreuats. A més, 
fa una molt peculiar anilisi de tota mena de 
filosofies: El poema de  Parménides (1942), Nue- 
ve grandes filósofos contemporáneos y sus temas 
(1947), Siete modelos de filosofar (1950). So- 
vint s'ha considerat que Metafisica natural esta- 
bilizada y problemática metafisica espontánea 
(1963) era la seva obra rnés personal i definitiva, 
pero Garcia Bacca és molt lluny d'haver dit I'úl- 
tima paraula. Actualment anuncia la publicació 
d'un gran volum titulat Pasado, presente y por- 
venir de grandes nombres. Mentrestant encara 
ha tret Vida,  muerte e inmortalidad (1983) i ha 
culminat la traducció de les obres completes de 
Plató. Recentment, una editorial barcelonina ha 
iniciat la publicació d'obres de García Bacca 
amb rnés textos inedits d'aquesta tan peculiar 
filosofia: Tres ejercicios literario-filosóficos de 
dialéctica i Tres ejercicios literario-filosóficos 
de economia (ambdós del 1983), entre d'altres. 

LUIS FARRÉ (Montblanc, 1902) és a 1'Argen- 
tina des del 1932. Allí fa el doctorat (Axiología 
y j-ilosofia antigua, 1944) i des d'aleshores fa 
classes a diverses universitats del país. És autor 
de diversos llibres d'estetica (Estética, 1950, 
Caltegorias estéticas, 1966) i de textos sobre els 
més diversos autors (Unamuno, James, Kierke- 
gaard, Lucreci, Santayana). Ja des de la seva 
antropologia, segurament el seu llibre rnés cone- 
gut entre nosaltres (Antropologia filosófica. El 
hombre y sus problemas, 1968, en actual reela- 
boració), la decantació cap a preocupacions rnés 
de tipus religiós, i concretament cap a la teolo- 
gia, es va fent rnés explícita (és professor del 

Instituto Superior Evangélico de Estudios Teolb- 
gicos de Buenos Aires). Es testimoni d'aixb Fi- 
losofía de la Religión (1969), Aislamiento y 
comunicación (1970), Hombre y libertad (1972) 
i Libertad y riesgo en una teologia del hombre 
y del mundo (1976). 

EDUARD NICOL (Barcelona, 1907) va estudiar 
inicialment per a mestre, abans que filosofia. 
L'any 1933 guanya la catedra de 1'Institut Sal- 
merón de Barcelona (del qual n'arribi a ser di- 
rector). L'any 1938 fou nomenat secretari de la 
Fundació Bernat Metge. S'exilii el 1938 a 
Tolosa i passa a Mexic on fixi la residencia. 
Allí va ser secretari de la revista Filosofía y 
Letras (1941) i director fundador de Diánoia 
(1955). Crei el Seminari de Metafísica, del qual 
n'és catedratic. 

Nicol és el filbsof catali que ha empres la 
construcció d'una obra filosbfica sistematitzada, 
tot cercant un replantejament dels problemes 
fonamentals de la filosofia. Des del seu primer 
llibre (Psicología de las situaciones vitales, 1941) 
queda clar aquest plantejament i, pricticament, 
hi queda de la manera que s'aniri desenvolu- 
pant. Els autors contemporanis rnés presents en 
la seva obra, gairebé els seus interlocutors, són 
Heidegger, Bergson i, en menor mesura, Cassi- 
rer. La seva obra es va construint peca a peca, 
amb una gran voluntat de claredat, rigor i cohe- 
rencia interna, perfilant-se progressivament d'un 
llibre a l'altre ( i  en molts casos reelaborant-ne 
rnés d'un). A través de la seva trajectbria, po- 
dem veure tres etapes. Una primera etapa és una 
crítica a la metafísica tradicional (que consti- 
tueix una negació de l'ésser atemporal i immbbil 
de Parmenides) en llibres com La idea del hom- 
bre (1946 i 1977) i Historicismo y existencia- 
l i s ~ z o  (1950 i 1960). En una segona etapa es 
dedica a defensar una ontologia de l'ésser a la 
vista i temporal (identificant ésser, expressió i 
símbol), en llibres com Metafísica de  la expre- 
sión (1957 i 1974) i Los principios de la cien- 
cia (1965). Una tercera etapa la constitueix una 
trilogia a l'entorn de la filosofia i el seu esdeve- 
nidor: El povvenir d e  la filosofia (1972), on es 
plantegen i analitzen els agents externs a la crisi 
de la filosofia i de l'home (per a Nicol, ambdues 
són inseparables); La reforma de la filo- 
fia (1980), que en relació a l'anterior seria una 
revisió a la crisi interna de la filosofia (de fet es 
tracta d'un estudi de la crisi filosbfica de la 



modernitat); i la Critica de la razón simbólica. 
Revolución en la filosofia (1983), recapitulació 
dels dos llibres anteriors (practicament una su- 
peració dels seus negres presagis) i, propiament, 
de tota la seva obra. 

Nicol és autor d'altres llibres que complemen- 
ten i desenvolupen diverses qüestions dels Ili- 
bres esmentats, com El problema de la filosofia 
hispdnica (1961), La primera teoría de la pra- 
xis (1978) i La agonia de Proteo (1981). És inte- 
ressant destacar, del primer, la distinció que fa 
de filosofia i assaig, ja que la confusió de l'una 
amb l'altre constitueix, per a Nicol, aquest «pro- 
blema de la filosofia hispanica» . 

DOMENEC CASANOVAS (Barcelona, 19 10- 
1978) va ser un dels deixebles rnés directes de 
Joaquim Xirau. A mitjan els anys trenta, va fer 
classes al Seminari de Pedagogía. Va ser cate- 
dratic dels Instituts de Vigo i de Manresa, si bé 
per poc temps, a causa de la guerra civil. Fou 
professor de I'École de Sciences Politiques de 
París (1938). Exiliat a Bogoti, col.labori a El 
tiempo, i d'allí passa a Caracas, on, l'any 1944, 
funda la Facultat de Filosofia i Lletres, de la 
qual n'arriba a ser dega. Havent tornat a Barce- 
lona des del 1959, deu anys més tard és reincor- 
porat a la Universitat Autonoma, on es doctora 
amb un treball titulat Una evolución histórica 
del concepto de verdad (1973). Entre els seus 
llibres trobem dos textos d'introducció a la filo- 
sofia: Las tendencias fundamentales de la filoso- 
fia actual y otros ensayos ( 194 1, que inclou tam- 
bé una Introducción a la filosofia de san Agus- 
t in)  i La duda peregrina (1953)) una historia de 
la filosofia que inicialment va apareixer en forma 
d'articles a la premsa diaria. 

JOSEP FERRATER MORA (Barcelona, 1912) és 
el filbsof catala exiliat que necessita menys pre- 
sentació. Havia publicat ja un llibre, Cóctel de 
verdad (1935)) abans d'exiliar-se a Cuba (on es- 
criu la primera edició del Diccionario de Filo- 
sofia, 1941); després va a Xile (on, entre d'al- 
tres, escriu Les formes de la vida catalana, 1944, 
Cuatro visiones de la historia universal, 1945, i 
El sentido de la muerte, 1947). La resta de la 
seva obra I'escriu als E.U.A., on resideix des 
de 1947. 

El mateix Ferrater ha descrit la seva trajec- 
toria com un progressiu despullar-se de retorica. 
1, realment, aixo és evident si analitzem l'evo- 
lució que va de l'esmentat llibre El sentido de 

la muerte a El ser y la muerte, dos liibres que 
conserven una identica estructura de capítols, 
pero que han sofert successives reelaboracions 
amb el darrer títol (1962), 1967, fins a la de 
1979), que són resultat de diferents etapes del 
seu pensament. Aquest constant replantejament 
dels propis llibres, que el mateix Ferrater indi- 
ca i explica d'un text a l'altre, constitueix una 
de les característiques més prbpies de la seva 
manera d'entendre la filosofia, segurament un 
dels seus punts rnés permanents: que en filosofia 
mai s'arriba a dir l'última paraula, ja que aquest 
és un saber en una constant evolució. 

La distancia entre els dos llibres sobre la mort 
ve determinada sobretot pel progressiu al lun~a- 
ment que Ferrater experimenta respecte a les 
filosofies europees (els existencialismes, un cert 
orteguisme.. . )  i per una lenta aproximació cap 
a les filosofies anglo-saxones, que no és en abso- 
lut forcada respecte al temperament filosbfic de 
Ferrater i la qual acaba per coincidir amb la seva 
anada a Nordamerica. En aquest sentit cal tenir 
en compte que El sentido de la muerte no és 
pas un llibre existencialista (la mort és, des del 
principi, un motiu per a cercar el que en diu 
«una ontologia general»), de la mateixa manera 
que el parallelisme entre El ser y el sentido i 
El ser y la muerte amb els llibres de Heidegger 
i Sartre només és present en els títols, com ha 
dit el mateix Ferrater. 

La progressiva presencia de la filosofia analí- 
tica és especialment notable a partir de El ser y 
el sentido (1967), de Indagaciones sobre el len- 
guaje (1970), i és motiu de reflexió i autoani- 
lisi a Cambio de marcha en filosofia (1974). El 
«canvi de marxa» es refereix, doncs, no sola- 
ment al decurs de la filosofia en general, sinó, 
i molt especialment, a la propia, ja que en fun- 
ció d'ella Ferrater porta a terme un lúcid replan- 
tejament de varis punts de la seva filosofia expo- 
sada en llibres anteriors. Aquesta actitud de 
replantejaments sera represa en el llibre de filo- 
sofia rnés personal, fins ara, de Ferrater, De la 
materia a la razón (1979)) en el qual el caracter 
de constant evolució i autocrítica correspon ple- 
nament a una actitud filosofica (més que a una 
filosofia i, íins i tot, rnés que a un metode), on 
l'analisi opera sempre tenint en compte diversos 
punts de vista que ell pretén integrar (d'aquí 
l'anomenat «integracionisme», que no té res a 
veure amb cap forma d'eclecticisme). 



En textos recents, Ferrater s'ha aproximat a 
l'etica (Ét ica  aplicada, amb Priscilla Cohn, 
1981)) a la crítica literaria ( E l  mundo  del escri- 
tor, 1983) i a la novella (Claudia, m i  Claudia, 
1982), per no citar els seus textos sobradament 
coneguts i més propers a la divulgació i a la in- 
formació (tot sovint reeditats), entre els quals 
hem d'incloure els quatre volums que ja com- 
posen el diccionari. 

d) No incloem entre el filbsofs catalans a 
l'exili Luis Recasens Siches (Guatemala, 1903- 
Mexic, 1977), filbsof del dret, de pares catalans 
i format a la Universitat de Madrid (sempre es 
va considerar un deixeble d'ortega) la. Sí que 
hem de considerar-hi, en canvi, RODOLF LLO- 
R E N ~  I JORDANA (Vilafranca del Penedes, 1910), 
que, per la seva forrnació, s'inclou de ple en el 
grup anterior, perb a qui l'exili no li permeté 
que es dediqués a la filosofia. Va tractar perso- 
nalment a Eugeni d'Ors quan aquest intentava 
preparar el retorn a Barcelona. Llorens, perb, es 
va allunyar molt aviat de l'autor de La ben plan- 
t ~ d a ,  tot escrivint una replica d'aquest llibre, 
La beiz nascuda (1937, noves edicions de 1957 
i 1977). També és autor del llibre Servidumbre 
y grandeza d e  la filosofia (1949), una introduc- 
ció a la filosofia (en la qual cada capítol esta 
encapcalat per una cita de Ramon Turró), que 
havia de ser un preambul d'una historia de la 
filosofia que ja no es va publicar. També de Llo- 
rens, entre d'altres Ilibres, és C o m  han estat i 
com són els catalans (1968). 

l8 Tarnpoc incloem altres autors que abans de l'exili 
havien fet alguna cosa més o menys relacionada amb la 
filosofia, pero que un cop exiliats no van escriure res 
sobre aquesta disciplina. És el cas de Joan MONTSENY 
«Federico Urales» (Reus, 1864-Dordogne, 1942), que 
entre molts textos tebrics de l'anarquisrne va escriure 
La evolución de la filosofia en España (publicat inicial- 
ment. a La Revista Blanca entre 1900 i 1902). També és 
el ccas de Manuel SERRA MORET (Vic, 1884-Perpinyh, 
1963), de qui només coneixem, sobre filosofia, un text 
anterior a l'exili: Nocions d'histbria i de filosofia 
(1930). (Una biografia sobre Serra i Moret la va escriu- 
re FOIX, P., Serra i Moret, Editores mexicanos unidos, 
1967). Finalment, Francesc PUJOLS (Barcelona, 1882- 
Martoreíi, 1962) tampoc va publicar res a l'exili. Sobre 
el1 i el seu pensarnent sí ho va fer Artur BLADÉ I DE- 
SUMVrLA (Benissanet, 1907) en el seu exili mexich: 
Geografia espiritual de Catalunya (1944) i Francesc 
Pujols per el1 mateix (1967). 

6 .  LES DARRERES GENERACIONS 

Incloem en aquest grup la possibilitat d'estu- 
diar els fills d'exiliats nascuts a l'entorn del 1925 
(a més de Frederic Riu, corn un cas especial) i 
dos autors (més enlla d'un exili prbpiament dit) 
d'una altra generació. 

RAMON XIRAU (Barcelona, 1924), fill de Joa- 
quim Xirau, a qui sempre ha considerat corn el 
seu primer mestre, ha estat considerat un home- 
pont entre cultures i entre disciplines. La seva 
obra parteix en bona part d'un interes per la 
filosofia de la historia (amb textos corn El pén- 
dulo y la espiral, 1959, Introducción a la histo- 
ria d e  la filosofia, 1964, i El desarrollo y las 
crisis d e  la filosofia occidental, 1975). També 
té diversos estudis sobre autors de tots els 
temps, especialment contemporanis (Wittgen- 
stein, Mounier, Teilhard de Chardin). La seva 
condició de filbsof i poeta l'ha portat, des de 
molt aviat, a la crítica literaria en molts textos 
en els quals analitza autors espanyols i ameri- 
cans, corn Poesia hispanoamericana y española 
(1961), Tres  poetas y la soledad (1955), Poesía 
y conocimiento (1978) i Dos poetas y l o  sagra- 
d o  (1980). És membre del Colegio Nacional 
de Mexic, i director fundador de la revista 
Diálogos. 

MANUEL DURAN (Barcelona, 1925) s'exilia 
amb la seva família a Montpeller, i d'allí passi 
a Mexic (1942), on va ser alumne de Joaquim 
Xirau i d'Eduard Nicol. Ha escrit poesia (una 
part d'ella en catala) i s'ha dedicat principalment 
a la crítica literaria. És catedratic de literatura 
espanyola a la Universitat de Yale, on és director 
de departament. És autor de La ambigüedad en  
el Quijote (1960)) entre molts altres llibres. 
De filosofia, ha escrit articles sobre Ortega, 
Scheler, Heidegger, Unamuno, Lukács i Buber, 
entre d'altres. 

FREDERIC RIU (Lleida, 1925) surt del país 
l'any 1945 cap a Franca, i al cap d'un any va a 
Caracas, on estudia filosofia, i hi té corn a pro- 
fessors García Bacca i Casanovas. Amplia estu- 
dis, becat, a la Universitat de Friburg. Torna a 
Caracas el 1956, on és professor de 1'Escola de 
Filosofia de la Universitat Central. En llibres 
breus, concisos i penetrants ha anat mostrant 
la seva preocupació per l'ontologia contempo- 
rania (Ontologia del siglo X X ,  1966) i el mar- 
xisme (Historia y totalidad. El concepto d e  rei- 



ficación en Lukács, 1968, i Tres fundainerzta- 
ciones del mavxismo, 1976). Altres llibres seus 
són Ensayos sobre Sartre (1968) i Usos y abusos 
del concepto de alienación (1981). Té  en prepa- 
ració un text sobre Ortega. 

Podem citar, encara, JOAN ESPINASA (Mont- 
cada i Reixac, 1926), que es gradui en filosofia 
a Mexic arnb un treball sobre Louis Lavelle, i 
dos fills d'exiliats (els quals no en són ells pro- 
piament) d'una generació posterior, ULISSES 
MOULINES i ROGER BARTRA. Moulines (Caracas, 
1946) estudia a Barcelona i es doctora a Munic. 
S'ha dedicat principalment a la filosofia de la 
física. Entre d'altres obres, és autor de La es- 
tructura del mundo sensible (1973) i de Explo- 
raciones metacientificas (1982). Membre del 
Instituto de Filosofía de la U.N.A.M. recent- 
ment ho és de la Universitat de Bielfeld. Roger 
Bartra (Mexic, 1942) és fill d'Agustí Bartra. 
Primerament s'havia dedicat a I'Arqueologia, 
pero es decanta cap a la sociologia (es doctora 
a la Universitat de París). Ha fet una crítica al 
marxisme des de dintre a Las redes imaginarias 
del poder politico ( 1981 ). Va ser director de la 
desapareguda revista mexicana El machete. 

7. FILOSOFIA: CATALANA 1 A L'EXILI 

En descartar, corn hem fet al principi, l'exis- 
tencia d'una tradició i d'una escola prbpiament 
dites en la filosofia catalana, no hem negat que 
aquesta pugui tenir una característica en comú, 
encara que només consisteixi en la manca d'una 
tradició o d'una escola, o per l'acumulació d'un 
seguit de dissorts. Després de passejar la nostra 
filosofia per l'exili americi, és possible que ens 
trobem arnb noves característiques comunes, o 
potser arnb les mateixes, pero engrandides. Si 
aixb és aixi ho haurem de dir un cop fet l'es- 
tudi que ens hem proposat. Vegem-ne, perb, 
el que pot ser algun tret avancat. 

En els anys trenta, sembla que una part de 
les bones perspectives que es veuen per a la filo- 
sofia vénen donades per la possible superació 
d'uns mals endemics: la desvinculació entre uni- 
versitat i filosofia, la practica inexistencia d'una 
comunitat filoshfica, i el poc coneixement de les 
filosofies coetanies europees (per no repetir ja el 
desconeixement del propi passat filosbfic). La 
pricticament nuUa interdependencia entre uni- 

versitat i filosofia és un cas molt peculiarment 
catali, ja que és una interdependencia propia de 
la filosofia europea contemporinia. A Espanya, 
aquesta interdependencia s'importa tard, perb 
arnb una certa eficacia, en tots els sentits, per 
part d'ortega. A Catalunya, perb, fins al 1910, 
només tenim una Facultat de Filosofia de nom; 
no és fins molt més tard que aquesta assoleix 
una certa vitalitat. Aixb (si bé no només aixb) 
ha permes que un d'Ors es veiés exclbs del que 
hauria estat el seu lloc «natural», o que en 
aquest país tinguessin audiencia corn a filbsofs 
personatges corn Pompeu Gener o Francesc Pu- 
jols, mentre gent corn Zulueta o Capdevila, en- 
tre els abans esmentats, havia de renunciar a 
la filosofia al mateix temps que renunciava a la 
Universitat. 

La reforma universitaria semblava una garan- 
tia per a trencar arnb aixb. La Facultat de Filo- 
sofia era, justament, una facultat-pilot d'aquesta 
reforma, i Joaquim Xirau n'era un dels anima- 
dors. El mateix Xirau, des d'altres llocs (com 
1'Institut Psicotecnic o la Revista de Psicologia 
i Pedagogia), impulsava aquest sentit d'una co- 
munitat de pensament, així corn era el1 mateix 
qui, a les classes, explicava alguns dels corrents 
filosbfics vigents en 1'Europa d'aquells moments. 

Amb l'exili, el grup dels joves filOsofs que 
van rebre aquesta formació (de Roura-Parella a 
Ferrater Mora) es van dispersar i només en part 
van treure rendiment de I'esperit d'aquells pocs 
anys. La universitat que van perdre a Barcelona 
la van recuperar, la major part d'ells, en els 
paisos de l'exili (com ho hem vist en el cas 
de Casanovas a Caracas, quan no hi havia Facul- 
tat, la creaven), pero en un sentit molt diferent, 
ja que en la major part dels casos eren unes uni- 
versitats arnb molts més problemes i mancances 
que els que havien deixat enrera. Els nous medis 
van imposar un cert a'illament per als filbsofs exi- 
liats; un a'illament cada vegada més gran i que 
els anava desconectant, en la seva majoria, de la 
filosofia que en aquel1 moment es feia en altres 
indrets. 

Apareix en ells, a més, allb que ha estat una 
constant en els filbsofs catalans contemporanis, 
d'Eugeni d'Ors a Ramon Turró, i d'aquest a 
Joaquim Xirau, a Eduard Nicol i a Josep Ferra- 
ter Mora: un neguit per a fer una filosofia origi- 
nal. Aquest neguit, sovint, és motiu d'un més 
gran a'illament i desconnexió respecte d'altres fi- 



losofies. Perb aixb encara queda més aprofondit 
en un sentit més negatiu si tenim en compte la 
desvinculació respecte al país d'origen, que aca- 
ba per agafar la forma d'un cap-i-cua: els filbsofs 
exiliats parteixen d'una manca de tradició propia 
que no els dóna un punt de referencia sblid de 
vinculació, ni els permet de discrepar seriosa- 
rrient, filosoficament, amb la poca obra que ha- 
vien produit les generacions que els eren ante- 
r i o r ~ ;  d'aquesta mateixa manera, les generacions 
posteriors a ells tampoc no han discrepat d'ells, 
tampoc han seguit un camí d'aproximació i allu- 
nyament respecte a la seva obra. Pensem en el 
paper real que té avui a Catalunya l'obra filosb- 
fica d'Eduard Nicol o la de Ferrater Mora. 

Recentment s'ha tornat a plantejar el possible 
retrobament que la cultura catalana té pendent 
amb el seu passat (de vegades, inclús, amb el seu 
present) filosbfic. Per una banda, Xavier Rubert 
de Ventós ha vist en l'actitud de Joan Crexells 
una possible «tercera via» entre la comunitat 
d'ilna filosofia clissica i universal i la continui- 
tat d'una filosofia més propia del nostre país 19. 

Ara, en un text posterior, el mateix Rubert ha 

l9 RUBERT DE VENT~S, X., «Joan Crexells o la filo- 
sofia a casa riostra», Per que filosofia?, Edicions 62 ,  
Barcelona, 1983. 

insistit en la necessitat de reforqar la segona via 
abans d'arribar a la tercera; és a dir, i en el con- 
text d'una política cultura1 a Catalunya, cal esta- 
blir els ((projectes que amb toda claredat i radi- 
calitat expressin una tradició i una manera de 
fer propies» *O. Per una altra banda, i en aquesta 
mateixa línia, Eugenio Trias, al final del seu 
assaig La Catalunya ciutat, ha deixat oberta la 
pregunta sobre la possible «idea característica» 
del pensament catali 21. 

No trobarem respostes concretes i definitives 
en els filbsofs a l'exili que hem anat esmentat 
abans. Els podem mantenir en l'oblit en que te- 
nim el nostre fragmentat passat filosbfic o, des- 
vetllant aquest oblit, els podem incloure en un 
debat sobre la filosofia que s'ha fet i es fa en 
aquest país. Es el repte sempre pendent de la 
filosofia del nostre país: barallar-nos, filosbfi- 
cament, amb aquesta poca filosofia que tenim, 
explicant els buits que l'envolten -i que de ve- 
gades la constitueixen-, o perpetuar la nostra 
buidor filosbfica, que ja ens és tan propia. 

20 «Cultura i política», Reflexions critiques sobre 
la cultura catalana, Departament de Cultura de la Gene- 
ralitat, Barcelona, 1983, p. 173. 

21 La Catalunya ciutot i altres assaigs, L'Avenq, 
Barcelona, 1984, p. 83. 


