
I ESQUEMA HISTORIC DE LA FILOSOFIA CATALANA* 

Pere LLUfS FONT 

Cal fer, de bon comencament, les observa- 
cions segiients: 

a )  Entenem per filosofia catalana la pro- 
duida pels filbsofs de tota l'irea lingüística i 
cultural dels Paisos Catalans, és a dir, no sola- 
ment de la Catalunya estricta (inclosa la franja 
occidental, d'administració aragonesa, i la Ca- 
talunya del Nord, actualment integrada en 1'Es- 
tat frances), sinó també del País Valencia i de 
les Illes Balears, independentment de la llen- 
gua en que s'hagin expressat i del lloc on ha- 
gin viscut. 

6 )  La histbria del pensament catala segueix, 
si fa o no fa, la mateixa corba -no podia ser 
altrament- que la histbria cultural i política 
de la nació catalana: la histbria traumitica d'un 
poble que ha passat, a través de diverses vicis- 
situds, de ser, a 1'Edat Mitjana, una confede- 
ració puixant amb formes polítiques d'una gran 
maduresa, a ser, en els darrers segles, una na- 
ció sense Estat. No caldra que ens estranyi, per 
tant, que 1'Edat Mitjana sigui l'únic període 
«normal» de la filosofia catalana. 

C )  La llengua que han utilitzat els filbsofs 
catalans ha variat segons les epoques i les cir- 
cumstancies. A 1'Edat Mitjana, ha estat princi- 
palment el catala i secundariament el llatí 
(aquest, sobretot en les obres estretament vin- 
culades al món universitari, dintre o fora del 
país), i fins i tot l'irab i l'hebreu. H i  ha una 
llista remarcable de  noms que coincideixen en 
la histbria de la filosofia i de la literatura cata- 
lanes: Ramon Llull, Arnau de Vilanova, Fran- 
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cesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Bernat Met- 
ge, Anselm Turmeda, etc. És un cas únic a Eu- 
ropa d'utilització predominant de la llengua 
vernacla en escrits de caire filosbfic o teolbgic. 
Ramon Llull havia convertit el catala no sola- 
ment en llengua literaria, sinó també en llengua 
enciclopedica, com ho eren només el llatí i 1%- 
rab. La situació canvia a partir de l'kpoca del Re- 
naixement: des del segon terc del segle xv fins 
al final del segle XVIII, el vehicle de la filoso- 
fia és majoritariament el llatí i secundariament 
el castella -el catala hi desapareix quasi del 
tot-; en el segle XIX, els filbsofs catalans es- 
criuen sobretot en castelli, i només excepcional- 
ment en catala; finalment, en el segle xx, hi ha 
hagut, en concurrencia amb el castella, una cer- 
ta represa del catala, més o menys important se- 
gons els avatars polítics. 

d )  Si bé difícilment es pot pretendre, com 
s'ha fet de vegades, que hi hagi una filosofia 
nacional catalana, sí que es pot parlar, en can- 
vi, d'una certa tradició filosbfica als Paisos Ca- 
talans, que ha de ser considerada com un as- 
pecte important de la seva cultura, i en la qual 
destaquen alguns noms d'abast indiscutiblement 
universal. Basta pensar en Ramon Llull, Ramon 
Sibiuda o Lluís Vives. Potser el tret comú més 
manifest, almenys en les figures que sobresur- 
ten, és la preocupació pedagbgica d'arribar a 
un públic relativament ampli, més enlla de 
qualsevol torre d'ivori o dels límits academics. 

Ja hem insinuat que l'kpoca medieval -en 
gros, de Ramon Llull a Ramon Sibiuda- és 
l'única en que la filosofia catalana s'ha desen- 
volupat amb normalitat, i fins i tot amb mo- 
ments de brillantor, perfectament integrada en 
el context europeu i donant resposta a la pro- 
blemitica del moment. 

Cal comencar recordant que Catalunya és un 
país de «marca», que fou, ja des de 1'Alta Edat 
Mitjana, un espai de comunicació entre les cul- 
tures arabiga, judaica i cristiana. Aquest fet ex- 
plica I'esclat, en el segle XIII, després del fracas 
de les croades b?l~liques, d'un poderós corrent 
filosbfico-apologetic. L'arrencada es deu a sant 
Ramon de Penyafort ( 1 185-1275), tercer gene- 
ral de l'orde dominica i compilador de  les De- 
cvetals de Gregori IX (que han constituit el 
marc jurídic de 1'Església Catblica fins al co- 



menqament del segle m), el qual, amb plena 
consciencia de la necessitat de substituir les re- 
lacions de forqa per la controversia bíblica i 
filosbfica, funda escoles de llengua arab i enco- 
ratja, sobretot en el seu orde, diversos projec- 
tes tebrics, com és ara la Summa contra genti- 
les de sant Tomas. Un altre d'aquests projectes 
fou el dut a terme pel més qualificat dels pole- 
mistes antijudaics medievals, el catala i també 
dominica Ramon Martí ( 1230-1284)) deixeble 
d'Albert Magne i condeixeble de Tomas d'A- 
quino a París, autor del Pugio fidei contra iu- 
daeos (que sera encara utilitzat per Pascal en 
el segle XVII), al qual replica Selomó ben Abra- 
ham ibn Adret (1235-1310), membre destacat 
de l'escola rabínica de Barcelona. 

Perb és sobretot amb el mallorquí Ramon 
Llu11 (1232-1315), el doctor illuminat, que es- 
claten de manera espectacularment brillarit la 
filosofia i la literatura catalanes. Filbsof, teb- 
leg, apologista i místic, aquest escriptor extraor- 
dinari (en llatí, en arab, en provencal i sobre- 
tot en catala) és l'única figura europea medieval 
comparable a l  Dant per l'amplitud de la mi- 
rada i per la forga creadora de pensament i de 
llenguatge. Si ens deixéssim emportar pel sug- 
geriment de Hegel, hauríem de dir que amb Ra- 
mon Llull es produí als Paisos Catalans, abans 
que a la Italia del Dant o a 1'Alemanya de Lu- 
ter, «una de les més grans revolucions que es 
poden produir» en un poble perque aquest 
«acabi amb tot allb que li és estrany», ja que 
expressar-se en la llengua propia «forma part 
essencial del movirnent d'alliberament de l'es- 
perit». 1 és des d'aquesta catalanitat alliberada 
que Llull esdevé universal. La febre de reno- 
var 1'Europa cristiana, de combatre els hetero- 
doxos i de convertir els infidels, imprimeix uni- 
tat a la seva immensa producció -unes dues- 
centes cinquanta obres-, des de les diverses 
versions llatines i catalanes de 1'Ars fins a les 
grans creacions cosmovisionals i encidopedi- 
ques en catala, com el Llibre de contemplació, 
el Llibre de meravelles, el Blanquerna o 1'Ar- 
bre de ciencia. El gran objectiu tebric de Llull 
és posar en evidencia, amb «raons veres, neces- 
saries i logicals», la significació «catblica», es 
a dir, universal, del cristianisme. 1 la famosa 
«art» és el mitji que creu haver descobert per 
a la seva labor persuasiva: es tracta d'un pro- 
cedirnent general de raonament mecanic que, 

almenys pel fet de contenir la idea clara d'una 
característica i d'un calcul, resulta ser un pre- 
cedent llunyi de la lbgica moderna. El lul.lisme 
ha donat lloc a una tradició ininterrompuda, 
doctrinal i erudita, d'ambit europeu (fins a es- 
devenir, en l'actualitat, una branca internacio- 
nalment homologada dels estudis medievals), 
i ha influit en pensadors de la categoria de 
Nicolau de Cusa, Giordano Bruno o Leibniz. 

Un altre catala universal, contemporani de 
Llull, és el valencid Arnau de Vilanova (1238- 
1311), el metge més famós de 1'Europa del seu 
temps, professor a Montpellier, autor d'obres fi- 
losbfiques, mediques, teolbgiques i espirituals, 
pensador radical i reformador eclesiastic en la 
línia, inspirada en Joaquim de Fiore, dels frati- 
cels i dels beguins. A propbsit de Llull i d'Ar- 
nau de Vilanova, hom ha parlat de l'inconfor- 
misme de l'escola catalana medieval. En tot 
cas, queda clar que cal distingir entre medie- 
vals i escolastics. 

En el segle XIV trobem representades als Pai- 
sos Catalans les diverses tendencies europees, 
sobretot les parisenques, és a dir, el tomisme 
i l'escotisme. Entre els tomistes, cal esmentar 
el rossellones Guiu de Terrena (t1342)) doctor 
breviloquus, deixeble de Godofred de Fon- 
taines i introductor del tomisme en l'orde car- 
melita; el valencia Bernat Oliver (t1348), pro- 
bablement nebot d'Arnau de Vilanova i deixeble 
de Gil de Roma; i, en un altre pla, l'inquisi- 
dor general de Catalunya-Aragó Nicolau Ei- 
meric (1320-1399)' enemic dels espirituals i 
dels lullistes (que, en el segle XIV, havien es- 
devingut també arnaldistes), o, al final del se- 
gle, el celebre predicador valencih sant Vicent 
Ferrer (1350-1419). 

L'escola escotista compta, entre d'altres, amb 
els franciscans Joan Bassols (1280-1333), doctor 
ordinatissimus, que sera encara abundosament 
citat per Leibniz; Guillem Rubió (fl. vers 1330), 
obert al criticisme nominalista; i Francesc Eixi- 
menis (1327-1409), autor d'un Regiment de 
princeps e comunitats, d'inspiració augustiniana, 
que consticrieix el llibre dotze d'una vasta enci- 
clopedia inacabada, de caire didactic i moralit- 
zant, titulada Lo cresti2. 

Cal recordar també dos representants illus- 
tres del pensament jueu de la Baixa Edat Mit- 
jana, els més originals i vigorosos després de 
Maimbnides: el perpinyanes Leví ben Gersom 



(1288-1344), dit Gersbnides, que porta a l'ex- 
trem el racionalisme aristotelic, i Hasday Cres- 
ques (t1412), de l'escola de Barcelona, cap es- 
piritual de les comunitats jueves de la corona 
catalo-aragonesa, que es proposa, en canvi, d'al- 
liberar el judaisme de la filosofia aristotelica. 
Aquest darrer influir2 en Pico della Mirandola i 
Giordano Bruno i sera esmentat encara elogio- 
sament per Spinoza. 

En contrast amb aquests autors encara cla- 
rament medievals, i com un testimoni de la pro- 
funda crisi espiritual que anuncia els nous 
temps, trobem, a cava11 entre els segles XIV 
i xv, el francisca mallorquí Anselm Turmeda 
(1352-1430), escriptor en catala i en arab, que 
abrasa l'islamisme i que, en la Disputa de l'ase 
contra frare Anselm Turmeda sobre la natura 
e noblesa dels animals, de ressonancies ja mon- 
taignianes, exposa irbnicament els seus dubtes 
sobre la validesa de la visió medieval del món. 

És també en aquest tombant de segle que 
apareixen alguns representants remarcables de 
l'humanisme catalá pre-renaixentista - e l  més 
primerenc d'Europa després de l'italia-, com 
Bernat Metge (1343-1413), que mostra en Lo 
somni un elegant escepticisme, o el valencia An- 
toni Canals (1352-1415), traductor de textos 
classics llatins i autor d'obres ascetiques en la 
línia de la devotio moderna. 

Al comensament del segle xv, Catalunya dó- 
na encara un pensador i n h e n t ,  Ramon Sibiuda 
(t1436), el darrer dels «quatre Ramons» (des- 
prés de Penyafort, Martí i Llull), professor a 
Tolosa de Llenguadoc i autor del Liber creatu- 
rarum seu naturae, o Liber de homine, vasta 
síntesi filosbfico-teolbgica metodolbgicarnent m- 
tropocentrica i «racionalista», que vol donar 
una resposta cristiana a les prewupacions dels 
primers humanistes, als quals ofereix un pont 
de dialeg amb el pensament medieval. El lli- 
bre de Sibiuda tingué una gran difusió per Eu- 
ropa i influí en personalitats tan diverses com 
sant Ignasi de Loiola, Montaigne (que el tra- 
duí al frances i li dedica un assaig important), 
Campanella, sant Frmcesc de Sales, Grotius, 
Comenius o Pascal (que hi traba la formulació 
de la celebre «aposta»). 

Perb el segle xv marca ja el comenCament de 
la decadencia política dels Paisos Catalans. Si 
bé en el pla literari és encara, sobretot a Va- 
lencia, un segle briilant, en filosofia ja no hi ha, 

després de Sibiuda, més que la grisor escolas- 
ticla, tot just matisada pel color de l'habit dels 
diferents ordes religiosos. Val la pena, tanma- 
teix, d'esmentar el poeta-filbsof valencii Au- 
sias Marc (1397-1459), que en la seva obra 
lírica, sovint molt reflexiva, evidencia concep- 
cions antropolbgiques i morals marcades per la 
Summa de sant Tomas i per les Etiques d'Aris- 
tbtil. 

Malgrat que el Renaixement s'anunciava pro- 
metedor amb els primers humanistes, els Pii- 
sos Catalans ja no pogueren participar-hi ple- 
nament. En el segle XVI, a9 Principat de Cata- 
lunya es precipita la davallada, si bé el País 
Valencia, que manté encara contacte amb els 
moviments europeus, continua exercint un cert 
protagonisme cultural. 

La gran figura filosbfica del Renaixement ca- 
tala és el valencia Joan Lluís Vives (1492- 
1540), que visqué gairebé sempre a I'estran- 
ger, sobretot als Paisos Baixos. Autor d'obres 
filosbfiques, polítiques, pedagbgiques, apologeti- 
ques i espirituals, escrites íntegrament en llatí, 
és un dels millors exponents de I'humanisme 
europeu i un dels filbsofs renaixentistes més 
compromesos swialment i políticament. Amic 
d'Erasme, com a filbsof és, sens dubte, superior 
a aquest, car, mentre que l'holandes s'esforsi 
per reformar la religió, el valencia volgué re- 
formar la filosofia i la ciencia, combatent la 
pseudo-dialectica de l'escolasticisme decadent i 
preconitzant el recurs a l'experiencia. Vives pot 
ser considerat també com l'iniciador de la filo- 
sofia del sentit comú, la qual, continuada pel 
jesuita franco-polones Claude Buffier, es mani- 
festara en el segle XIX, de forma gairebé paral- 
lela, a Escocia i a Catalunya. 

La segona part del segle xvr acusa ja arreu 
els efectes del tancament intellectual que Fe- 
lip II de Castella (1 de Catalunya-Aragó) irn- 
posa als territoris de la monarquia hispanica. 
Malgrat aixb, trobem encara, sobretot al Pais 
Valencia, un grup important d'erasmistes, in- 
fluits també per Vives, entre els quds val la 
pena de recordar almenys els noms de Pere Joan 
Nunyes (1525-1605) i de Frederic Furió i Ce- 
riol (1527-1592). En el marc de la segona es- 
colastica, caldria esmentar el dominic, també 
valencia, Dídac Mas (1553-1608)' autor d'un 
tractat sistematic de metafísica paralle1 al de 
Suhrez. 



El segle XVII, partit al be11 mig per la Guer- 
ra dels Segadors (1640-1652), marcara el mo- 
ment més deprimit de la filosofia als Paisos 
Catalans. Mentrestant, tanmateix, a Europa, so- 
bretot fins a mitjan segle, es continuaran ree- 
ditant les obres de Vives, de Sibiuda, i fins i 
tot de Llull. L'Ars magna veura encara una tra- 
ducció francesa el 1634, només tres anys abans 
de l'aparició del Discurs del metode de Descar- 
tes, i dos anys després de  l'aparició, també en 
frances, de 1'Art breu, que n'és el resum. 

Els primers indicis de renovació filosbfica no 
apareixen fins al tombant del segle XVII al XVIII, 
to anunciant una Illustració més aviat modesta 
conseqüencia de l'opressió cultural i de la de- 
sorganització subsegüent als Decrets de Nova 
Planta. 

Dintre dels límits d'aquesta modestia, Va- 
lencia és novament capdavantera amb els ano- 
menats novatores, en particular els matematics- 
filbsofs Tomas Vicent Tosca (1651-1723) i Joan 
Baptista Coratja (1661-1741)' els quals intro- 
duiren idees cartesianes i gassendistes, que els 
permeteren d'arraconar la vella astronomia i la 
física aristotelica. Perb l'illustrat més represen- 
tatiu dels Paisos Catalans sera el també valen- 
cid Gregori Maians i Siscar ( 1699-1781)' hereu 
de Vives, dels erasmistes i dels novatores, i re- 
lacionat amb tota la inte1,lectualitat europea (no 
solament la francesa). És també una figura no- 
table, a Valencia, el metge-filbsof nascut a la 
franja catalana de ponent, Andreu Piquer i Ar- 
rufat (17 11-1772), tributari igualment de la 
tradició vivista i preocupat per qüestions de 
metodologia. Finalment, cal esmentar alguns je- 
suites valencians, com Antoni Eiximeno (1729- 
1808), Joan Andrés (1740-1817) o Joan Bap- 
tista Munyós (1745-1799), els quals, en el seu 
exili italia, assimilaren l'empirisme de Locke i 
de Condillac. 

Al Principat, l'escassa producció filosbfica 
procedeix sobretot de la Universitat de Cer- 
vera, creada per Felip V en substitució de totes 
les altres, on un grup de jesuites, entre els quals 
figuren Mateu Aimeric (1715-1799) i Tomis 
Cerda ( 17 15-1 791 ), desenvoluparen, fins a llur 
expulsió el 1767, un escolasticisme eclectic, de 
compromís entre la vella filosofia i la nova cien- 
cia. En el marc d'una certa renovació del to- 
misme, cal recordar igualment, cap al final del 
segle, el filbsof, tebleg jansenitzant i lexicbgraf 

Fklix Amat (1750-1824), autor d'obres didic- 
tiques de gran influencia en els medis eclesias- 
tics. 

A les Illes Balears, on la influencia de la 
Il~lustració fou encara menor, els noms que cal 
esmentar, en el context de les polemiques en- 
tre lullistes i «marrells» -així eren designats 
els antilullistes- són principalment els de Jau- 
me Costurer (1657-1715) i d'Antoni Ramon 
Pasqual (1708-1791), que feren aportacions 
valuoses a l'erudició lul~liana. 

El segle xxx ofereix un panorama rnés atrac- 
tiu. Després del trasbals de la Guerra del Fran- 
ces i de la repressió absolutista de Ferran VII,  
hi ha una represa important del pensament fi- 
losbfic. La renovació en aquest camp, que coin- 
cideix amb l'arrencada de la «Renaixenqa», fou 
preparada per la «Sociedad Filosófica», que 
agrupa a Barcelona, entre 1815 i 1821, els es- 
perits més inquiets i que esdevingué el germen 
del moviment filosbfic posterior. En aquest mo- 
viment, centrat gairebé exclusivament al Prin- 
cipat, es poden distingir quatre corrents princi- 
pals: la filosofia del sentit comú, el neotomisme 
balmesia, l'anarquisme i el positivisme. 

La filosofia del sentit comú, que és conside- 
rada habitualment com la més característica de 
l'escola catalana, i que compta amb el prece- 
dent de Lluís Vives, fou introduida pel jurista 
i filbsof Ramon Martí d'Eixala (1808-1857) i 
tingué el seu maxim representant en Xavier 
Llorens i Barba (1820-1872)) professor a la 
Universtiat que acabava de ser novament tras- 
lladada a Barcelona. Martí d'Eixala estrena un 
nou estil de pensament de base psicologista, que 
deixava de banda ll'escolastica i que incorpora- 
va la tradició empirista i la filosofia escocesa, 
coneguda aquesta darrera a través dels eclectics 
francesos. Entre els seus deixebles figuren el 
jurista Manuel Duran i Bas (1823-1907), con- 
siderat com l'introductor a Catalunya de l'es- 
cola histbrica de Savigny, el filbleg Manuel Mi- 
12 i Fontanals (1810-1883), tebric de la lite- 
ratura i tractadista d'estetica, i el filbsof suara 
esmentat Xavier Llorens. Aquest conegué direc- 
tament els escocesos i assimila també la idea 
herderiana del Volksgeist, així com alguns ele- 
ments del kantisme. L'escola catalana del sen- 
tit comú, bessona de I'escocesa, tot evocant el 
destí semblant de dues nacions políticament 
subjugades pero culturalment vives, ajuda tam- 



bé a entendre la relació entre el romanticisme 
catala i ~ ' ~ S C O C ~ S .  

El segon corrent decimonbnic és el neotomis- 
me balmesia. Filbsof, apologista i pensador po- 
lític i social, Jaume Balmes (1810-1848), tot 
i la seva mort prematura, és segurament I'únic 
pensador catala perceptible a escala europea 
després de Vives. Hereu de I'escolasticisme 
eclktic de Cervera, comparteix també la doc- 
trina del sentit comú i tracta d'incorporar els 
plantejaments de la filosofia postcartesiana per 
tal de salvar la metafísica de la crítica kantia- 
na. Bé que influit peIs tradicionalistes france- 
sos, el seu pensament és molt sensible a l'evo- 
lució política i social del seu temps i no 
mereix, ni de bon tros, l'etiqueta de tradiciona- 
lista que hom li penja de vegades. 1 si se'l quali- 
fica de neotomista, ha de ser també en termes 
molt matisats, bé que aquesta denominació es- 
caigui als qui després es consideraran balme- 
sians. Balmes és, més que no pas un neoscolas- 
tic, senzillament un representant, més o menys 
renovador, de la metafísica espiritualista tradi- 
cional. És, igualment, l'iniciador i el principal 
exponent de l'anomenada «escola apologetica 
catalana». El representant posterior més infiuent 
del tomisme d'inspiració balmesiana sera, cap 
al final del segle, el bisbe Josep Torras i Ba- 
ges ( 1846-1 9 16), tebric del catalanime conser- 
vador i pensador situat més a la defensiva que 
Balmes. 

Cap a mitjan segle XIX, apareix un tercer cor- 
rent de ~pensament: la filosofia anarquista. Fou 
introduida per Francesc Pi i Margall (1824- 
1901), filbsof panteista i alhora tebric important 
del radicalisme social, molt influenciat per He- 
gel i també pels socialistes utbpics, especial- 
ment per Proudhon. El seu pensament sera rei- 
vindicat després per tot l'anarquisme iberic. 

Finalment, trobem també, en la segona part 
del segle, un corrent positivista, representat per 
Maria Cubí (1801-1875), divulgador de la fre- 
nologia, pels metges-filbsofs Pere Mata i Fon- 
tanet (181 1-1877), introductor de la medicina 
legal a Espanya, i el menorquí estaMert a París 
Josep Miquel Guardia (1830-1897), i, més tard, 
pel darwinista valencih Pelegrí Casanova (1849- 
1919), deixeble de Haeckel, per Pompeu Gener 
(1848-1920), que dona una interpretació dar- 
winista de Nietzsche, i pel filbsof i científic so- 
cial Pere Estasen i Cortada (1855-1913), di- 
vulgador de Cornte, Littré, Mil1 i Spencer. 

Una bona part de la filosofia del segle xx 
fins a la guerra civil esta en continuitat arnb la 
del segle anterior. El neotomisme balmesia dó- 
na encara una figura de relleu amb Ignasi Casa- 
novas (1872-1936), estudiós i editor de Balmes. 
Cal també recordar aquí que el lullisme doctri- 
nal fa, amb Salvador Bové (1869-1915) el 
«cant del cigne», per donar pas al rellancament 
dels estudis ld ians  erudits i crítics, tant al Prin- 
cipat com a les Illes. La tradició de il'anarquis- 
me obrerista donara alguns tebrics, entre els 
quals cal esmentar Joan Montseny (1864-1942), 
més conegut pel pseudbnim de «Federico Ura- 
les», l'obra del qual coincidí cronolbgicament 
amb una altra fonma d'anarquisme, individua- 
lista i aristocratitzant, present en alguns intel- 
lectuals modernistes. (Cas especail és el del poe- 
ta i assagista Joan Maragall E 1860-1911 1, ca- 
tivlic i introductor de Nietzsche, i pensador no- 
table en els imbits social, &tic i estetic.) En la 
línia d'ascendencia positivista, és remarcable 
l'obra del bibleg i filbsof Ramon Turró ( 1854- 
1926), el qual formula una teoria genetica de1 
coneixement que podria passar per una interpre- 
tació naturalista del kantisme. 

La filosofia universitaria enllaca també par- 
cialment amb l'escola vuitcentista del sentit co- 
mú. Els professors Jaume Serra Hunter (1878- 
1943) i Tomas Carreras i Artau (1879-1954) 
recullen, cadascun a la seva manera, el lle- 
gat de la filosofia de Llorens i fan una important 
tasca docent -més tard s'hi afegira Pere Font i 
Puig (1888-1959)-, de la qual es beneficien, 
entre d'altres, Francesc Mirabent (1888-1952), 
Joaquim Carreras i Artau ( 1894-1968)' Joaquim 
Xirau (1895-1946), Joan Crexells ( 1896-1926), 
Joan Roura Parella (1897-1983) i Eduard Nicol 
(1907). Serra Hunter acusa la influencia de Leib- 
niz, de Kant i de Max kheler; els germans Car- 
reras renovaren d s  estudis de filosofia medieval; 
Font i Puig es dedica a la psicologia; Mirabent 
i Roura Parella cultivaren l'estetica; Crexells, 
mort prematurament, deixa assaigs penetrants i 
excellents traduccions de Plató; Xirau introduí 
nous corrents com la fenomenologia, l'histori- 
cisme i la teoria dels valors, i fou el principal 
animador de la secció de Filosofia de la Univer- 
sitat Autbnoma de Barcelona, a la qual s'incor- 
por;, per poc temps, Eduard Nicol, i de la qual 
sortiren, entre d'altres, Domenec Casanovas 
(1910-1978), Jordi Maragall (1911), Josep M. 



Calsamiglia (1913-1982), Josep Ferrater Mora 
(1912) i Francesc Gomi (1915). 

Paralrlelament a l'obra dels primers professors 
universitaris, pero reaccionant contra la filosofia 
del segle XIX, es desenvolupa la d'Eugeni d'Ors 
( 188 1-1954), pensador histbrico-culturalista que 
exercí una gran influencia entre 1905 i 1920 
aproximadament, tebric de la doctrina estetico- 
política del «noucentisme» i mentor de la po- 
lítica cultural de  la Mancomunitat de Catalunya. 
Entre els seus deixebles figura Josep M. Capde- 
vila (1892-1972), que evolucionari cap a un 
tomisme de matís maritainii. En un pla diferent, 
pero compartint l'antivuitcentisme de l'Ors, se 
situa l'obra de Francesc Pujols (1882-1952), 
poeta maragallii i assagista filosbfic forqa origi- 
nal, de gran ascendent sobre Dalí, que el qua- 
lifici d'«emperador Traji de la filosofia». 

La guerra civil representa, naturalment, una 
ruptura. Alguns, com Serra Hunter, Xirau, Cap- 
devila, Roura Parella, Nicol, Casanovas o Fe- 
rrater, s'exiliaren i continuaren la seva obra, 
o en el cas dels tres darrers la produiren ín- 
tegrament, en diverses universitats del conti- 
nent americi. D'altres, com els germans Carre- 
ras, Font i Puig o Mirabent, restaren al país, 
compartint tasques docents amb l'estudi del 
pensament medieval, la psicologia o l'estktica. 
D'altres, ha lment ,  veieren truncada la seva tra- 
jectbria intellectual i hagueren de  dedicar-se a 
activitats diferents. Eugeni d'Ors es convertí en 
un dels puntals de  la política cultural de la dic- 
tadura. 

A les universitats, reaparegué amb forca el to- 
misme, que hi fou ensenyat pricticament en ex- 
clusiva fins al comenqament dels anys seixanta 
i que exercí, de  fet, una funció legitimadora de 
la nova situació política. Es podrien citar els 
noms de Ramon Roquer (1901-1978), Joan Tus- 
quets (1901) o Jaume Boíill (1910-1965), pro- 
fessors a la Universitat de Barcelona, mentre el 
jesuita Joan Roig Gironella (1912-1982) conti- 
nuava la tasca d'Ignasi Casanovas a la Balme- 
siana. 

A partir dels anys seixanta, en que el rkgim 
ani afluixant el control ideolbgic, comensi, per 
part de les noves generacions, la recuperació del 
passat filosbfic proscrit i la recepció, a ritme ac- 
celerat, dels corrents contemporanis. El que ofe- 
ria menys dificultat, i que serví de transició, era 
l'existencialisme (excepte Sartre, que hagué d'es- 

perar encara uns anys). Malgrat aixb, no tingué 
cap adepte entre els filbsofs professionals; en 
canvi, pot considerar-se d'inspiració existencia- 
lista una bona part de la poesia de Salvador Es- 
priu (1913) i de la no~e~lística de Manuel de 
Pedro10 (1918). El marxisme féu la seva apari- 
ció universitaria primer entre els cultivadors de 
les cikncies socials i després entre els filbsofs, 
dissimulat al comenqament darrera Hegel. Gaire- 
bé al mateix temps s'introdueix el neopositivis- 
me i la filosofia analítica, juntament amb la lbgica 
ca moderna. Finalment -i rnés enlla del marxis- 
i del neopositivisme, que semblaven repartir-se 
en un cert moment les irees d'influkncia-, l'es- 
tructuralisme, el freudisme i les diverses formes 
de freudo-marxisme, així com l'estudi, ja rnés 
desapassionat, de pricticament tots els grans fi- 
lbsofs del passat, completen la gamma de les ten- 
dencies presents en els medis filosbfics catalans. 

Ens falta encara perspectiva per fer una valo- 
ració ponderada de les aportacions recents, i 
qualsevol llista selectiva de noms perillaria d'és- 
ser massa subjectiva. Es pot dir, tanmateix, que 
entre la producció escrita dels darrers decennis 
hi ha treballs valuosos sobre els autors rnés di- 
versos (Plató, Llull, Kant, Hegel, Feuerbach, 
Marx, Heidegger, Wittgenstein, etc.) i sobre les 
rnés variades disciplines (estktica, etica, metafísi- 
ca, filosofia del llenguatge, filosofia de l'educació, 
filosofia de la religió, filosofia de la cultura, etc.). 
Cal dir, perb, que manca encara molta labor de 
infraestructura intellectual -fins ara s'ha posat 
remei, amb presses, a les mancances rnés notb- 
ries- i que esti tot just encetada, en aquest 
camp, la labor de normalització lingüística. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

La historia de la iilosofia als Paisos Catalans compta 
ja amb nombrosos estudis i també, encara, amb moltes 
iiacunes. Deixant de banda ara les monografies, vet 
aquí alguns trebalis que en recobreixen capítols rnés o 
menys extensos o que s'arrisquen a donar-ne una visió 
de conjunt. Alguns d'aquests estudis són fets des d'una 
perspectiva espanyolista (unes vegades per ignorancia 
del fet diferencial i altres per exigencies de l'epoca) i, 
per tant, engloben la filosofia catalana dintre de l'es- 
panyola. 



ABELLÁN, J .  L., Panorama de la filosofia espaíiola ac- 
tual, Madrid, 1978. 

-, Historia crítica del pensamiento espaíiol ( 4  vols. 
fins ara), Madrid, 1979 S S .  

-, Filosofía española en América, 1939-1966, Madrid, 
1967. 

ABELLÁN, J .  L.  i M A R T Í N E Z  GÓMEZ, L., El pensamiento 
español: de Séneca a Zubiri, Madrid, 1977. 

ALVARO JUNCO,  J. ,  «El anarquismo en  España», dins 
HOROWITZ, 1. L., Los anarquistas (vol. 11), Ma- 
drid, 1975. 

ARAQUISTAIN, L., El pensaiziento español contempo- 
ráneo, Madrid, 1962. 

BATLLORI, M., Vui t  segles de cultura catalana a Euro- 
pa, Barcelona, 19833. 

BERRIO, J.,  El pensament filosofic catali, Barcelona, 
1966. 

BovÉ, S., La filosofia nacional de Catalunya, Barce- 
lona, 1902. 

CARRERAS ARTAU, T .  i J . ,  Historia de la filosofia espa- 
ñola. Filosofía cristiana en los siglos XI I I  y XIV 
(2 vols.), Madrid, 1939-1943. 

CARRERAS ARTAU, J . ,  La filosofia universitaria en Cata- 
luña durante el segundo tercio del siglo X I X ,  Barce- 
lona, 1964. 

CARRERAS ARTAU, T.,  Introducció a la historia del 
pensament filosbfic a Catalun~a, Barcelona, 193 1. 

CASANOVAS, I., La cultura catalana del segle XVI I I ,  
Barcelona, 1932. 

CLASCAR, F., Estudi sobre la filosofia a Catalunya en el 
segle XVI I I ,  Barcelona, 1895. 

DÍAz, E., Pensamiento español en la era de Franco 
(1 939-1975), Madrid, 1983. 

DÍAZ DÍAz, G., Hombres y documentos de la filosofía 
española (vol. 1 ) ,  Madrid, 1980. 

DÍAZ DÍAz, G. ,  i SANTOS ESCUDERO, C., Bibliografia 
filosófica española (1901-1970), Madrid, 1982. 

FRAILE, G., Historia de la filosofia española (2 vols.), 
Madrid, 1971. 

FUSTER, J., Literatura catalana contempordnia, Barce- 
lona, 1972 (capítols sobre l'assaig). 

GASC H ,  E., Marx a Espanya, Barcelona, 1983. 
Gran Enciclopedia Catalana, art. ~Filosofia catalana» 

(L l .  Cuéllar, M .  Cahner, J .  Maragall, P. Lluís Font). 
GUARDIA, J .  M., Histoire de la philosophie en Es- 

pugne, París, 1890. 
GUY,  A., Les philosophes espagnols d'hier et d'au- 

jourd'hui (2 vols.), Tolosa de Llenguadoc, 1956. 
-, Histoire de la philosophie espagnole, Tolosa de 

Llenguadoc, 1983. 
Ictíneu, Diccionari de les ciencies de la societat als 

Pa2sos Catalans, a cura de F .  Arta1 i altres, Barce- 
lona, 1979, art. «Filosofia» (P .  Lluís Font). 

LÓPEZ PIÑERO, J .  M., La introducción de la ciencia 
moderna en España, Barcelona, 1969. 

LÓPEZ QUINTÁS, A., Filosofía española contemporánea, 
Madrid, 1970. 

LLUÍS FONT, P., «Quinze anys de filosofia als Paisos 
Catalans~, Butlletí informatiu de la Fundació Jaume 
B o a ,  Barcelona, 1981. 

MARAGALL, J., El pensament filosbfic. Segles XVI I I  
i X I X ,  Barcelona, 1978. 

MARTÍNEZ GÓMEZ, L., «Bosquejo de historia de la 
filosofía española», (apkndix a la trad. cast. de la 
Historia de la filosofz'a de J .  Hirschberger, Barce- 
lona, 1960). 

M E N É N D E Z  PELAYO, M., Historia de los heterodoxos 
españoles (3 vols.), Madrid, 1880-1882. 

MESTRE, A., Despotismo e Ilustración en España, Bar- 
celona, 1976. 

MILLAS VALLICROSA, J.,  Assaig d'histdria de les idees 
físiques i matem2tiques a la Catalunya medieval, 
Barcelona, 19832. 

MOREU-REY, E., El pensament iJlustrat, Barcelona, 
1967. 

NICOL, E., El problema de la filosofía hispánica, Ma- 
drid, 1961. 

PARPAL, C., Antecedentes de la escuela filosófica cata- 
lana del siglo X IX ,  Barcelona, 1914. 

Pou RIUS,  R., Orientación y métodos filosóficos de los 
pensadores renacentistas de la Corona de Aragón, 
Barcelona, 1970. 

P v j o ~ s ,  F., Concepte general de la ciencia catalana, 
Barcelona, 19822. 

RIERA I TUEBOLS, S., Síntesi dJhistdria de la ciencia 
catalana, Barcelona, 1983. 

RIQUER, M .  DE, i COMAS, A , ,  Historia de la literatura 
catalana (4 vols.), Barcelona, 1964 ss. 

ROURA, J . ,  Ramon Marti dJEixala i la filosofia catalana 
del segle X I X ,  Barcelona, 1980. 

RUIZ I CALONJA, J., Panorama del pensament catald 
contemporani, Barcelona, 1963. 

SERRA HUNTER, J., Tendencies filosofiques a Catalunya 
durant el segle X I X ,  Barcelona, 1925. 

SIGUAN, M., La psicologia a Catalunya, Barcelona, 1980. 
TORRAS I BAGES, J., IAl tradició catalana, Barcelona, 

1892. 
U n  segle de vida catalana, a cura de F .  Soldevi- 

la (2 vols.), Barcelona, 1961 (quatre capítols, d'A. 
Badia i altres, sobre «Les direccions del pensament»). 

URALES, F. [MONTSENY, J . ] ,  La evolución de la filo- 
sofía en España (2 vols.), Barcelona, s /d  [1934]. 

VALENTÍ FIOL, E., El primer modernismo catalán y 
sus fundamentos ideológicos, Barcelona, 1973. 

VERNET, J., Historia de la ciencia española, Madrid, 
1975. 




