
APROXIMACIÓ BIO-BIBLIOGRAFICA 

A JOAQUIM XIRAU I PALAU 

«... Joaquim Xirau, philosophe catalan, personalité 
attachante à divers titres; notamment par son origina-
lité et sa profondeur de penseur européen-catalan, par 
ses hautes responsabililés et ses talents en matière d'en-
seignement et d'education, par sa militance socialiste et 
sa fidelité à la Republique qui le ccntraignirent à un 
exil mortel». 

JEAN-MARC GABAUDE 

I. INTRODUCCIÓ 

«D'entrada sembla que no n'hem produit massa, la gent d'aquest 
país, vull dir de filosofia —diu Fuster en un polèmic articleJ Tal 
és en tot cas, la conclusió a que un arriba, després d'examinar la 
nòmina exahustiva dels. cultivadors que el gènere ha tingut entre nos
altres... o m'equivoco i es tracta d'una il·lusió òptica?». 

. Aquestes paraules provocaren assentiment, indignació, però no 
va sorgir cap resposta prou contundent ni a favor ni en contra de 
la versió fusteriana. La qüestió és encara oberta. Tothom està d'a
cord si es tracta de parlar de filosofia en un LluU, Sibiuda, Vives..., 
en parlar dels segles xix i xx, la controvèrsia sobre l'existència d'ima 
filosofia catalana i la discussió sobre les figures del pensament és 
apassionada i poc unitària.^ 

El camí de la discusió generalitzada queda esgotat si no hi ha 
elements nous, el que cal és conèixer de debò la tasca dels nostres 
«filòsofs» i una vegada analitzada l'obra i repercussió podrem pas
sar a una valoració seriosa. El coneixement de la vida i obra dels 

1 JOAN FUSTER, Serra d'Or, juny 1969, "Un cert dèficit de Filosofia", pàg. 42J. 

2 EDUARCO NicoL, "El problema de la Filosofia hispànica",, Ed. Tecnos, Ma-
•drid 1961. 
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2 IRENE DE PUIG I OLIVER 

homes que han fet possible de parlar d'una certa filosofia catalana 
o a Catalunya — n̂o entrarem en polèmica terminològica!— explicarà 
el desencant de Fuster i potser es produirà alguna sorpresa dins el 
minso panorama que dibuixava l'autor de Sueca. 

I aquesta és la feina que a poc a poc es va fent, i així sorgeixen 
els assaigs sobre Turró,^ Martí d'Eixalà/ Crexells,^ per a no citar els 
ja clàssics estudis sobre Balmes, Ors, que queden un xic enrera del 
món editorial actual. 

L'esforç que fem per a conèixer els homes que han tingut coses 
à dir dins aquesta branca del saber ens donarà la mesura exacta de 
l'es nostres forces en el camp de la Filosofia i per t&nt de la cultura. 
Potser no hi trobarem cap figura de primera fila, cap pensador 
d'àmbit mundial, cap cervell que hagi revolucionat el món amb les 
seves idees, hi descobrirem però homes estudiosos, capaços, intel-
lectuals de formació europea, pensadors originals, nients creatives. 
L'estudi de les circumstàncies històriques, polítiques, econòmiques 
i ideològiques potser ens donaran la resposta a la manca de genis 
o de primeres figures. El miracle grec no s'ha reproduït a Catalu
nya! i és que potser és irrepetible! 

Aquesta aportació, doncs, és pensada en aquest sentit: l'intent 
d'iniciar uns possibles camins d'investigació dins el camp filosòfic 
català, tot redescobrint personatges, obres i corrents de pensament 
que han quedat silenciats. 

Xirau ha estat fins fa molt poc —i encara— un verdader desco
negut, els pocs treballs que hi ha sobre ell són molt marginals i les 
referències no són abundants, només de tant en quant, espaiada-
ment, algun dels seus deixebles barcelonins feia algun toc d'atenció. 
Les senyals han estat molt febles aquí, a Mèxic potser sigui més 
recordat, així ho fa pensar la reedició de part de l'Oba de X.: la 
més metafísica el 1963 i el 1973 la de caràcter més gnoseològic. (Ve
gi's bibliografia). A Catalunya no sols no es reedita res, sinó que 
ben just es troba algun volum a les biblioteques. Probablement la 
personalitat de Reimon Xirau, fill de Joaquim, filòsof i home de 

3 PEDRÓ DOMINGO SAKJUÍN, "Turró, hombre ds ciència mediterràneo", Ed. Pòr
tic, Barceona 1970. 

4 JAUME ROURA, "Martí d'Eixalà i la Filosofia catalana del segle XIX". Publi
cacions Abadia de Montserrat, Barcelona 1980. 

• s NoRBERT BiLBENY, "Joan Crexells en la Filo&ofía del Nou-cents", Barcelona 
1979, Ed. 62, a l'abast 
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cultura, que és professor universitari a Mèxic hagi estat també un 
factor que expliqui el desequilibri. 

De de l'any 1976, però, podem gaudir de dos estudis una mica 
sòlids sobre Xirau, el de Maria Pilar Sànchez Rodríguez que és, ima 
tesi de Llicenciatura que es troba a la biblioteca de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona i la publicació de la tesi de Reine Guy 
a Toulouse que versa sobre l'axiologia i la metafísica de l'autor. 

Aquests treballs s'han tingut en compte, però han estat revisats, 
completats i corregits en algun cas. He posat al dia la informació 
bibliogràfica ja que des del 1976 calia certa actualització i he com-
probat i recopilat moltes dades biogràfiques que han aparescut en 
publicacions recents i que permet de dibuixar més clarament la 
trajectòria vital del biografiat, especialment en el camp polític i pe
dagògic. Evidentment hi ha encara molts buits i és per això que 
aquesta aportació està concebuda com un treball obert, tot just 
iniciat. 

La Tesi de Madame Guy és un treball important per al coneixe
ment de la filosofia de Xirau, decisiu —^per ara— i únic donat el con
tingut i la proporció d'informació aplegada. Aquesta obra, difícil
ment asasequible, és un vast rastreix per la filosofia original de 
Xirau, i des d'aquest punt de vista difícilment superable. Pensem 
però, que si bé hem de reivindica»: i estudiar el filòsof també hem 
de donar a conèixer el professor, el publicista, l'home d'acció que 
fou i el paper que va jugar en la renovació pedagògica del país. És 
pèr això que, modestament, inicio aquest treball que és insuficient 
— l̂io sé!—, però vol descobrir, o insinuar millor la personalitat d'un 
figuerenc il·lustre, que exercint a Barcelona se sent profundament 
arrelat a l'Empordà. 

II 

Panoràmica de la Filosofia a Catalunya en el darrer terç del XIX 
i primera meitat del XX. 

Sintetitzant al màxim, conscients del risc que això comporta, 
dibuixarem unes línies que demarcaran els corrents filosòfics a 
Catalunya quan Joaquim Xirau entra en el panorama intel·lectual 
del país ja sigui per la seva formació universitària com per l'exer
cici del seu mestratge i la influència de les seves obres. 
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4 IRENE DB PUIG I OLIVER 

Podem decidir a l'engròs quatre grans corrents: 
A) La direcció eclesiàstica, per tant vinculada a l'Església i fona

mentalment tomistes, i conservadors. Podem distingir en aquest 
bloc dues fraccions: la integrista, poc original i retrògrada amb 
homes com Salvador Bové, Torras i Bages, Miquel d'Esplugues, 
i altres i una fracció evolucionista, més oberta, menys reaccio
nària que representarien Balmes i Cardo. 

B) Món Universitari: poc cohesionat, amb dues tendències netes: 
la tradicionalista que segueix la línia de Llorens i Barba, segui
da per Tomàs Carreras i Jaume Serra —que seran mestres de 
Xirau —i una colla de professionals influïts per l'espiritualisme 
català tradicional, renovat per la introducció de la filosofia ale
manya. L'altra tendència més renovadora serà la representada 
per la generació més jove de Xirau, Mira, Pere Font i Francesc 
Mirabent. 

C) Els publicistes, també aquí podem parlar de dues vessants: l'es-
piritualista, que representa una renovació del ració vitalisme con
tra tot vitalisme i romanticisme, s'oposa a l'irracionalisme i al 
materialisme; estèticament refinat i clàssic. L'artífex Ors, se
guidors, Capdevila, Ferran i Mayoral... entre altres. De l'altre 
costat els cientifistes, l'home: Turró. 

D) Corrents polítics. Es pot parlar de socialistes i anarquistes, els 
que més pes social tingueren foren els darrers. Francesc Ferrer i 
Guardia, Federico Urales... partidaris de la revolució social en
tronquen amb els corrents llibertaris nihilistes que neixen al 
segle XIX. 

III 

Joaquim Xirau i Palau, nat a Figueres el 1895, filòsof, republicà, 
catalanista, socialista, publicista, orador i pedagog, mor a l'exili 
—Mèxic 1946—, en plena maduresa. 

Joaquim Xirau es formà a Barcelona amb Tomàs Carreras i 
Artau i Jaume Serra i Hunter, de qui esdevé deixeble distingit, dins 

.una atmosfera basada en la tradició espanyola i particularment ca
talana. Després va a Madrid per tal d'obtenir el doctorat —^úníca 
possibilitat a l'època—; hi fa tres anys d'estada i allà rep les influèn
cies de Manuel B. Cossío aleshores director de r«Instituto Libre 
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de Ènsenanza» i de García Morente i Ortega Gasset de qui fou alum
ne. Les escoles o tendències filosòfiques de Madrid i Barcelona, 
deixant de banda les diferències, coincideixen en la visió antropocèn-
trica i l'interès per l'home així com per la reforma social, temes 
essencials en l'obra de Xirau com veurem. 

Va a l'estranger pensionat i amplia els estudis. Coneixedor ja 
del mètode fenomenològic, influït pel valorisme de Scheler, predo
minarà la influència dels pensadors francesos. No sembla que el 
mestratge dels professors estrangers hagi estat profund o almenys 
no ho fou en la mesura que quedà colpit per les universitats de 
Barcelona i Madrid. 

De la mateixa generació de Crexells, Capdevila... Xirau no cau 
sota l'orbita de l'Ors tot i que coincideixen en certs trets: capacitat 
d'iniciativa, sentit d'una nova visió cultural, vocació pedagògica..., 
les divergències seran molt superiors, unes quzintes: Xirau treballa 
per la cultura Universitària, Ors s'hi oposa creant noves institu
cions, la directriu fonamental de Xirau és de caràcter ètic, la d'Ors 
tendeix a l'esteticisme. 

A diferència d'altres pensadors catalans i hispànics Xirau no 
sembla haver tingut tendència cap a la filosofia alemanya. 

No se sent integrant del grup que seguirem anomenant «Escola 
de Barcelona», ni lligat a la tradició catalana de la filosofia del sen
tit comú, ans al contrari mostra per l'escola escocesa una desconsi
deració i un menyspreu accentuat. En plena maduresa intel·lectual, 
però, s'interessa pels filòsofs catalans: J. L. Vives, LluU, fet que 
Abellan s'explica pel simple sentimentalisme d'exili* però que pot 
tenir arrels més profondes i lligades a una tradició que si bé no 
del tot conscientment forma part del patrimoni cultural català que 
Xirau ha conegut o assimilat sense saber, a través de Serra i Hunter 
especialment. 

Serà mestre d'una generació de filòsofs vinculats a l'escola ca
talana de Filosofia entre els quals cal esmentar D. Casanovas, J. Ca-
salmiglia, Josep Font i Rius, J. Maragall, F. Gomà, E. Nicol, J. Ferra-
ter i Mora entre altres, 

L'activitat desplegada per Joaquim Xirau és variada i abarca 
diversos aspectes de la vida intel·lectual i ciutadana dels dies en que 
li va toccir de viure, remarcarem aquí aquells que més defineixen la 

* JOSÉ LUIS ABELLXN, "La Filosofia espanola actual", Madrid 1978. 
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6 IRENE DE PUIG I OLIVER 

seva personalitat. Fou republicà i socialista convençut, catalanista de 
cor, si parlem d'ideologia, quan a l'aspecte més academicista, sobresur
ten els trets d'orador, publicista, i especialment pedagog. Elements 
tots ells combinats amb una verdadera vocació filosòfica que tras
pua a totes les manifestacions de Xirau. 

Etefensor aferrissat de la causa republicana, pren el camí de 
l'exili quan no queda ja ni una esperança de redreçament a la zona 
de la República, recollim aquests mots de Xirau anotats per Ferran 
Soldevila^ el 2 d'abril de 1937 a Palautordera: «Sento un menj's-
preu absolut pels qui han desertat, s'han comportat indignament». 

Socialista, fundador de la Unió Socialista de Catalunya, que jun
tament amb R. Campalans, E. Mira, J. Aiguader, i el seu germà 
Josep el 1923 fermen el partit, figurant com a president G. Alomar 
i Serra i Moret com a vice-president. Col·labora a Ideari, revista quin
zenal de política, economia social, ciència, art i literatura juntament 
amb comapnys de USC i també a Justícia Social, setmanari socialista, 
òrgan de la USC. Aquest partit és de tendència obrerista, demòcrata 
i específicament català i pretén aplegar les masses proletàries que 
aleshores militaven en sindicats apolítics. 

Fou també un grem catalanista i com que és clara la seva trajectò
ria no hauríem d'insistir, caldria però donar alguna explicació per 
tal de deixar l'assumpte arranjat del tot. Si bé com diu Bilbeny dóna 
les classes en castellà i publica també moltes obres en aquesta llen
gua, tenim moltes dades que fan contrapès al pretès lastre negatiu 
que sense explicar-ne els condicionants Bilbeny llença com a acusa
ció a Xirau, contraposant-lo a la catalanitat diàfana de Crexells. 

També Xirau publica en català, edita llibres, escriu a revistes 
pretesament catalanistes: Revista de Catalunya, Justícia Social, La 
ciutat. Quaderns d'Estudi... i fins serà una colla d'anys co-director 
de la Revista de Psicologia i Pedigogia editada en català. Serà tra
ductor al català d'obres cabdals de filosofia, i probablement influit 
per la tasca de Sei~ra i Hunter qui prepara un vocabulari filosòfic 
català, té gran cura en la qualitat del llenguatge i vetlla per la pu
resa i bellesa de l'expressió. 

Evidentment escriu a revistes no catalanes, com per exemple 
a la Revista de Pedagogia de Madrid, on hi escriu, és clar, en cas
tellà, però hi col·laboren també Rosa Sensat, Emili Mira... i no per 

7 FERRAN SOLDEVÍLA, " A ! llarg de la meva vida", Barcelona 1970, Ed. 62. 
Clàssics del segle XX, pàg. 379. 
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això han estat titllats de no catalanistes. Potser puguin acabar d'il-
lustrar aquesta defensa els mots de Gaos: «Xirau, alumno de Ortega 
con quien mantuvo una relación personal a cuya viveza contribuye-
ron tanto como la personal de ambos sus discrepancias de castella-
no y catalàn acerca del problema de Catalunya».^ 

Com a publicista desplega una gran activitat periodística que es 
part integrant de la seva concepció del paper de la filosofia: la idea 
de praxi fou per a Xirau tan important o més que la teoria. Col·la
bora assíduament a una colla de revistes i setmanaris: Quaderns 
d'Estudi, Butlletí dels Mestres, La Revista, Revista de Catalunya, 
Revista de Pedagogia, Revista de Psicologia i Pedagogia... i esporà
dicament a Ciència, Arxius de l'Institut de Ciències, Ideari, Justícia 
Social, La Ciutat... A Mèxic també col·labora a Educación y Cultura, 
Romance, Cuadernos Americanes i alguna altra més espaiadament. 

Part dels articles publicats són fruit de les conferències que 
dóna. Sabem que fou orador a diversos organismes, que moltes ins
titucions el cercaven com a conferenciant i ell es mostrà sempre 
disposat a participar amb la idea de completar les deficiències de 
«L'actual organització oficial dels estudis filosòfics». Participa com 
a orador a diversos congressos de Filosofia, el trobem cada any com 
a conferenciant a les Escoles d'Estiu de la Generalitat, així com a 
l'Institut Psicotècnic també de la Generalitat. 

Li sabem discursos a l'Ateneu, conferències de divulgació als 
ateneus populars i fins el trobem en xerrades organitzades per la 
llibreria Catalonia. 

A Mèxic, tot i de no disposar de massa informació li sabem con
ferències sobre grans figures del pensament contemporani —Hus-
serl per exemple— i sobre el món i l'home d'occident. 

Els temes dels diversos articles i conferències són variats i 
denoten una àmplia formació intel·lectual, fonamentalment però cal 
destacar els eminentment filosòfics, potser és on trobaríem la xi
fra més elevada, però també els de Pedagogia, formació dels mes
tres, les reformes de l'ensenyament formen un graix considerable. 

8 J. GAOS, "La filosofia mexicana de nuestros días", Imp. Universitària. México 
1954, pàg. 302. 
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IV 

Xirau pedagog 

La inquietud pedagògica li ve donada a Xirau per la seva estada 
a Madrid. La petxada de M. B. Cossío és present a l'obra i a les 
actituds vitals del filòsof figuerenc. 

Frai le ' assenyala que hi ha dos pensadors catalans relacionats 
amb M. B. Cossío com a epígons tardans de la influència de Fran-
cisco Giner i de la Institución Libre de Ensenanza que, citat tex
tualment: «a distancia de medio siglo mantienen viva su simpatia 
hacia la Institución: Joaquín Xirau i Juan Roura, si bien tanto uno 
como otro por la amplitud de su formación y por la extensión de 
su horizonte cultural, quedan muy lejos de la estiechez del circulo 
ideològico en que se movió don Francisco». 

El sentit pedagògic de Xirau era actiu i pragmàtic, Nicol afe
geix «diria entrometido o intervencionista. Era un reformador, un 
entusiasta».'° Participa a quasi tots els organismes i comissions que 
fan referència a l'ensenyament universitari o no. Un llistat ràpid 
dels càrrecs que arriba a tenir ens donaran idea de la magnitud de 
la seva tasca pedagògica: 

Forma part del Consell de cultura de ia Generalitat d'ensenya
ment superior i secundari. El fan director del seminari de Pedagogia 
dins la Facultat de Lletres. Presideix el comitè que ha de redactar 
l'aplicació del decret de bilingüisme el 1931. És nomenat vocal de 
l'Institut d'Acció Social Universitàra i Escolar de Catalunya. Al 
crear-se el Consell regional de segon ensenyament com a filial del 
Consell Nacional de Cultura, Xirau n'és integrant com a represen
tant de l'Institut-Escola de la Generalitat. Professor de l'Escola nor
mal de la Generalitat. Participa en la iniciativa de reinstaurar l'Es
cola d'Estiu que per iniciativa de la Mancomunitat es pOsà en marxa 
del 1914 al 23 i que tornarà amb més empenta que mai l'any 1930. 

Dins la Universitat Autònoma farà un paper d'innovador pel fet 
d'unir dues tradicions diverses: la castellana de Sanz del Río i la 
Institución i la que s'inicià amb Martí d'Eixalà i Milà i Fontanals i 

9 G. FRAILE, "'Historia de a filosofia espafiola. desde la Ilustración", BAC, 
Madrid, pàg.165. 

10 E. NICOL, "El problema de la Filosofia hispànica", pàg. 183. 
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cristalitzà en la Mancomunitat. Els dos germans Xirau, Joaquim i 
Josep són homes que fan possible l'autonomia i la catalanització de 
la Universitat. La Facultat de Filosofia i Lletres peonera de la re
novació, serà el nucli i nervi de l'Autònoma i entre els promotors 
principals hi trobem a Bosch Gimpera i a Joaquim Xirau. Aquest 
es converteix en l'ànima del Seminari de Pedagogia quan es crea al 
1930, quan els estudis del Seminari adquireixen relleu perquè signi
fiquen una vertadera formació per als futurs mestres i és convertit 
en Secció de Pedagogia dins de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
també trobem a Xirau al davant, donant classes de Pedagogia que 
tingueren forta repercussió en les influències educatives del període 
republicà. I no sols a les aules exerceix el seu magisteri, també or
ganitzarà conferències, cursos monogràfics, iniciarà en els treballs 
d'investigació... «Va mantenir durant aquelles anys un protagonis-
me que no s'ha repetit en l'educació Catalana» (...)... i «Va Ser el 
millor exemple de tot un moviment de renovació il·lusionat i actiu 
de l'educació catalana»." 

L'activitat pedagògica de renovació que havia nascut a comen-
çainents de segle, durant els anys 1931 fins al 1939 es mou al vol
tant d'un nucli format per noms d'intel·lectuals ben coneguts: Galí, 
Rosa Sensat, Anna Rubiés, Ainaud i altres entre els quals evident
ment té un paper capdavanter el nostre Xirau. 

De la inspiració educativa de M. B. Cossío prové l'actitud ober
ta del mestre davant del deixeble que proposa Xirau en el seu ideari 
educatiu. Caldrà cultivar la relació personal i arribar a una influèn
cia que vivifiqui. L'ús d'aquest terme —com assenyala Abellan—^^ 
era utilitzat per Cossío com a oposició a l'educació naturalista que 
deixava viure a l'alumne, és a dir, el.deixa en plena llibertat i les 
seves tendències i apetits es desenvolupen sense fre. Cossío i també 
Xirau consideren que el mestre ha de vivificar i no deixar viure, 
és a dir ha de fer viure a l'home els valors o ideals que han de dur-
lo a la pròpia realització. La tasca del Pedagog consisteix a ajudar 
a aquest desenvolupament i a la integració del jove en el món dels 
valors i de la cultura, bàsicament es tracta d'ajudar a cada alumne 
a descobrir la pròpia vocació: «La tasca pedagògica es pot conside-

1' A. RIBAS, "La universitat autònoma de Barcelona, 1933-1939", Barcelona 1976, 
Ed. 62, a l'abast, pàgs. 140-141. 

12 J. L. ABELLAN, "Las ideas pedagógicas de Xirau", Insula, Madrid 1966, 
mayo, pàg. 234. 
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10 IRENE DE PUIG I OLIVER 

rar una tasca amorosa en un doble sentit: perquè es desplega en 
una relació personal i perquè pretén desvetllar en l'alumne una ac
titud amorosa davant la realitat».'^ 

En aquest sentit Xirau va més enllà de la orientació de Cossío: 
«La autèntica educación y el amor confluyen y llegan al extremo 
de su total coincidència. No solo no son incompatibles, sinó que se 
completan, coadj^van y se estim.ulan y se reducen, en un ultimo 
termino a la unidad de una sola esencia».'" 

Serà des del punt de vista teòric, pràctic i institucional un dels 
definidors claus del pensament pedagògic català del període 1931-36, 
pensament que s'insereix dins el corrent burgès de la pedagogia de 
la cultura on l'educació es proposa fonamentalment el desenvolupa
ment de l'individu, col·locant a segon terme la problemàtica social 
del procés educatiu. 

Ell mateix fou el prototipus d'educador que descriu, s'entregà 
amorosament als deixebles com els vells mestres de la conducta 
dels quals personificava ja un ideal digne d'imitació. 

Xirau mestre 

Xirau fou mestre. La seva capacitat intel·lectual i la forta per
sonalitat humana, li donen l'encant i l'atractiu que calen per a esde
venir no sols un professor influent sinó un vertader mestre. 

Encara avui trobem molts homes que es manifesten deixebles 
seus i posseïm belles anècdotes del seu mestratge. Nicol, per exem
ple dirà: «De temperamento ardoroso, febril a veces, lo impulsaba 
a buscar las vías de la influencia. No le bastaba la eficàcia de esa 
«acción de presencia» de que él mismo hablaba. Tenia que comple
tar la simple ejemplaridad en la predica y esta con la acción directa, 
con la creación de instituciones, con el reclutamiento de adeptos 
para la buena obra»'^ i més endavant «La influencia que trataba 
de ejercer era mas bien pedagògica que ideològica y en tanto que 

13 M. SiGUAN, "La Psicologia a Catalunya, Barcelona, 1981, Ed. 62, col·lecció 
a l'abast, pàg. 241. 

M J. XIRAU, "Amor y mundo", México 1940, Ed. Colegio de México, pàg. 169. 

15 E NICOL, obra citada, pàg. 183. 
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la pedagògica y la política en un sentido amplio, no van muy sepa-
radas, su influencia era política también»^' 

I encara més testimonis: «Inicio a sus alumnos barceloneses 
en este ahondar los problemas de la vida y el pensamiento con ri
gor y austeridad, con honestidad y verdad (...) ejerció una influen
cia personal tan vasta y diversa, a la vez inquietante y aquietadora 
para muchos de los que llegàbamos a la Universidad algo maltrechos 
por los bachilleratos memorísticos de la època».''' 

Una darrera descripció del seu mestratge i de l'atractiu que exer
cia en els seus alumnes feta per un jove batxiller a Mèxic: «A los cin-
co minutos —d'haver entrat Xirau a classe— nos habíamos olvida-
do de todo. Solo existia ante nosotros una mirada grave y brillante, 
una voz seria, intensa que nos hablaba de los griegos, del hombre, 
de las cosas del destino en un francès impecable».'® 

Si a Barcelona reuní un grup de deixebles fervorosos, també 
a Mèxic va aglutinar una colla de joves, molts dels quals li deuen 
bona part de la seva formació filosòfica i alguns d'ells han esdevin
gut destacats professionals a les Universitats mexicanes. 

VI 

Xirau filòsof 

De vocació metafísica, Joaquim Xirau ha format una doctrina 
filosòfica que, seguint la tradició de l'idealisme, intenta superar l'in-
tel·lectualisme tradicional a base d'experiències personals de filiació 
metafísica, enllaça amb els corrents contemporanis, en particular 
la fenomenologia i les incitacions schelerianes de l'axiologia sense 
caure però en el vitalisme. 

L'orientació de Xirau en filosofia és una doctrina dels valors 
de tendència personalista que s'inspira en Plató, Agustí, Landsberg, 
Bergson i Scheler i que conté ingredients de l'escola espiritualista 
catalana, així com la petjada del raciovitalisme orteguià. 

Poden diferenciar-se quatre fases en les preocupacions filosòfi
ques de Xirau, simplificant: 

14 E. NicoL, obra citada, pàg. 192. 

'7 MARAGALL-CASALMIGLIA, "Semblanza de Joaquín Xirau", Insula, Madrid 1966, 
maig. 

'8 M. D'JRAM, "Joaquín Xirau en su càtedra", Insula, Madrid 1966. 
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a) Inicialment, dels anys 1921 al 1927, domina una tendència a les 
qüestions gnoseològiques i així queda manifestat en les publica
cions del moment: Leibniz, Descartes, El sentit de la veritat... 

b) El tema dels valors s'inicia gradualment i culmina en els anys 
1934-35, especialment explicitats en els cursos universitaris d'a
quests anys. 

c) La darrera època de Barcelona, fins al 1939, correspon a una 
síntesi de les meditacions anteriors de la qual sorgeix un per
sonalisme centrat en la idea de l'amor. 

d) A Mèxic, hi ha una reflexió sobre la filosofia espanyola i espe
cialment la catalana, que es vist per alguns com un retorn a la 
tradició. La seva doctrina sobre l'amor queda configurada a 
«Amor y Mundo». 
Els dos temes fonamentals que resumeixen la preocupació filo

sòfica de Joaquim Xirau són dos: l'amor i jerarquia dels valors i 
el problema de la veritat. 

Molt aviat el problema de la veritat pren relleu dins les àm
plies preocupacions de Xirau. La veritat no es troba ni en la pura 
objectivitat ni en la pura subjectivitat. Caldrà la confluència de 
l'objecte i subjecte. O dit en paraules seves: «Nada es absoluta-
mente ajeno a la subjetividad. íncluso en la abtracción pura hay 
un acto de amor. Mediante éste, su objeto se incorpora a la subje-
tivitat y se hace uno. El arco sujeto-objeto es la categoria suprema 
que hace posible la realidad dinàmica del ser y del valor».^' 

Aquesta visió de la veritat condiciona la teoria del coneixement 
que resumirem així: acceptació de tot el que s'ofereix a la cons
ciència en forma de presència com un mode singular d'immediatesa, 
garantia de certesa i plenitud. 

La percepció és per a Xirau un acte espiritual complexe, grà
cies al qual es revelen les coses del món. En tota percepció hi ha 
tres elements: a) dades sensorials, canviants i múltiples, b) el mo
ment d'identitat que perdura en el decurs temporal, i c) el caràcter 
de realitat que comporta cada percepció. Xirau destaca el darrer 
element pel que significa com a signe de realitat que hi ha en el 
fenomen. La percepció, consciència, descobreix dtjes dimensions fo
namentals de la realitat: la tendència al ser i la tendència al valor. 

El real es presenta a la percspció de tres maneres que es cor
responen a tres móns, això és: primer uneis sensacions —formes, 

1' J. XIRAU, "Amor y mundo", pàg. 197. 
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sons, colors...— que corresponen a l'experiència immediata; segon 
les idees —línies, plans, substàncies, accidents, essències...— que 
corresponen a la ciència, i tercer: l'amor —caritat, bellesa, bondat, 
fidelitat, justícia...!— que correspon al sentiment. 

L'activitat filosòfica queda centrada en aquest darrer estadi, 
tot i estant relligada constitutivament a la realitat total. Es troba 
per sobre la ciència però no és ciència, ja que «tota ciència és es
clava de la objectivitat i per tant d'esquemes abstractes i superfi
cials. La filosofia està per sobre de la objectivitat. La seva autono
mia no pot consistir sinó en no lligar-se mai exclusivament amb res 
i ser capaç d'unir-se sempre amb tot».^ 

La Filosofia ens ha de fer viure en una plenitud vital, en una 
jerarquia ordenada de coses i valors que ens reveli el sentit i valor 
de les coses. El centre més profund de l'activitat filosòfica és la 
consciència amorosa que «és una forma peculiar i permanent de 
l'esperit, una actitud radical de la vida que condiciona els fenòmens 
i els continguts i els hi dóna orientació i sentit».'' 

L'amor, dins la meditació sobre els valors, és el motiu impulsor 
del pensament de Xirau. El tema de l'afectivitat humana ha meres
cut sempre l'atenció per part dels filòsofs catalans al llarg dels 
segles des de Llull a Vives fins a Jaume Bofill i Xirau —fa notar 
Jaume Roure.^ 

La meditació que l'autor que ens ocupa parteix d'una viva in
quietud que veu en el món que l'envolta, on la veritat apareix 
ofegada dins el relativisme historicista, i el bé és reduit a un utili-
tarisme moral, on tots els valors queden desdibuixats. En el món 
positivista l'Amor, tema central de la investigació, es disol en ex
plicacions mecanicistes i fisiològiques. Per això Xirau posa en eíi-
tredit la tendència cientifista. El mètode científic té validesa si no 
es mou dels seus justos límits. No serveix però, per a entitats espi
rituals irreductibles a elements quantificables. No acceptarà reduc-
cionismes, procura exercitar una forma de coneixement obert a la 
plenitud del real per a captar cada fenomen en la seva peculiar es
tructura. La realitat no pot desaparèixer sota la disfressa d'abstrac
cions sense vida. 

20 j . X I R A U , " L O fugaz y lo e t emo" , México 1942, Centro de estudiós filosóíicos 

de la Facailtad d e Filosofia y Letras, pàg. 121. 

21 J. XïKAU, "Amor y m u n d o " , pàg. 88. 

22 J. ROURA, "Mar t í d'Eixalà", pàg. 375. 
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Si la consciència és el lloc de partença de la filosofia, la cons
ciència amorosa n'és l'eix ontològic,^ entesa, això sí, com a actitud 
radical i no com a contingut: l'amor com a fonament de la persona 
i el que dóna sentit a l'existència personal. Amor definit com a 
«forma peculiar y permanente del espíritu que condiciona los fenó-
menos y los contenidos y les presta una orientación y un sentido».*" 

«Amor y Mundo» en aquest sentit esdevé un dels estudis més 
penetrants que s'han fet sobre l'amor. Ve a ser una exaltació del 
concret i proposa una acceptació del món tal i com es presenta als 
ulls de la consciència. L'obra és una síntesi de l'evolució del con
cepte de l'amor al llarg de la Història de la filosofia, partint del pla-
tonisme i aristotelisme passant per l'amor cristià, racionalisme fins 
a la seva disolució en la ciència moderna. 

L'actiud radical de l'amor no es queda en una simple afecció 
subjectiva hem dit, sinó que de manera peculiar és irreductible. 
Podem trobar-hi les notes característiques: 
—superabundància de vida espiritual, és a dir, l'amor com a donació 

de si mateix, desbordadament. 
—capacitat per a desvelar el valor i sentit de les coses, amor com 

a disposició que empeny a l'home a captar les realitats més no
bles i més complexes. 

—poder de transfiguració i elevació de formes superiors de vida, 
l'amor com a mitjà per la integració a nivells de vida superiors. 

—tendència a la reciprocitat i a la unió de fusió a distància, l'amor 
vertader es nodreix de reverència. 

L'amor és concebut en relació dialèctica dins la persona, cal 
distingir sempre els oposats: estar fora de sí, estar en sí; diàleg 
i silenci; fora i dins; perdre i guanyar... L'actitud amorosa tendeix 
a veure la realitat en la doble vertent del ser i el valor. La negació 
de la veritat per part de l'utilitarisme, pragmatisme, vitalisme, neo-
positivisme i relativisme moderns respon a un afanj' unilateral que 
l'amor trenca —segons Xirau— gràcies a la voluntat d'integració en 
la realitat total i irreductible. 

«L'amor personifica les coses, destaca el seu perfil, les estima 
i valora en la plenitud del seu ser. Cal, per tant, d'acord amb la gran 
tradició helènica i cristiana, restablir l'íntima conexió entre el va-

23 J. L. ABELLAN, Insula, pàg. 234. 

2̂  } . XIRAU, "Amor y mundo", pàg. 88. 
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lor i ser i considerar al primer com la plena realitzacó del segon.^' 
I per acabar aquesta síntesi a.proximativa i insuficient una de 

les definicions que més poden captar l'esperit de Xirau: «La vida, 
—escriu— és moviment, risc, desig ardent, empresa. Viure és anar 
més lluny, cercar en els confins del món alguna cosa que doni a la 
vida les ganes de ser viscuda. És possible que llavors filosofar sigui 
un no viure. Però en això la filosofia coincideix amb la mateixa 
vida. La vida, és també, en la seva plenitud, una constant insatisfac
ció que consisteix en projectar-se més lluny que la pròpia existència 
dins una angoixa insaciable de salut. I en aquest cas filosofar és 
viure i viure és filosofar».^ — 

IRENE DE PUIG I OLIVER 

25 J. XiRAU, *Anior y mundo" , pàg. 150. 

26 J. XiRAtíí "Lo fugaz y lo eterno", pàg. 123. 
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PENS4MENT 

1895 

1896 

CRONOLOGIA 

Neix a Figueres el 23 de juny 
Joaquim Xirau, fill de Ramon 
Xirau i Llorens i de Remei 
Palau i Reig. 

CATALUNYA 

Clascar: Estudi sobre la filo
sofia catalana del segle xviii. 

Neixen Joan Crexells / Emili 
Mira. 
Mor Josep Maria Quadrado. 

Estrasen: Los orígenes de la 
vida econòmica. 

Primera Edició de l'Anuari de 
la Universitat de Barcelona. 

MON 

Neix Piaget. 
Rickert, H.: Límits de la con
ceptualització naturalista. 
Bergson: Matèria i memòria. w 

§ 

i 897 Moren Letamendi i J. M. Guar
dia. 
Conferències nacionalistes a 
l'Ateneu Barcelonès. 

Russell: El fonament de la geo
metria. 

Whitehead: Tractat d'àlgebra 
universal. 
Neix Xavier Zubiri. 

o 

1899 «Joventut»: publicació cultu
ral modernista. 

Fundació del «Centre Nacional 
Català». 

Bernstein: Socialisme teòric i 
socialdemocràcia. 
Haeckel: Els enigmes de l'Uni
vers. 



1900 

Neix el diari «La Veu de Cata
lunya», 

Fundació de «Unió Regiona
lista». 

V»-. 

1901 Gener.: Induccions. 

Mor Pi i Margall. 

Russell: La Filosofia de Leib-
niz. 
Husserl: Investigacions lògi
ques. 

Mach: Anàlisi de les sensa
cions. 

Planck: Teoria dels quanta. 

Windelband: Sistema de les ca
tegories. 

Freud: La interpretació dels 
somnis. 

Neixen Ch. W. Morris / A. Tars-
ki / i E. Nagel. 
Cohen: Lògica del coneixement 
pür. 
Cassirer: El sistema de leibniz. 
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1902 Bové: La filosofia Nacional de 
Catalunya. 
Almirall: Lo catalanisme. 

Foincaré: La ciència i la hipò
tesi. 
Croce: L'estètica com a cièn
cia de l'expressió. 
Lenin: Què cal fer? 
Neixen J. Gaos / K. Popper. 
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1903 Primor congrés Universitari Ca
talà. 

Fundació deis Estudis Univer
sitaris Catalans i de l'Ateneu 
Enciclopèdic popular. 

Russell: Principia Matemàtica. 

Moore: Principia Ethica. 

Riehl: Introducció a la Filoso
fia del present. 

Schiller: Assaig sobre l'huma
nisme. 

1904 

1905 

1906 Xirau inicia els estudis a 
ri.E.M. de Figueres. 

Gener: Intel·lecte grec antic. 

Alomar: Futurisme. 
Sales i Ferrer: Tratado de So
ciologia. 

Ors nicia el Glossari. 
Ruiz: LluU, niaestro de defi-
niciones. 

Es funda l'Academia catalana 
d'estudis filosòfics. 

Vashinger funda la «Societat 
Kantiana». 

Einstein: Teoria de la relati
vitat. 
Dilthey: Introducció a les cièn
cies de l'esperit. 

Poincaré: El valor de la cièn
cia. 
Neixen Sartre / Mounier / 
Hempel. 

Poincaré: Les matemàtiques i 
la lògica. 
Frege: Sobre els fonaments de 
geometria. 
Bradley: Aparença i realitat. 
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1907 Pou i Batlle: La filosofia cata
lana. 
Sales i Ferrer: Nuevos funda-
mentos de la moral . 
Neix Nicol. 

1908 

1909 

Ors: Pròleg a «La Muntanya 
d'Ametïsta. 
Bové: El sistema científic lul-
lià. 

Primer anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 
Fundació de «Associació Cata
lana d'Estudiants». 

Ors ocupa la càtedra de Filo
sofia a r iEC i s'inaugura amb 
un curs de lògica i metodolo
gia científica. 

Olwer: Del Classicisme a Ca
talunya. 

Cassirer: El problema del co
neixement. 

Brentano: Invertigació sobre 
la psicologia dels sentits. 
Eucken: Problema de la filo
sofia de la religió. 

James: Pragmatisme. 
Bergson: L'evolució creadora. 

Lenin: Materialisme i empiro-
criticisme. 

Poincaré: Ciència i mètode. 
Neixen Merleau-Ponty / W. O. 
Quine. 

Hartmann: La lògica de l'èsser 
de Plató. 
Neix J. L. Aranguren. 
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1910 Ors:La fórmula biològica de la 
lògica. 
Turró: Els orígens del conei
xement. 
Neix Jaume Bofill. 

Russell-^Withead: Principia ma
temàtica. 
Dilthey: Estructuració del món 
històric en les ciències de l'es
perit. 

Pavlov: Estudis de neurologia 
animal. 

19U 

1912 Xirau obté el grau de batxi
ller a r iEM de Figueres. 

Ingressa a la Universitat de 
Barcelona. 

1913 

Almanac dels Noucentistes. 
Ors: La Ben Plantada. 
Serra Hunter: Programa de lò
gica fonamental. 
Coromines: La vida austera. 

Es funda la secció de Ciències 
de l'IEC. 

Creació de la secció de Filoso
fia a la Universitat de Barce
lona. 
Carreras Artau, T.: Càtedra 
d'Ètica. 
Font i Puig es llicencia en Fi
losofia. 

Ors: Apories de Zenó d'Elea. 
Serra Hunter: Càtedra d'His
tòria de la Filosofia, 

Husserl: La filosofia com a 
ciència estricte. 
Brentano: Aristòtil. 

Dilthey: Les diverses concep
cions del món. 

Neix Austin i mor Dilthey. 

Nartop: Kant i l'escola de Mar-
burg. 
Russell: Els problemes de la 
Filosofia. 
Luxemburg: L'acumulació de 
capital. 
Mor Poincaré. 

Husserl: Idees relatives a una 
fenomenologia pura. 

M. Scheler: Ètica, 
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1914 

1915 

1916 

1917 Llicenciatura en Filosofia i 
Lletres —Dret i ciències so
cials a la Universitat de Bar
celona. 

Ors: La Filosofia del hombre 
que trabaja y que juega. 

Parpal: Antecedents de l'esco
la filosòfica catalana del xix. 

Publicacions: «Quaderns d'Es
tudi». «La Revista». 

Turró: El mètode objectiu. 
Mor Torras i Bages. 

L'IEC crea la Bibloteca Filosò
fica. 
Gener: Intelecto v belleza. 

Uncmuno: El sentimiento trà-
gico de la vida. 

Russell: El nostre coneixement 
del món exterior. 
Einstein: Tscria general de la 
relativitat. 
Ortega: Meditaciones del Qui-
jote. 

Russell: Principis de recons
trucció social. 
Planck: Estudis de Física teò
rica. 

Freud: Introducció a la Psico
anàlisi. 

Ortega: El espectador. 

Russell: Ideals polítics. 
Gramsci: La revolució contra 
el capital. 
García Moren te: La Filosofia 
de Kant. 
Mor Brentano. 
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1918 Completa els estudis a Ma
drid on entra en contacte amb 
M. B. Cossío, aleshores direc
tor de r inst i tuto libre de en-
senanza. 

Segueix cursos d'Ortega i de 
G. Morente. ' 

Obté els doctorats de Dret i 
de Filosofia i Lletres. 

1919 El juny és nomenat professor 
auxiliar a la Universitat de 
Barcelona després d'unes opo
sicions, on tingué de contrin
cant a Joan Crexells. 

1920 Catedràtic de Filosofia a Lu
go, al INEM, d'on demana l'ex
cedència. Guanya també pei 
oposició una càtedra auxiliar 
a Barcelona on la Mancomuni
tat l'invita a professar als Es
tudis Normals. (Hi ensenyà du
rant tres anys). 

II Congrés Universitari Català. 
Ors: La concepció cíclica de 
l'univers. 
Pujols: Concepte de ciència ca
talana. 
Turró: Filosofia Crítica. . . 
Clascar: La filosofia a Catalu
nya en el segle xvill. 

Cardo: Doctrina estètica de 
Torras i Bages. 

Alomar: Verba. 
Fundació del Laboratori de Psi
cologia experimental. 

Russell dóna conferències a 
Barcelona. 
Publicació de les Lliçons de 
Llorens i Barba. 
Ors conclou el Glossari i mar
xa de Catalunya. 
Pujols inica els Articles a la 
«Publicitat». 
Font i Puig: Dialèctica norma
tiva. 

Bloch L.: Esperit de l'Utopia. 
Spengler: La decadència d'oc
cident. 
Russell: Misticisme i lògica. 
Cassirer: Kant, vida i obres. 
Moren Cohen / Simmel. 

Rusell: Introducció a la filoso
fia matemàtica. 
Husserl; Lògica formal i trans
cendental. 
Koher: Estudis de Psicologia 
animal. 

Whitehead: EI concepte de na
tura. 

Maritain: Art i escolàstica. 
Jung: Psicologia analítica. 

Keynes: Conseqüències econò
miques de la fam. 
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1921 

1922 

1923 

Tesi sobre Leibniz: Las con
diciones de la verdad eterna 
en Leibniz. 
Professor a la Facultat de Fi
losofia i Lletres fins al 1939. 

El 17 de març és Doctor en 
Filosofia per la Universitat de 
Madrid, mesos més tard ho 
serà en Dret i Ciències Socials. 

Publica Roitsseau y las ideas 
políticas modemas. 

És un dels fundadors de la 
Unió Socialista de Catalunya. 
A proposta de la Facultat de 
Filosofia i Lletres se li en
carrega la Càtedra de Psico
logia superior. 

Conferències de M. Monetsori 
i E. Clapareda a Barcelona. 

Pujols: L'evolució i els princi
pis immutables. 
Font i Puig: La bellesa de la 
ciència. 

Creació de la Fundació Bernat 
Metge. 

Serra Huntèr fa els primers 
treballs per a un Vocabulari 
filosòfic català. 

Mira: Correlaciones somàticas 
del trabajo mental. 
Carreras i Artau T.: Estudis 
de Psicologia ètnica. 
Campalans: El socialisme i el 

Wittgenstein: Tractatus. 
Russell: L'anàlisi de la ment. 
Bauer: Bolxeviquisme i social-
democràcia. 
Hartmann: Metafísica del co
neixement. 

Ortega: La Espafta Inverte
brada. 

Dewey: Naturalesa humana i 
conducta. 
Surt l'obra completa, de Bren-
tano. 
Es perfila el cercle de Viena. 

Cassirer: Filosofia de las for-
mas simbólicas. 
Freud: El jo i l'allò. 
Lukacs: Història i conciència 
de classe. 
Inici de l'Escola de Frankfurt. 
Zubiri: Teoria fenomenológica 
del juicio. 
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problema de Catalunya. 
Montoliu: Breviari crític. 
Formació de la Societat Cata
lana de Filosofia. 
Conferències d'Einstein a Bar
celona. 

1924 Li és prorrogat l'encàrrec per 
a la càtedra de Psicologia. 

Inicia la col·laboració a la Re
vista de Catalunya. 

ï u r r ó : La disciplina mental. 
Crexells inicia la traducció de 
Plató a la Bernat Metge. 

Russell: Icarus o el futur de la 
ciència. 

w -

Whitehead: Introducció a la § 
matemàtica. § 
Moore: Defensa del sentit ço- § 
mú. ' s 

c 
Heínsbèrg: Principi d'indeter- a. 
minació. Pewey; Experiència i natura. 

1925 Pensionat per la Universitat 
per estudiar a l'estranger: 
França,, Suïssa i Bèlgica. Fa 
estada sobretot a Lovaina i 
Ginebra. 
Es casa amb Pilar Subiàs. 

Tradueix La Filosofia actual 
de Messer. 

Serra-Hunter: Les tendències 
filosòfiques a Catalunya durant 
el segle xix. 

Avinyó: Història del lul·lisme. 
Fundació de «Criterion», pri
mera revista de filosofia en 
català. 

Turró: Diàlegs sobre art i cièn
cia. 

Whitehead: La ciència i el món 
modern. 
Watson: EI conductisme. 



1926 Assoleix per votació unànime 
la Càtedra de Lògica de la 
Universitat de Salamanca. 

Tradueix «El pensamiento 
griego y los orígenes del pen
samiento científico de Robin». 

1927 Professor de Lògica fonamen
tal a la Universitat de Sala
manca. 

Publica «Descartes i el sub-
jectivisme modern»; «El sen-
tido de la Verdad» i «Del mo
ment cartesià». 

Va a Saragossa com a catedrà
tic de la Universitat. 

1928 Obté trasUad a la Universitat 
de Barcelona per concurs de 
mèrits, 

Fimda el Seminari de Peda
gogia. 

Conferència a l'Ateneu: El 
sentit de la vida i els proble-
mies dels valors (notes no re
dactades). 

Mira: La psicoanàlisi. 
Ferran: Diàlegs crítics.. 
Cristòfor de Domènec: Carnet 
d'un heterodox. 

S'edita «Ciència». 
Mor Ramon Turró. 

Mirabent: La estètica inglesa 
del siglo XVIII. 

Casanovas publica les O.C. de 
Balmes en 33 volums. 

Serra i Hunter: Cuestiones de 
lògica fundamèntal. 

Turró: El mètode objectiu. 

Mirabent: Estètica anglesa del 
segle xviii. 

Carreras i Artau, T.: Los orí
genes de la Filosofia de Ramon 
Sibiuda. 
Ors: Les idees i les forrhes. 

Russell: Sobre l'educació. 
Gramsçi: Quaderns de presó. 
Ortega: La rebelión de las 

masas. 

Heidegger: Ser i temps. 
Freud: El porvenir de ima ilu-
sión. 

Camap: La construcció lògica 
del món. 
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Tradueix «Els problemes de 
la Filosofia» de B. Russell. 

Es Delegat oficial d'Espanya 
al Congrés Internacional de 
Filosofia a Oxford. 

1929 Ensenya un any a Cambrigde, 

El 20 de juny és designat re
presentant a la Societat d'An
tropologia i Prehistòria a les 
reunions de Viena (Pen Club). 

Tradueix el discurs del Mèto
de de Descartes i Filosofia i 
Educació de Messer. 

Edició catalana de «El sentit 
de la veritat». 

Participa a «Ideari», revista 
quinzenal de la qual surten 
sols quatre números. 

Membre del Consell Interna
cional permanent dels Con
gressos de Filosofia (del 1929 
al 1940). 

1930 Toi-na de Cambrigde i és no-
jnenat professor de Filosofia 

AÍlison Peers: Ramon Llull. 

Serra i Hunter: Filosofia i 
Cultura. 

Congrés de filosofia a Oxford. 

Movirnení n'-opositivista i pu-
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1931 

de l'Escola Normal de Barce
lona. 

Va a la llista de la candidatu
ra conjunta ERC i USC per a 
les eleccions a regidors. 

Com a servei depenent de la 
Normal es creà el Seminari 
dè Pedagogia, i Xirau hi par
ticipa activament. 

Va al Congrés Internacional 
de Filosofia a Oxford com a 
representant de la Unversitat 
de Barcelona. 

Signa el Manifest proposat 
pel Comitè Pro-llibertat. 

Director del Seminari de Filo
sofia, essent rector de la Uni
versitat Serra i Hunter. 

Participa en l'elaboració de 
l'Estatut d'Autonomia Univer
sitària en el I I congrés Uni
versitari català. 

Forma part del Comitè de la 
Llengua i l'ensenyament del 
català als mestres. 

blicació de la revista «Erkenn-
tius». 

Freud: El malestar de la cul
tura. 

Carreras i Artau, T.: Introduc
ció a la història del pensament 
a Catalimya. 

Unamuno: La agonia del cris-
tianismo. 
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Congrés Internacional de Psi
cologia a MQSÇÚ com a dele
gat oficial d'Espanya. 

És elegit regidor de Barcelona 
per la candidatura d'ERC i 
USC. 

Intervé en ia redacció del de
cret de bilingüisme signat per 
Marcel·lí Domingo. 

El 15 d'octubre es nomenat vi-
ce-secretari de la Facultat a 
proposta de Bosch i Gimpera. 

Col·labora a «La Ciutat» dia
ri, després setmanari, de cai
re catalanista i lliberal. També 
a «Justícia Social», setmana
ri socialista de tradició cata
lana. 
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1932 Presideix el «Patronato Esco
lar» de Barcelona. 

En la campanya contra la coe
ducació, Xirau com a Delegat 
del Consell de Cultura de la 
Generalitat rep les denúncies 
que acusen a tres professors 
de la Normal, 

Casanovas: Balmes, la seva vi
da, el seu temps i les seves 
obres. 

Finestres: Estudis biogràfics. 
Epistolari (3 volums). 

Serra i Hunter: Filosofia i 
cultura, volum II, 

Marx-Engels: La ideologia ale
manya. 

Marx: Manuscritos económicos 
y filosóficos de 1844. 

Bergson: Dos fuentes de la mo
ral y In religicn. 



A l'Escola d'Estiu participa 
en el cicle de conferències so
bre els grans problemes de 
l'educació moral a l'Escola 
d'avui amb el tema: Principi 
de llibertat i conciència mo
ral. 

A l'Institut Psicotècnic dóna 
un curs sobre «la Fenomeno-
logia de l'Amor». 

Participa al Congrés interna
cional d'Educació a Cracòvia. 

Husserl: Meditacions cartesia
nes. 

Jaspers: La Filosofia. 

P.evista «Esperit» Personalista. 
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1933 Participa a ima sèrie de con
ferències organitzades per la 
Facultat de Filosofia i Lletres 
de Madrid amb: En torno aJ 
problema de la verdad. 

Degà de la Facultat de Filoso
fia i Lletres a la Universitat 
de Barcelona. 

Co-funda amb Mira i co-diri-
geix la «Revista de Psicologia 
i Pedagogia» de l'Institut Psi
cotècnic de Barcelona, del que 
Xirau és sub-director fins al 
1939. 

Serra i Hunter: Spinoza. n 
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Esdevé director del seminari 
de Pedagogia d'aquest Insti
tut. 

Forma part del Consell Regio
nal de primer i segon ense
nyament, essent president d'a
quest darrer. 

Participa a l'Escola d'Estiu 
com a President de la conver
sa sobre Educació moral i cí
vica a les Escoles de la Re
pública. 

1934 Pertany al Consell de Cultura 
de la Generalitat, que es pre
sidit per Setra i Hunter. 

En el VII centenari de la nai
xença de Llu 11 participa amb 
la conferència: Introducció al 
sentit filosòfic de la obra lul-
liana. 

A l'Escola d'Estiu: Educació 
pel diàleg. 

VIII Congrés Internacional de 
Filosofia a Praga (setembre). 

VI Congrés Internacional d'E
ducació mora l , designat per 

Serra i Hunter: Sentit i valor 
de la nova filosofia. 

Congrés de Praga. 

Carnap: Sintaxi lògica del lièn 
guatge. 
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la Junta Universitària. 

VIII Congrés de Psicótècnia 
com a representant de l'Ins
titut Psicotècnic de la Gene
ralitat. 
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1935 Té un accident d'automòbil 
amb Emili Mira. 
A l'Escola d'Estiu, conferèn
cia sobre «L'educació i la tèc
nica en el mestre». 

1936 Fa una gira de conferències 
amb un tema genèric: «L'evo
lució de la cultura espanyo
la». Tracta a Cambrigde de 
Fray Luis de León a Liver-
pool sobre Cossio, a Oxford, 
de LluU i a Londres torna a 
Fray Luis. 

Participa a les conferències de 
l'Escola d'Estiu. El tema ge
neral aquest any fou: «Pro
blemes morals a l'escola d'a
vui». 

Nomenat Degà de la Facultat 
de Lletres i Pedagogia el 2 

Tomàs Carreras: Feijoó y las 
polémicas lulianas en el siglo 
XVIII. 

Tomàs Carreras: Lenguaje fi-
losófico de LluU. 

Mirabent: De la Bellesa. 

Kazard: Crisi de la conciència 
europea. 

Russell: Assaigs escèptics. 

Ayer: Llengua, veritat i lògica. 

Mounier: Manifest al servei del 
personalisme. 

Husserl: Crisi de les ciències 
europees i la fenomenologia 
trascendental. 

Maritain: Humanisme integral. 
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de juliol, 16 dies després es
clata la guerra. 

Membre del Consell Intei'na-
cional del Congrés d'Estètica 
i Ciències de l'Art, del comitè 
Director de l'Institut interna
cional de cooperació filosò: 
fica. 

Institut Psicotècnic de la Ge
neralitat, curs sobre el desen
volupament de la tècnica i 
l'educació. 

00 1937 Del comitè organitzador del 
Congrés Descartes. 

IX , Congrés de Filosofia de 
París, dedicat à Descartes. La 
comunicació de Xirau es ti
tula: L'amor i la percepció 
dels valors. 

Participa en el Congrés Inter
nacional Fen club a París, 
així com en el d'Educació. 

Congrés Internacional de Pe
dagogia a Berna, Zurich i Ba
silea. 

CONGRÉS DE PARIS. 
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La subsecretaria del Ministe
ri d'Instrucció Pública el de
signa com a representant d'Es
panya als congressos interna 
cionals d'Estètiea i Ciència de 
l'Art, Psicologia i Educació 
Popular a París. 

El novembre s'incorpora a la 
Comissió delegada de la junta 
per l'ampliació d'Estudis. 
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1938 Forma part del tribunal de la 
Tesi Doctoral de Carles Riba. 

Assisteix a Amsterdam a la 
retmió de filosofia organitza
da per r ins t iut International 
de Collaboration philosophi-
que de París i la Societé Ge-
nerale de Philosophie dels 
Països Baixos. 

Congrés d'Estètica a París. o 
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1939 Refugiat a França —París--
amb la família, és acollit pels 
professors: Robin, Maritain, 
Lacombe i Vignaux. Amb ell, 
e r poeta Antonio Machado. 

Dóna conferències a París, 

Tomàs Carreras: Història de 
la filosofia espafiola. 



Cambrigde, Liverpool, fins que 
la «Casa de Espana» el convi
da i es trasllada a Mèxic. 

A Mèxic esdevé professor de 
Filosofia a la Universitat i al 
Colegio de México, més tard 
a l'Institut Francès d'Amèri
ca Llatina i al Liceu Franco-
mexicà. 

Membre del Consell directi'.i 
dels Consells Interns de Filo
sofia. 

Participa a la Revista dels Ca
talans d'Amèrica. 
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1940 Publica a Mèxic: Amor y Mun-
do. 

1941 Publica: La filosofia de Hus-
serl. 

1942 Tradueix Paideia de Jaeger. 

Publica: Lo fugaz y lo eterno. 

Dóna un curs a la Universitat 
de l'He^vana. 

Pere Font: Filosofia, sociologia, 
economia. 

Ferrater Mora —també a l'exi
li— publica «El Diccionario de 
Filosofia», per primera vegada 
a Mèxic. 

Marcuse: Raó i Revolució. 

Sartre: El ser i el res. 

Ortega: La historia como sis
tema. 
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1943 Publica: Vida y pensamiento 
de Bergson. 

Col·labora a la creació de l'Ins
titut Francès d'Amèrica Llati
na on conservarà fins a la 
mort la direcció d'im Semi
nari. 

Forma part del grup «La 
Unión» dins la junta direc
tiva. 

El 3 d'octubre signa la Decla
ració de l'Havana, fruit d'una 
reunió de professors univer
sitaris espanyols, que en 11 
punts resumeixen la situació 
política a Espanya. 

1944 Publica: El pensamiento vivo 
de J. L. Vives. 

La secció mexicana de la 
Unión de Profesores es trans
forma en organisme central, 
X. conselle:". 

1945 Publica: M. B. Cossio y la 
Educación en Espana. 

T. i J. Carreras i Artau: Filo
sofia cristiana de los siglos xii 
al XV (2 vols.). 

Roig Gironella: Filosofia bloh-
deliana. 

Ferrater: Las formas de vida 
catalana. 

Serra i Hunter: El pensament 
i la vida. 
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Popper: La sociedad abierta y 
sus enemigos. 



1946 Publica: Vida y obra de Ra
mon Llull. Filosofia y mística. 

El 10 d'abril mor, a 51 anys, 
atropellat per un tramvia. 

Ferrater: Variaciones sobre el 
espíritu. 
Cuatro visiones de la historia 
universal. 

Nicol: La idea del hombre. 
Ferrater: Cuestiones éspanó-
las. 
La iconia, la muerte y la admi-
ración. 
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Universitat Nacional Autònoma de México, Facultad de Filoso
fia y Letras, Seminarios (Seminario de Folosofía moderna) 1973. 

II. ARTICLES I PREFACIS 

—Del concepte del còmic. Quaderns d'Estudi, Barcelona, març 1919, 
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1923, n. 1 pàgs. 4. 

—Normas y Valores, Revista de Pedagogia, Madrid, 1924. 

—Orientaciones biológicas. Revista de Pedagogia, Madrid, 1924, vol. 
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145-151. 

—Noves etapes de la investigació filosòfica. Ciència, Barcelona, n. 32, 
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—El sentit de la vida i el problema dels valors, Conferències filosò
fiques, Ateneu Barcelonès, 1930, pàgs. 65-68. Conferència pro
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—Filosofia y educación. Revista de Pedagogia, Madrid, 1930, vol. 11, 
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—La concepción del mundo en Goethe, Revista de Pedagogia, Ma
drid, 1932, pàgs. 157-163. 

—El concepte de llibertat i el problema de l'educació. Revista de 
Psicologia i Pedagogia, Barcelona, maig 1933, vol. I, n. 2, pàgs. 
117-135. 

—La reforma Universitària, Revista de Psicologia i Pedagogia, Bar
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sofia i Lletres, 1967, n. 24-25 (setembre-desembre), pàgs. 59-73. 
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vol. XII, n. 133, pàgs. 1-6. 
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1933, pàgs. 7-11. 

—Idees fonamentals d'una pedagogia. Revista de Psicologia i Peda 
gogia, Barcelona, 1935, novembre, vol. III pàgs. 313-329. 

—La formación Universitària del magisterio. Revista de Pedagogia, 
Madrid, junio 1935, vol. XIV, n. 162, pàgs. 241-245. 
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—L'amor i la percepció dels valors, Barcelona, Revista de Psico
logia i Pedagogia, 1937, vol. VI, n. 18. D'una conferència a París 
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—Le problème de l'étre et l'autonomie des valeurs, Actes du IX Con
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—Charitas, Revista Madrid, Barcelona, 1937. 

—La conquista de la Objetividad, Hora de Espafia, Barcelona, 1938, 
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—Husserl, Revista de Catalunya, Barcelona, 1938, vol. XVIII, pàgs. 
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—Notas sobre la vida interior. Revista dels catalans d'Amèrica, Mè
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—La fenomenología: Husserl, Max Scheier, Heidegger. Tres articles, 
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—Luis Vives y el humanismo, Educación y cultura, Mèxic, 1940. 
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—Los dos reinos, Tierra nueva, Mèxic, 1940 
—Humanismo espafíol, Cuadernos americanos I, Mèxic, 1942. 

—cA dónde va la ciència? Cuadernos americanos, Mèxic, 1942. 
—^Article dins l'Homenatge a Bergson (volum col·lectiu fet per J. 

Gaos, E. Nicol, E. Noulet, J. Vasconcelos, O. Robles i J. Xirau), 
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