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E
n tenim o no en te-
nim, de filosofia en
català? Els senyals de
la cultura catalana es
poden trobar en uns

escrits de filosofia? Totes
aquestes preguntes se’m sug-
gerien quan llegia els dos vo-
lums que, durant aquest any,
han aparegut sobre el pensa-
ment i la filosofia a Catalunya
des de l’inici del segle XX fins
a la victòria del feixisme es-
panyol l’any 1939. Evident-
ment, la conclusió a la qual
arribem és que no hi ha un
pensament català, però sí que
comptem amb tota una tra-
dició, bona part de la qual,
amagada dins el bagul de l’o-
blit. No m’equivocaria pas
gaire si dic que als qui hem
estudiat filosofia o l’estudiem
a Barcelona la majoria d’a-
quests autors que conforma-
rien dita tradició ja no ens
sonen pas de res.

El que constatem, però, és
que el país –o els països de
cultura catalana– compta
amb una xarxa de publicació
ben fluixa pel que fa a la fi-
losofia pensada en català. Per

tant, això també es manifes-
taria amb la mancança d’es-
tudis sobre aquesta tradició
que, si bé és minsa, no és, pe-
rò, del tot inexistent. A prin-
cipis del segle passat es creen
les primeres càtedres de filo-
sofia a la Universitat de Bar-
celona, que es veuran refor-
çades durant els sis anys d’e-
xistència de la primera
Universitat Autònoma de
Barcelona, amb noms de pro-
fessors tan coneguts com ara
Serra Húnter, Joaquim Xirau i
Eduard Nicol.

Celebrem l’empenta dels
professors Josep Monserrat
(URL) i Pompeu Casanovas
(UAB) en l’organització dels
tres cicles de conferències
que, durant el 2002 i el 2003,
ens han anat ensenyant l’o-
bra dels diferents pensadors
que en català o castellà han
fet filosofia i pensament a
Catalunya. Hem de recordar
que, ja un llunyà 1998, el
professor Casanovas va orga-
nitzar a Sabadell, dins del ci-
cle Aranguren, una retros-
pectiva de la filosofia del se-
gle XX a Catalunya sota el tí-
tol: Filosofia del segle XX a Ca-
talunya: una mirada
retrospectiva (Fundació Caixa
de Sabadell).

Ara, el Centre d’Estudis Mi-
quel Coll d’Alentorn i la Soci-
etat Catalana de Filosofia de
l’IEC han apostat per la feina
de difondre l’obra i el pensa-
ment d’uns filòsofs –que no
s’ensenyen ja a les universi-
tats– que, sigui quin sigui el

seu testimoniatge, pensem
que s’han de conèixer.

L’obra i els articles dels vo-
lums també varien respecte al
treball intel·lectual que susci-
ten l’obra dels filòsofs estudi-
ats. Alguns són filòsofs, entès
en el sentit tradicional del
terme, i d’altres són més aviat
pensadors que van difondre
les obres d’altres filosòfs que
sobretot van col·laborar en els
projectes polítics que el país
tenia entre mans durant els
temps de la Mancomunitat de
Catalunya i la Generalitat re-
publicana.

Del primer volum voldria
sobretot fer esment de l’arti-
cles de Toni Mora sobre Joan
Maragall (Poètica i política del
desemparament) i del de Mercè
Rius sobre Eugeni d’Ors (El pe-
cat en el món físic).

Pocs estudien l’obra de Ma-
ragall des de la visió a la qual
ens emplaça Toni Mora. Per
una banda, Mora no deixa de
palesar-nos un Maragall po-

ruc, enemic de la força i
amant de l’harmonia, però, al
mateix temps, de sotamà, ad-
mira els homes d’acció que
estimen la lluita. La lectura de
Nietzsche el va corprendre i
les impressions les veiem
traslladades al comte Arnau,
personatge antitètic amb Ma-
ragall, ja que desafia els bons
costums i viu constantment
en el trànsit entre la vida i la
mort.

Mercè Rius, professora de
l’Autònoma, ens ofereix un
excel·lent assaig sobre un dels
aspectes potser menys cone-
guts de l’obra de Xènius: la
seva posició respecte al món
físic. Recordem que Rius, anys
ençà, ja havia dedicat la seva
tesi doctoral a la filosofia
d’Eugeni d’Ors –publicada a
Curial, i avui dia introbable–.
Per D’Ors el moviment suscita
sempre transformacions i els
canvis consegüents poden ar-
ribar a conduir a la degrada-
ció. Com assenyala Rius, en el
fons de la qüestió hi ha l’ordre
i el perill que quan les coses es
desordenen tot pot derivar
cap al caos i d’aquí cap a la
desrealització de l’obra ben
feta, paradigma que legitima
l’autoritat sobre tota cosa cul-
turalment desitjable.

Del segon volum en qüestió
ens ha sorprès l’obra de Pere
Coromines i l’assaig que el
professor de la Universitat de
Barcelona, Jordi Sales, fa sobre
Els jardins de Sant Pol, del ma-
teix autor. El filòsof de la Vida
austera (1908) desplega en

aquesta obra del 1926 una sè-
rie de sis meditacions metafí-
siques –com sis són també les
de Descartes– que segons Sa-
les mereixerien un lloc singu-
lar dins la prosa catalana del
XX. Ens mostren una metafí-
sica transcendental, raciona-
lista i teista, diferent de la
metafísica eclesiàstica –que a
casa nostra encara s’estava
barallant per ser tomista o
suarista, com reflecteix molt
bé el pare Batllori en el seu
article– i de l’escepticisme i
del positivisme tan posat en
voga per molts intel·lectuals
de principis del segle passat.

Altres conferències que po-
deu trobar assenyalen alguns
dels aspectes de les obres d’al-
tres autors com ara Torras i
Bages, Ramon Turró, Ignasi
Casanovas i Frederic Clascar,
Gabriel Alomar, Tomàs Carre-
ras i Artau, Miquel d’Espluges,
Pau Maria Turull, Joan Cre-
xells, Francesc Mirabent, Serra
Húnter i Joaquim Xirau.

Penso que aquestes inicia-
tives dels professors Casano-
vas i Monserrat arribaran a
bon port. En primer lloc,
perquè difonen l’obra d’uns
autors que, malauradament,
gairebé ningú ja no recorda.
I en segon lloc, perquè testi-
monien l’existència d’una
tradició filosòfica al país. Ai-
xò sí, sense garlandes ni ex-
cel·lències, però la constata-
ció d’aquest mateix fet ens
podria donar lloc a repensar
la nostra tradició intel·lectu-
al d’una altra manera.


