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Biografia i Obra: 

Francesc Xavier Rubert de Ventós va néixer a Barcelona l'any en què va acabar la Guerra 
Civil, en 1939. Filòsof, polític, assagista i professor, es va llicenciar en dret en 1961 i es va 
doctorar en filosofia en 1965 per la Universitat de Barcelona. Va ser deixeble dels 
catedràtics José Luis Aranguren, a la Universitat Complutense de Madrid (al seu torn 
deixeble d'Eugeni d'Ors), i de José María Valverde i Manuel Sacristán a la Universitat de 
Barcelona. Ha estat professor visitant a moltes universitats estrangeres. Va ensenyar a la 
Universitat Central i a l'Autònoma de Barcelona i a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), d'on és catedràtic d'Estètica i 
Composició des de 1973. També ha impartit cursos a les universitats de Mèxic i Caracas. 
Autor d'una extensa producció assagística i filosòfica d'estètica, teoria de la cultura, filosofia 
pràctica (ètica i filosofia política. En paraules de Pere Lluís Font, Rubert de Ventós va 
inaugurar, en la dècada dels seixanta, “una brillant trajectòria com a teòric d'estètica i com a 
crític de la cultura”, publicant diversos títols sobre estètica i temes afins. El arte 
ensimismado (1963 premi Ciutat de Barcelona) En Teoria de la sensibilidad (1968, premi 
Lletra d'Or) són dos exemples d’obres d’estètica. 
Es podria considerar que la seva obra principal és De la modernidad. Ensayos de filosofia 
crítica (1980) perquè en ella Rubert explica la seva posició filosòfica. Sobre temes de 
filosofia moral té publicats Moral y nueva cultura (1971), on presenta un declarat propòsit 
d'una nova valoració de l'ètica basada en la revisió permanent dels propis valors i en 
l'experimentalisme; Ética sin atributos (1996), un manifest moral on es proposa definir la 
virtut depurant-la dels seus atributs, i Dios , entre otros  inconvenientes (2000). A més 
d'escriure i dedicar-se al món de l'ensenyament universitari, Rubert de Ventós ha estat i és 
una personalitat destacada al món de la cultura i la política de Catalunya, com a membre 
d'institucions culturals i polítiques de renom. En 1976 va participar com a fundador del 
Col·legi de Filosofia de Barcelona, cercle filosòfic creat per un grup de professors 
universitaris que impartien conferències de lliure accés. En paraules de Pere Lluís Font “(...) 
[el col·legi] va assajar la pràctica d'una filosofia pública en diversos espais de la ciutat durant 
una dotzena d'anys, fins que va quedar absorbit de facto per l' Institut d'Humanitats. Entre 
els membres que van formar part d'aquest col·legi cal destacar a Eugenio Trías, Jordi 
Llovet, Antoni Vicens i Josep Ramoneda 
Així mateix, va crear la Càtedra Barcelona - Nova York de llengua i cultura catalanes (1979-
1982) i va ser membre fundador del New York Institute for Humanities i de l' Institut  
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d'Humanitats de Barcelona (hereu del Col·legi de Filosofia), dels quals ara és president, i en 
els cursos del qual col·labora amb assiduïtat. En el mes de febrer de l'any 2006, Rubert de 
Ventós va ser nomenat membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de  l’ 
Institut d’Estudis Catalans. X. Rubert de Ventós va participar activament en la política del 
nostre país com a diputat al Congrés pel Partit dels Socialistes de Catalunya entre 1982 i 
1986, i va dedicar uns nou anys a la política parlamentària europea (1985-1994). D'aquestes 
experiències va resultar el conjunt de reflexions sobre el món de la política recollides en El 
cortesà i el seu fantasma (1991, premi Josep Pla . Un altre llibre de reflexió crítica sobre 
temes polítics li va suposar ja en 1987 el premi Espejo d'Espanya: El Laberinto de la 
Hispanidad, esbós d'un nou marc de relacions entre els diferents pobles de la península 
Ibèrica. D'àmbit més general, Nacionalismos. El laberinto de la identidad (1994) situava 
l'explosió d'aquest fenomen a la fi del segle XX des d'una perspectiva original. Teoria de la 
sensibilitat nacionalista. Fonamentalismes, minories, migracions (2006), el seu últim llibre 
sobre la qüestió, “analitza amb el cap allò que sovint ens ve de les vísceres”, i ens aporta 
una important reflexió sobre el concepte d'identitat i pertinença. En els últims vint anys ha 
format part de la Comissió per la Dignitat, entitat que reivindicava la devolució als seus 
propietaris legítims dels documents requisats al final de la Guerra Civil Espanyola, 
conservats en l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca fins al 2005, any en què van 
ser retornats a Catalunya. En reconeixement a la seva carrera i a les seves aportacions com 
a personalitat de la cultura catalana, el juliol de 1999 Rubert de Ventós va ser distingit amb 
la Creu de sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

Obra original: El arte ensimismado (1963), Teoria de la sensibilitat (1968) (2 volúmenes), 
Moral y nueva cultura (1971), Utopías de la sensualidad y métodos del sentido (1973), La 
estética y sus herejías (1974), Ensayos sobre el Desorden (1975), Ofici de Setmana Santa 
(1978),  De la Modernidad. Ensayos de filosofía crítica (1980), Per què filosofia? (1983), 
Filosofía y/o Política, Barcelona, Península, 1984 Las metopías: metodologías y métodos de 
nuestro tiempo (1984),  Europa y otros ensayos (1986), Moral (1986), Europa: una cultura 
viva (1987), El Laberinto de la Hispanidad (1987), Pensadors catalans (1987),  El cortesà i el 
seu fantasma (1991), Manies i afrodismes (1993), Manías, amores y otros oficios (1993), 
Nacionalismos. El laberinto de la identidad (1994), Ética sin atributos (1996) Crítica de la 
modernidad (1998), Catalunya: de la identitat a la independencia (1999), Dios, entre otros 
inconvenientes (2000), Filosofia d'estar per casa (2004), Teoria de la sensibilitat 
nacionalista. Fonamentalismes, minories, migracions (2006). 

En colaboració: Maneras de hacer filosofía (1978), De l'amor, el desig i altres passions 
(1980), Coneixement, memòria, invenció (1982), Frontera i perill (1987), De filosofía (junto 
con Mercè Rius) (1992), Katalonien. Tradition und Moderne, Bad Honnef (2004). 
 

Filosofia d'estar per casa 
Obra on Rubert tracta diversos “temes,a partir d’observacions fetes a l’entorn de la guerra, 
de la pau, de llibres o de porcs, de parcs infantils o de pits femenins”, tal com ens diu el 
mateix autor. No són temes d’estar per casa, però sí la manera amb què han estat tractats. 
Tracta sobre història, cultura, llibres, educació, política, la mort… 
“ Cada coneixement ens obre la porta d’un nou misteri…I com que això ens inquieta, agraïm 
qualsevol dogma(laic o religiós) que ens ofereixi una visió més simple i acabada de les 
coses. Comtra això lluito en aquest llibre” 
 
 


