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1. Els primers anys, 
la família i els estudis

Els darrers anys del segle XIX i els
primers del segle XX representen una
profunda crisi social, cultural i edu-
cativa provocada pels grans canvis
que s’esdevenen a nivell social i per
una molt dura davallada de l’huma-
nisme i de l’espiritualisme. Les pri-
meries del segle XX van anar forjant
tot un moviment de modernització so-
cial, cultural, política i pedagògica,
que va tenir en la figura d’Eugeni
d’Ors el seu principal exponent, i que
s’anomena Noucentisme. En aquesta
època la societat, la cultura, l’educa-
ció estan en crisi. Aquest moviment
emergeix amb el clar propòsit de su-
perar aquesta crisi latent. Des del
punt de vista filosòfic la crisi també
era plenament manifesta, i molts pen-
sadors treballaven per fer sortir a la
filosofia de les seves misèries. Entre
aquests pensadors és necessari citar-
ne un al que la història no ha fet gai-
re justícia, Jaume Serra Húnter.

La vida universitària no acaba de
fluir. La Universitat de principis del
segle XX era molt inferior a l’anterior
Universitat de Cervera. Només les
inquietuds i els sentiments dels
alumnes eren vius i veien la llum a
través de la revista “Universitat Cata-
lana”, que va aparèixer l’any 1900.
Enmig de tot aquest ambient de pro-
funda renovació apareix en aquesta
revista un article titulat “Filosofia del
catalanisme”. Era un article del lla-

vors estudiant de dret, Jaume Serra
Húnter, polític republicà i filòsof cul-
turalista de finals del segle XIX i prin-
cipis del XX. Era el Mestre de l’Ideal.
Un ideal que es troba en allò que hau-
ria d’arribar a ser la cultura en el futur
amb l’esforç de tots plegats. El seu

ideal rau en la creació d’una cultura
que sigui capaç de satisfer totes les
necessitats de les persones, tant les
físiques com les espirituals, i tant les
personals com les col·lectives. L’ide-
al que persegueix Serra Húnter, amb
la cultura com a instrument que ens
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ha d’assenyalar el camí per aconse-
guir-ho, no és cap altre que la recer-
ca de la perfectibilitat humana. De
Serra Húnter, alguns en destaquen el
seu vessant com a polític, i d’altres el
seu vessant com a professsor de filo-
sofia i com a intel·lectual sempre
compromès amb la defensa dels va-
lors de la cultura catalana.

Serra Húnter va néixer un 8 de
gener de l’any 1878, a la ciutat de
Manresa, en ple període de Restau-
ració Borbònica (1874-1931). Ell va
ser el més gran d’una família d’onze
germans. La seva mare, l’Agnès Hún-

ter, una dona irlandesa de la ciutat de
Kilkeni, li va ensenyar les primeres
lletres i li va infondre les seves fortes
conviccions religioses.

Va estudiar al Col·legi del Sagrat
Cor de Barcelona, que dirigia la Com-
panyia de Jesús, i aquest va ser un
període del qual no en guardava pas
un molt bon record. Ell era llavors un
xicot de tarannà disciplinat, i això va
el ajudar molt a no tenir dificultats en
els seus primers estudis al Col·legi
dels Jesuïtes. Amb ells va adquirir la
seva primera formació de caire filosò-
fic, que fou molt tradicional.

L’any 1896 va fer les proves per a
l’obtenció del grau de Batxillerat a
l’Institut de Barcelona. Va obtenir la
qualificació d’aprovat. Dos anys
abans, l’any 1894, a l’edat de 16
anys pateix la mort de la seva mare.
Però el seu pare es torna a casar
aviat. Aquesta vegada es va casar
amb una senyora catalana, la Pilar
Rovira, amb la qual tindrà tres fills.

La seva era una família benestant
i catòlica. El pare era d’idees carlis-
tes i havia anat ascendint en la seva
feina fins arribar a la gerència de
l’empresa de teixits “Can Rius”.

Certificat de naixement de Jaume Serra Húnter, el 7 de gener de 1878
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Des de molt jove, Jaume Serra
Húnter rebutja les idees polítiques
del seu pare i se sent atret per les rei-
vindicacions catalanistes.

El mes de setembre de 1896, Jau-
me Serra Húnter es matricula a les
facultats de filosofia i lletres i de dret.
Tot i que el seu pare volia que estu-
diés dret, ell es va decantar per la
filosofia. Al seu expedient es pot com-
provar com fins al curs 1898-1899,
va anar obtenint les màximes notes en
totes les assignatures.

Ell va viure en un temps de crisi
–de la filosofia en particular i de la
cultura en general– del qual en dona-
va la culpa al desmoronament de l’e-
difici de la cultura espititual. Per
superar aquesta mala època, calia
una filosofia de nova planta que inci-
dís en les funcions superiors de l’es-
perit com a principal terra de conreu,
en la recerca d’una concepció lògica
del món i de la vida. 

Però la bona marxa en el seu expe-
dient de notes pateix una davallada
forta a partir de 1899-1900. Ell era
un home molt apassionat, que reco-
rria a la poesia per tal de poder cana-
litzar millor els seus sentiments.

Va participar d’una manera activa
en diverses manifestacions convoca-
des per protestar contra la política
cada vegada més anticatalana se-
guida pels governs de Maria Cristina.
Aquests governs marginen d’una ma-
nera molt clara tota la problemàtica
social i política catalana. Això com-
portà que el poder econòmic català
s’aliés amb el catalanisme polític, i el
fruit d’aquesta aliança és la Lliga
Regionalista de Catalunya, creada
l’any 1901, i que serà el partit cata-
lanista més efectiu en els temps de
la Restauració. Aquesta situació polí-
tica es viscuda molt atentament per
Serra Húnter. Això no obstant, ell aca-
ba la seva llicenciatura. Parla sobre
els temes “Historiadores griegos” i
“La existencia de Dios no es conoci-
da de la razón humana por intuición
ni por demostración”, i obté la quali-
ficació d’Excel·lent i Premi Extraor-
dinari.

A principis de l’any 1903 se’n va
a Madrid amb l’intenció d’obtenir el
grau de Doctor. L’estudi que presen-
ta per obtenir-lo es titula “Ensayo de

una teoria psicológica del juicio”. 
Entre la Universitat i la intel·lec-

tualitat catalana existia una separació
que s’anava fent cada dia més gran.
En aquest terreny, Jaume Serra Hún-
ter va prendre la iniciativa d’organit-
zar un seminari de filosofia. Amb
aquesta iniciativa pretenia donar als
continguts de la filosofia una funció
que consistís en dur a terme la tasca
de conciliar els desajustaments exis-
tents en el món cultural i educatiu.

Entre el mes de maig de 1903 i el
de 1904 aprova les set assignatures
que havia cursat lliures per a poder
presentar la tesi doctoral. La lectura
de la seva tesi doctoral la va fer el dia
11 de maig de 1909 i va ser publi-
cada dos anys després. La qualifica-
ció que va obtenir va ser d’excel·lent.
El dia 28 de gener de l’any 1910
obtingué el premi extraordinari de
doctorat havent desenvolupat el tema
“Averroes, sus doctrinas: su influen-
cia durante la Edad Media en las
escuelas cristianas”. Va guanyar unes
oposicions a l’Institut d’Almeria l’any
1910 i, poc després, en guanya unes
altres a la càtedra de lògica fona-
mental de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de Santiago
de Compostel·la, on treballa fins
l’any 1912.

Completant aquest periple d’opo-
sitor pertinaç, cal afegir també que
l’any 1904 va emplenar les instàncies
corresponentss per tal de presentar-
se a l’oposició per una plaça de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat Central i per a la Càtedra
de Lògica de la Universitat de Grana-
da. 

Va presentar també instàncies com
a catedràtic als instituts de Lleida,
Terol, Sòria, Figueres, etc. La càtedra
de Santiago de Compostel·la la va
obtenir per unanimitat. Aquest mateix
any també havia presentat instàncies
per a les càtedres de les universitats
de Barcelona i de Madrid.

El dia 19 de gener de 1912 mar-
xa a Madrid per presentar-se a les
oposicions restringides a la càtedra
de lògica fonamental de la Universi-
tat Central. La perseverància de Ser-
ra Húnter no minvava. La secció de
filosofia de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de Barcelo-

na no es va crear, de manera efecti-
va, fins el mes de desembre de 1910.
Després de no haver aconseguit la
càtedra a Madrid, es va presentar a
les oposicions per a la càtedra
d’història de la filosofia de la Univer-
sitat de Barcelona. El mes d’abril de
1913 el tribunal qualificador va votar,
de manera unànime, en favor de Jau-
me Serra Húnter.

Els anys que van de 1913 a 1939
Serra Húnter els passa a Barcelona.
Però la situació política de tots
aquests anys no fou, ni de bon tros,
la mateixa. Així, anem d’un govern de
la Mancomunitat, catalanista i mode-
rat, a un govern dictatorial de Primo
de Rivera, i passem també pel govern
de la República, que serà, a més, el
moment en què Serra Húnter també
entra al món de la política.

2. L’etapa de 
la Mancomunitat

Un any després d’haver obtingut la
càtedra d’història de la filosofia, el 6
d’abril de 1914, es constitueix la
Mancomunitat de Diputacions Pro-
vincials de Catalunya. Aquest període
està dominat pel Partit de la Lliga
Regionalista. Serra Húnter s’està aca-
bant de situar a Barcelona i no mili-
ta en cap partit. En aquests moments
ell era un home que només vivia per
la seva tasca a la Universitat de Bar-
celona. No redueix la seva activitat a
la càtedra, sinó que, igual que a San-
tiago, funda un seminari de filosofia,
amb la finalitat de dur a terme una
mena d’iniciació a l’estudi dels pro-
blemes filosòfics en els mateixos tex-
tos dels autors.

L’any 1914 també comença les
seves col·laboracions a l’enciclopèdia
Espasa, per a la qual redactarà arti-
cles de filosofia. Aquest serà el cas
d’articles com “Sòcrates”, “Spinoza”
i “Filosofia i Cultura”. La tasca que
realitzarà per a aquesta enciclopèdia
serà molt important, dins del seu
àmbit de la filosofia. 

Fins ara, a la Universitat tant sols
es demanava la memorització de lli-
bres de text per poder aprovar, però
a partir d’aquests moments Serra
Húnter es va proposar elevar el nivell



cultural dels alumnes de la Universi-
tat. A través de la importància de la
bibliografia com a introducció als di-
ferents temes, el catedràtic barcelo-
ní, va voler conduir la Universitat a
l’assoliment d’un nivell cultural més
elevat. 

Serra Húnter està molt preocupat,
en aquesta època, pel problema uni-
versitari i per la manca de qualitat
d’aquests ensenyaments. D’això en fa
alguna conferència, com la que va
pronunciar a l’Ateneu Barcelonès du-
rant el curs 1914-1915, sota el títol
“La vida universitària en relació amb
el problema de la cultura”, organit-
zada per l’Associació Catalana d’Es-
tudiants. 

Els ingressos de la càtedra i de les
col·laboracions a l’Enciclopèdia Es-
pasa no eren suficients per a mante-
nir una família tant nombrosa. Jaume
Serra Húnter i Lluciana Peraire van
tenir set fills: Jaume, Jesús, Inés,
Maria Júlia, Montserrat, Luci i Jordi.
Jaume va morir de petit i Jesús va
morir de tifus durant la guerra civil.
Per aquest motiu donava classes als
Col·legis de Sant Miquel i de Sant
Lluís. 

Com a professor d’història de la
filosofia va tenir deixebles com Fran-
cesc Mirabent, Josep Mª Capdevila i
Balançó i, fins i tot, un clergue catò-
lic espanyol i ideòleg de la filosofia
basca anomenat Aniceto Olano Gala-
rraga, conegut també com a Miguel
de Alzo o Aita Amialde. 

L’any 1918 es convoca un Segon
Congrés Universitari Català, que va
dedicar tots els seus esforços a rei-
vindicar la catalanitat, l’autonomia i
la profunda renovació cultural i edu-
cativa. El mestre Serra Húnter va te-
nir un paper important en aquest
Segon Congrés, a tres bandes: primer,
per la seva participació en una ponèn-
cia anomenada “La filosofia en la
futura Universitat de Catalunya”; se-
gon, amb motiu de ser un dels sig-
nants del Projecte d’Estatut d’Auto-
nomia; i tercer, com a integrant d’u-
na comissió formada amb la finalitat
de dur a terme la vigilància en el
compliment dels acords signats en
aquest Segon Congrés. 

Durant l’època de la Mancomuni-
tat, Serra Húnter també va exercir

com a professor de filosofia als Estu-
dis Normals, que van ser fundats
l’any 1919. Les assignatures que va
impartir en aquests estudis foren
“Fonaments de Filosofia” i “Història
de la Filosofia i de l’Educació”.

3. L’època de la dictatura
de Primo de Rivera

L’any 192 Serra Húnter va fundar,
junt amb Ramon Turró i Darder, To-
mas Carreras Artau i d’altres intel-
lectuals de prou renom, la Societat
Catalana de Filosofia, afiliada a la
secció de Ciències de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, fundat anteriorment
l’any 1907 per Enric Prat de la Riba.
Funcionava com un centre dedicat a
la investigació, principalment de
qüestions catalanes. Entre els mem-
bres d’aquella societat hi havia tam-
bé el canonge de la Seu de Barcelo-
na, Josep Maria Llovera, com a primer
president, Pere M. Bordoy-Torrents,
com a secretari, Pere Coromines, Jor-
di Dwelshauvers, Josep Mª Capdevila
i Balanzó, Alexandre Galí i Coll, etc.
Aquesta primera junta es va proposar
dos clars objectius: la redacció d’un
Anuari i l’elaboració d’un vocabulari
filosòfic català. La primera d’aques-
tes tasques va donar bons fruits el pri-
mer any; en canvi la segona no va arri-
bar a reeixir. Jaume Serra Húnter va
col·laborar en aquest primer anuari
amb l’article titulat “Idealitat, Meta-
física, Espiritualisme”.

Quan es va imposar la Dictadura de
Primo de Rivera, el primer cop sofert
per Serra Húnter fou la seva destitu-
ció, el mes de maig de 1924, com a
professor dels estudis normals de la
Mancomunitat. De fet, comença una
molt forta repressió a nivell cultural
que prohibeix moltes publicacions.
Però el mestre Serra Húnter segueix
amb el seu anhel de fer arribar la cul-
tura catalana arreu a través de con-
ferències fetes no només en ateneus
elitistes com l’Ateneu Barcelonès o
l’Ateneu Gironí, sinó també en ate-
neus obrers com l’Ateneu Enciclopè-
dic Popular. 

El dia 27 de desembre de 1925
Serra Húnter va fer el seu discurs
d’entrada a la Reial Acadèmia de les

Bones Lletres, amb el títol de “Les
tendències filosòfiques a Catalunya
durant el segle XIX”. De la seva per-
tinença a aquesta Reial Acadèmia de
les Bones Lletres en dóna fe Joan
Carreras i Pera quan, en el seu llibre
sobre Josep Mª Capdevila, ens parla
sobre la darrera sessió celebrada per
aquesta institució. Ens diu que en
aquesta reunió hi van assistir perso-
natges com Pompeu Fabra o Antoni
Rovira i Virgili, i d’altres personatges
als que, segons ell, la història no ha
fet justícia, com és el cas de Serra
Húnter. 

Serra Húnter feia col·laboracions a
la revista “La Paraula Cristiana”. En
aquesta mateixa època definia la seva
filosofia com “un espiritualisme ide-
alista”. Malgrat els mals moments
pels quals passava aleshores la cul-
tura catalana, ell es mostrava incan-
sable no només en la tasca de difon-
dre aquesta cultura arreu, sinó tam-
bé en la seva activitat com a catedrà-
tic d’història de la filosofia de la Uni-
versitat de Barcelona. Un clar reflex
d’aquesta activitat desenvolupada per
Serra Húnter el tenim quan, el dia 21
de setembre de 1925, a la primera
pàgina del diari republicà “El Auto-
nomista”, de la ciutat de Girona, apa-
reix el següent titular: “Inauguració
del curs: Apologia de l’Ideal”. Con-
ferència pel Doctor Jaume Serra Hún-
ter, catedràtic d’història de la filoso-
fia a la Universitat de Barcelona. Avui
dilluns, dia 21 de setembre de
MCMXXV, a les deu de la nit. 

De fet, a la ciutat de Girona, Ser-
ra Húnter hi anirà sovint entre els
anys1925 i 1938 a fer diverses con-
ferències; a més també hi establirà
bones amistats en el món de les lle-
tres, com són las de Carles Rahola i
Llorens, que era el president de l’A-
teneu de Girona, o les de Cassià Cos-
tal i Miquel Santaló, ambdós ex-
cel·lents pedagogs gironins. Serra
Húnter també va impartir cursos a l’A-
teneu Polytecnicum, entre els anys
1924 i 1927. Va ser una persona
molt perseverant en la defensa de la
llengua i la cultura catalanes.

L’any 1926 va ocupar la càtedra,
encara que de forma interina, de lògi-
ca fonamental de la Universitat de
Barcelona. Posteriorment, el mes de
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novembre de 1929, ocupa la càtedra
“Ramon Llull”de la Facultat de Filo-
sofia i Lletres, com a professor regent.
En aquesta càtedra tenia encomana-
da la tasca de publicar textos de
Ramon Llull comentats i elaborar una
bibliografia del mateix autor i la seva
obra.

Des de sempre, la seva situació
econòmica no havia estat molt rum-
bosa. Però quan va accedir al càrrec
de rector de la Universitat, el dia 9 de
juliol de 1931, aquesta situació va
millorar. 

Durant tot aquest temps Serra
Húnter es dedica molt a l’ensenya-
ment i a la difusió de la cultura. Això
és així, a causa que la Dictadura no
el va deixar tenir cap paper en el món
de la política.

La forta repressió a les quals foren
sotmeses la llengua i la cultura cata-
lanes per la Dictadura de Primo de
Rivera va ser contestada per un grup
d’intel·lectuals castellans, entre els
quals hi havia Ortega y Gasset, Gre-
gorio Marañón, Ángel Osorio, etc, que
a principis del mes de març de 1924
van elaborar un document on posaven

de manifest el seu suport en contra
del procés de repressió que estava
sofrint la cultura catalana. Aquest
document va ser contestat, des de
Catalunya, per dos escrits on se’ls
donaven les gràcies pel seu recolza-
ment. En un d’aquests escrits hi figu-
rava el nom de Serra Húnter. Sis anys
després, el 23 de març de 1930, uns
representació d’aquells intel·lectuals
va ser molt ben rebuda pels intel·lec-
tuals catalans que lluitaven per una
sèrie de valors que ens volien arra-
bassar. Els diaris catalans es van fer
ressò de la notícia i l’encarregat de fer
el discurs de benvinguda a aquests
intel·lectuals va ser Serra Húnter. Va
pronunciar les següents paraules:
“Levanto la copa por la inteligencia
castellana, por vuestra cultura y por-
que todos sintamos el anhelo de aso-
ciarnos en este momento de nuestra
idealidad europea en una unión
mejor”. Cal dir que Serra Húnter era
una persona amb un caràcter més
aviat tímid i que li costava molt fer
discursos davant de l’altra gent.

4. L’etapa de la República

La política educativa de la Segona
República estava basada en la de-
fensa d’una escola laica, unificada i
activa. Calia millorar molt l’educació,
i treballar per aconseguir una escola
socialment justa i per eliminar les de-
sigualtats davant l’accés a la cultura.

El dia 14 d’abril de 1931 Esquerra
Republicana de Catalunya va guanyar
les eleccions i es va convertir en el par-
tit hegemònic de Catalunya. El govern
català, presidit per Francesc Macià i
amb Ventura Gassol com a responsa-
ble màxim de la cultura i l’educació,
va engegar un procés de modernització
i de democratització de la societat
catalana. Per dur endavant aquest pro-
cés va emprar com a eina fonamental
l’educació i el món escolar.

Però els problemes entre la Cons-
titució i l’Estatut de 1932 van con-
duir a l’establiment d’una doble xar-
xa escolar, catalana i castellana.
Aquest model podia comportar pro-
blemes de tipus discriminatori, i els
dos governs van acordar una fòrmula
basada en la convivència de les dues

Jaume Serra Húnter com a regidor de cultura de l’Ajuntament de Bercelona, en una conferència. (20-3-1934). 
Arxiu Fotogràfic de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona



cultures tal com s’havia dut a terme
també en la Universitat de Barcelona.

Però la victòria electoral de la dre-
ta l’any 1934 va paralitzar tot el camí
iniciat en el camp educatiu i cultural,
i va arribar, fins i tot, a la derogació
de l’autonomia de la Universitat de
Barcelona. Posteriorment, l’any 1936
guanya les eleccions el Front Popular
i això comporta la represa de la polí-
tica educativa del període 1931-
1934. L’ampli moviment de renova-
ció pedagògica, que tenia com a eixos
bàsics de les seves actuacions, el
compromís social i un marcat huma-
nisme, continua el seu camí de tre-
ball constant encarat a un canvi pro-
fund. Des del camp de la pedagogia,
i també des del de la filosofia, es tre-
balla en aquest procés de renovació
que ha de ser fonamentat en l’espiri-
tualisme, en l’educació moral i en la
psicologia. En aquesta convergència
de camins s’hi troba Serra Húnter,
membre del Consell de l’Escola Nova
Unificada, constituït el 27 de juliol
del 1936, pocs dies després que es
produís l’alçament militar i que co-
mencés la guerra civil.

El moviment universitari també fou
patent a favor de la modernització de
l’ensenyament i d’una més ampla de-
dicació a la recerca. L’adveniment de
la República obre noves perspectives,
i és en aquest nou marc en què Ser-
ra Húnter inaugurarà la seva nova fa-
ceta, la d’home polític.

El dia 14 d’abril de 1931 fou pro-
clamada la Segona República. El cli-
ma de regeneració cultural s’anava
estenent a tot el territori. La facultat
de Filosofia i Lletres fou el nervi prin-
cipal de la Universitat en aquest camí
de transformacions inspirades per un
esperit netament humanista. Serra
Húnter fa conferències arreu per tal
d’esvair aquell vell prejudici de que la
filosofia i la vida son dos comparti-
ment separats totalment l’un de l’al-
tre. Afirma que això ve determinat per
una mala concepció de l’una o de l’al-
tra, però que en realitat vida i filoso-
fia han d’anar juntes pel mateix camí.
En aquestes conferències Serra Hún-
ter aposta per una filosofia molt més
humana i molt més viva. Destaca el
valor pràctic de la filosofia i afirma
que de la consideració que se li tin-

gui en depèn el nivell cultural dels
pobles. Serra Húnter és un clar dei-
xeble de Llorens i Barba, de la ma-
teixa manera que Francesc Mirabent
també serà deixeble de Serra Húnter.

El mes de maig de 1931 és nome-
nat Comissari Degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres de Barcelona. El dia
26 del mateix mes, junt amb altres
Degans de la Universitat, com Enric
Soler i Batlle, Eduard Fontserè i Riba,
August Pi i Sunyer, Ramon Casama-
da i Mauri, i Josep Xirau i Palau, pre-
senta el projecte d’estatut de la Uni-
versitat de Barcelona que els havia
estat encarregat. Aproximadament un
mes i mig després, el dia 1 de juliol
de 1931, amb 72 vots a favor del to-
tal de 78 emesos, es escollit Rector
de la Universitat de Barcelona. Va ser
el primer Rector escollit de forma de-
mocràtica.

Entre els dies 19 i 22 d’octubre de
1931 va tenir lloc un Congrés d’Edu-
cació Social per tractar diverses qües-
tions relacionades amb el món edu-
catiu. Es va celebrar a l’Ateneu Enci-
clopèdic Popular i Serra Húnter hi va
llegir una conferència.

En el terreny polític, Serra Húnter
figura a la llista de candidats per Bar-
celona del Partit Catalanista Repu-
blicà. Ell anava en el quart lloc de la
llista, malgrat que en la votació va
obtenir el sisè, i no va resultar esco-
llit. El partit que va guanyar les elec-
cions municipals del mes d’abril és
Esquerra Republicana de Catalunya.
Serra Húnter tardarà poc, concreta-
ment el dia 24 d’octubre de 1932, i
en resposta a la crida de Lleida feta
pel President Macià, en afiliar-se a
Esquerra Republicana de Catalunya.
Aquesta afiliació va sorprende molt al
seu àmbit familiar, ja que sempre
l’havien considerat un home de talant
conservador. La seva germana Pilar
l’havia considerat sempre, no obstant
això, un home d’esquerres. Amb tot,
va saber compaginar molt bé la seva
postura d’esquerres amb les seves
conviccions i pràctiques religioses. 

Al cap d’un mes d’afiliar-se a Es-
querra Republicana de Catalunya es
va presentar a les eleccions a diputats
al Parlament de Catalunya. Va ocupar
el segon lloc a la candidatura i fou
escollit diputat. Un cop inaugurat el

Parlament català, el desembre de
1932, Serra Húnter serà escollit
Vicepresident Primer de la seva mesa.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
va ser aprobat el dia 9 de setembre
de 1932, amb 214 vots a favor i 24
en contra. Això va ser un fet molt
positiu pel llavors Rector de la Uni-
versitat, Jaume Serra Húnter, que
defensava aferrissadament una Uni-
versitat única i catalana.

En l’àmbit universitari, en aquests
moment ostenta tres càtedres: la
d’història de la filosofia, i les de Me-
tafísica i història general de la cultu-
ra per acumulació. Era una persona
apassionada pel saber i pel món de
l’ensenyament. Era molt dialogant
amb els alumnes, i aquests solien
anar al seu pis de carrer Balmes a
conversar. Un dels seus deixebles va
ser Francesc Mirabent i Vilaplana,
amb el que, malgrat des diferències
d’ideologia, van col·laborar estreta-
ment. Se n’ha trobat una llarga
correspondència en ple temps de la
guerra civil espanyola on ambdós
donen mostres de les dificultats per
les que passaven en aquella època.
Serra Húnter va ocupar el càrrec de
Rector en plena època de transició de
la Dictadura a la República. La Uni-
versitat va dipositar tota la confiança
en ell per aconseguir la autonomia.
Aquesta fita va ser aconseguida el
mes de juny de 1933 i, per aquest
motiu, Serra Húnter va rebre molt
efusives felicitacions dels estudiants
universitaris. Una vegada aconsegui-
da la autonomia la Universitat pasa a
ser regida per un patronat, del qual el
rector n’era un vocal nat. Però poc
temps després de la formació d’a-
quest patronat, concretament el dia
25 d’octubre de 1933,Serra Húnter
va presentar la dimissió com a rector
de la Universitat de Barcelona. La
seva dimissió va aixecar una gran pol-
seguera entre els diaris de l’època
com l’ABC, El Matí, El Correo Cata-
lán, El Noticiero Universal. Pero la
seva dimissió com a Rector no va sig-
nificar la fi de la seva activitat extra-
acadèmica a la Universitat. El dia 3
d’agost de 1935 apareix al diari
“L’Horitzó, Política, Economia, Arts,
Lletres Treball, Educació, Ciències,
Necessitats del camp i de la ciutat”,
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que es publicarà regularment fins
l’octubre del mateix any, i entre els
seus col·laboradors hi figura Serra
Húnter.

El mes d’octubre de 1936 fou
escollit, amb Antoni Mª Sbert, per for-
mar part de la Comissió que havia
d’estructurar els organismes que hau-
rien de regir la Universitat de Catalu-
nya. La seva separació definitiva de la
Universitat no es va produir fins el
novembre de l’any 1939. Cal desta-
car, durant la seva època com a Rec-
tor, la instauració dels estudis uni-
versitaria per a obrers; aquesta fita
fou aconseguida amb l’ajut del Con-
sell de Cultura de la Universitat, for-
mat entre d’altres per Joaquim Xirau
i Pere Bosch i Gimpera, que serà el
nou Rector després de Serra Húnter.
Aquests estudis es van inaugurar el
curs 1933-1934, i Serra Húnter es-
tava entre els professors que impar-
tien classe.

Serra Húnter també va pertanyer al
Consell de Cultura de la Generalitat.
Aquest Consell es va crear a principis

del mes de gener de 1934. Ell n’era
el President. Va ésser un Consell
força mancat de recursos econòmics,
però malgrat aquesta manca va dur a
terme la creació de l’Institut d’Acció
Social Universitària i Escolar de Cata-
lunya, el dia 12 de juliol de 1933. Es
va encarregar de les beques i les
residències d’estudiants. Serra Hún-
ter va participar molt activament en
el projecte d’aquest Institut.

Serra Húnter va participar, també,
en la formació dels mestres com a
professor de l’Escola Normal de la
Generalitat. De l’escola d’estiu orga-
nitzada l’any 1934 en va sorgir la
idea de la creació de l’Escola Unifi-
cada. El Consell de l’Escola Nova
Unificada, el CENU, va ser creat el
dia 26 d’agost de 1936. Esl seus
components eren dotze: quatre repre-
sentants de la CNT, quatre més de la
UGT, i quatre per la Generalitat. Pel
que respecta als membres que repre-
sentaven a la Generalitat eren Cassià
Costal, Joan Aleu, Francesc A. Galí i
Jaume Serra Húnter. Es van crear sis

ponències i Serra Húnter presidí la
d’ensenyament superior. Posterior-
ment es va crear, el dia 18 d’agost de
1937, el segon Consell del CENU, i
Serra Húnter es va ocupar tant de
l’ensenyament secundari com també
del superior.

Serra Húnter va ser, també, un
dels primers en manifestar-se públi-
cament a favor dels intel·lectuals,
com a President de l’Associació In-
tel·lectual per a la Defensa de la Cul-
tura.

L’any 1934 va ser escollit com a
regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
A l’acta del dia 1 de febrer de 1934
queden reflectits els noms de l’alcal-
de i els regidors sortints i de l’alcal-
de i regidors entrants, entre ells Ser-
ra Húnter. Ell va assumir les respon-
sabilitats derivades de la Regidoria de
Cultura. Després va ser substituït, de
forma interina, de les seves tasques,
i, més endavant, s’hi va tornar a
incorporar. Sempre, en totes les seves
tasques, havia demostrat una gran
preocupació per les seves principals

Jaume Serra Húnter, entre el president Lluís Companys i Carles Pi i Sunyer, davant la tomba de Francesc Macià. (14-4-1937).
Arxiu Fotogràfic de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona



passions, que eren l’educació i la cul-
tura, ja que segons ell eren els dos
únics elements capaços de dur a ter-
me una organització social més jus-
ta. 

Tornant al Parlament de Catalunya,
i amb la dimissió de Lluís Companys,
va ser escollit Joan Casanovas i
Maristany com a President de la Cam-
bra el dia 20 de juny de 1933. Ser-
ra Húnter va ser escollit com a Vice-
president Primer. A la sessió del 31
de desembre de 1933 urgeix cercar
un nou president de la Generalitat de
Catalunya, per la mort sis dies abans,
de Francesc Macià. Joan casanovas i
Maristany ocupa, de forma interina, la
presidència de la Generalitat. Per
aquest motiu, a Jaume Serra Húnter
com a Vicepresident Primer, li toca
presidir la sessió. També ho havia fet
a la sessió del dia abans en que la
Cambra, vestida de dol, es va reunir
per enaltir la memòria del primer Pre-
sident de la Generalitat. Després del
recompte dels vots, Serra Húnter va
proclamar Lluís Companys com a nou
President de la Generalitat de Cata-
lunya. 

L’Esquerra Republicana de Cata-
lunya el necessitava com a intel·lec-
tual i com a figura pública, i ell s’i-
dentificava amb els ideals pels quals
lluitava el partit. El filòsof i polític
d’esquerres català va formar part de
dues comissions permanents del Par-
lament: per una banda, de la Co-
missió de Cultura, de la qual ell n’e-
ra el president i, per l’altra, de la Co-
missió de Pressupostos. Serra Húnter
no era tant un home d’acció com un
vertader intel·lectual. 

L’any 1936 la Generalitat va con-
vocar els Premis Literaris, i Serra
Húnter va ser nomenat com a mem-
bre del jurat del premi Joan Maragall
d’assaig, que es va reunir el dia 24
d’octubre de 1936 sota la seva pre-
sidència.

També, el dia 28 de març de
1936, es va constituir l’Associació
d’Intel·lectuals per a la Defensa de la
Cultura contra la Guerra i el Feixisme,
i Serra Húnter en va ser el seu Presi-
dent. Aquesta associació havia publi-
cat el seu primer manifest el desem-
bre de 1935, i en ell apareixia la sig-
natura, entre d’altres, de Serra Hún-

ter, de J. Xirau, d’Emili Mira, etc.
Aquesta iniciativa va tenir molt recol-
zament de particulars i d’entitats en-
tre el desembre de 1935 i el març de
1936.

A partir del dia 19 de juliol de
1936 les sessions del Parlament son
més escasses. Davant la situació que
es presenta, els diputats van aban-
donant progressivament els seus
escons. Serra Húnter va dimitir el pri-
mer dia del mes d’octubre de 1938.

L’any 1937 es va dedicar a la cele-
bració de diversos actes en favor de
la cultura catalana. En el Ple del dia
23 d’octubre de 1937 de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes va ser
nomenat com a membre titular i es va
incorporar a la Secció de Revistes.

Serra Húnter va escriure en diver-
ses publicacions periòdiques, entre
elles La Revista de Catalunya, i tam-
bé va ser President de la Secció Cata-
lana dels Socors Roig Internacional
durant el temps que la guerra va sac-
sejar el territori i les vides humanes.
Aquest mateix any de 1937 va enviar
una carta al seu amic gironí Carles
Rahola per agraïr-li les seves mostres
de condol. Per regla general s’ex-
pressa que aquest condol era degut a
la mort de la seva mare; però en rea-
litat era degut a la molt sentida pèr-
dua del seu fill Jesús, advocat de 28
anys. Des d’aquest moment, Serra
Húnter manifesta que l’única activi-
tat que l’ajuda a omplir el buit deixat
per aquesta molt sentida mort del seu
fill és la de pensar i escriure.

Entre l’octubre del 1938 i el gener
del 1939 va publicar tres articles a la
revista La Humanitat amb els títols:
“Força contra raó”, “Tirania contra lli-
bertat”, i “Natura contra cultura”, on
segueix les línies marcades a les dues
sèries de la seva obra “Filosofia i Cul-
tura. Suggestions i Estudis” dels
anys 1930 i 1932 respectivament.

Serra Húnter va patir en les seves
carns la repressió franquista de que
va ésser objecte la Universitat de Bar-
celona. La depuració que va patir
gran part del professorat va fer que
molts d’aquests intel·lectuals fossin
separats de les seves aules. Molts d’a-
quests intel·lectuals ja van quedar
definitivament al marge de la vida
universitària i molt altres van haver

d’emprendre el feixug camí de l’exi-
li. Al mestre Serra Húnter l’hem de
situar en el segon grup d’intel·lec-
tuals, el que va patir les penúries de
l’exili.

5. L’hora de l’exili

S’acosta vertiginosament l’hora de
l’exili. L’avançament de les tropes fei-
xistes fan que es perdi tota esperança
de victòria. Aquest és un fet que es
palesa a la correspondència existent
entre Serra Húnter i el seu deixeble,
Francesc Mirabent. Els diputats cata-
lans han començat a fugir. Serra Hún-
ter resistirà fins que les tropes fran-
quistes arribin a les rodalies de Bar-
celona. El mes de gener de 1939, poc
després de complir 61 anys, Serra
Húnter marxa amb la seva esposa i
alguns fills a França. Lluís Companys
li ofereix diners pel viatge, però Ser-
ra Húnter no ho va acceptar. Ell pen-
sava “si el poble passa gana, jo tam-
bé en passaré”1. En aquest aspecte,
ni tant sols els precs des seus fills, li
fan trontollar les seves idees. Li havia
arribat el moment. En aquest sentit
vull destacar un text del llibre “Fran-
cesc Arnau i Cortina. L’Alcalde de
Malgrat” de Ramon Garriga-Marquès,
om es fa palès aquest camí de l’exili
que va emprendre el nostre mestre:

“Mentrestant es desencadenà la
segona guerra, de moment europea
i després mundial, que representà
una nova dissort per als exiliats a
França, i que vingué a afegir nous
dolors passats i presents. El govern
francès, massa influït per ele-
ments d’extrema dreta, per tal de
provar d’acontentar el govern fran-
quista d’Espanya ordenà el confi-
nament de la majoria de refugiats
de significació política que resi-
dien en els departaments fronte-
rers, des de Perpinyà a Hendaya.
Llur destinació obligada eren els
departaments de La Sarthe o L’Or-
ne. L’Arnau també fou separat de
la seva família i confinat al primer
d’aquells departaments. El dia 30
de maig de 1940 va pujar al tren
a Perpinyà en direcció al seu nou
destí, junt amb un grup del qual
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formaven part l’aleshores diputat i
més tard President de la Generali-
tat a l’exili en Josep Irla i Bosch,
el catedràtic Santiago Pi i Sunyer,
en Ballvé i en Dencàs. Una colla
d’amics anaren a acomiadar-los,
entre ells el periodista Claudi
Ametlla (que havia estat governa-
dor civil de Girona l’any 1932 i de

Barcelona el 1933), el jurista Víc-
tor Hurtado, el també jurista, dipu-
tat i ex-alcalde de Girona Joaquim
de Camps i Arboix, i un tal Fron-
tera. A Tolosa de Llenguadoc varen
engruixir el grup el que havia estat
gerent de “La Publicitat” en Ra-
mon Peypoc i Pich, el novel·lista
Josep Navarro i Costabella, i el filò-

sof i historiador manresà, i rector
de la Universitat Autònoma en Jau-
me Serra Húnter”2.  

En aquest text es parla de l’exili de
Francesc Arnau i Cortina, que va ser
alcalde de Malgrat de Mar, una pobla-
ció del nord de la comarca del Mares-
me a tocar del riu Tordera, i que fou

Documents de la policia del règim franquista, on consten dades professionals i polítiques de Serra i Húnter
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elegit a les eleccions del 12 d’abril de
1931. Ell era militant d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Va arribar
a assolir un gran prestigi a les més
elevades instàncies de la política
catalana quan fou escollit Diputat al
Parlament de Catalunya es represen-
tació d’Esquerra Republicana de
Catalunya, a les eleccions celebrades
el dia 20 de novembre de 1932. Jau-
me Serra Húnter coneixia, per tant, a
Francesc Arnau i Cortina. Ambdós
eren membres d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i ambdós foren dipu-
tats al Parlament de Catalunya. 

Un altre relat excel·lent d’aquest
camí de l’exili ens l’ofereix Ferran
Soldevila al seu llibre titulat “Dieta-
ris de l’exili i del retorn”:

“Dia 1 de maig de 1940: He tro-
bat en Plana al passeig. He fet que
em confirmés la notícia del Consell
Nacional. És veu que es cert. Està for-
mat per: Fabra, Pous, Serra Húnter i
Jaume Pi i Sunyer ( Lluís Companys,
havent dissolt el Govern de La Gene-
ralitat, nomenà cinc Consellers a títol
personal: Pompeu Fa bra, Josep Pous
i Pagès, Antoni Rovira i Virgili, Jau-
me Serra Húnter i Santiago Pi i Su-
nyer).

Dia 25 de juny de 1940: Van deci-
dir-se a sortir de Le Mans un dia
abans que els alemanys hi arribessin.
Hi havia en Santiago Pi i Sunyer, en
Dencàs, l’Irla, en Fontbernat, l’An-
dreu, en Serra Húnter i la seva dona,
un rabassaire amb dos nois... Era a la
nit. I, en veure’ls disposats a partir,
la propietària de l’hotel, una vella que
tenia a les cames úlceres varicoses i
que en Dencàs havia cuidat, va dir-
los: “A peu us en aneu?” “Què voleu
que fem?” “Espereu”. I s’acosta a un
ferroviari, que estava bevent. Li par-
la. El ferroviari s’aixeca, embriac, i els
diu que el segueixin... Un tren fan-
tasma: Ni el maquinista no sabia on
anava. Marxava unes quantes hores,
i després restava immòbil hores i
hores, en alguna estació. Això va
durar tres dies. Que lluny devien ésser
els alemanys! A Lichon es va acabar
el viatge: el tren fantasma havia finit
la seva ruta. Els alemanys? Eren a 60
km. 

A la plaça de Lichon 600 persones

esperant... tres autobusos... “Tiens,
c’est une idee: je vais la faire”, res-
pon l’encarregat. I comença a repar-
tir números...la Sra Serra Húnter el
22. Arriba el primer autobús: els cata-
lans l’omplen gairebé. Els Serra Hún-
ter ja no hi caben; però la senyora,
que és d’empenta, agafa el seu marit,
l’entafora a l’autobús i ella al darre-
ra.

L’autobús els duu fins a Royan.
Allí els sorprenen les ordres del
govern manant que ningú no es mo-
gui del lloc on es trobi... No es poden
moure. En vista d’això, decideixen
marxar. A peu...Però és de nit. Deci-
deixen esperar el matí...Decideixen
marxar a peu... Un camió ple de sol-
dats polonesos els duu un altre tros
de camí. Per cert, que s’equivoca de
ruta i torna cap el nord. Així, mig a
peu, a cavall, dormint a la palla, o
damunt la terra o la pedra, menjant
quan poden i com poden, arriben a
Mont-de-Marsan. No n’hi arriben sinó
cinc: en Pi, en Dencàs, en Fontber-
nat, l’Arnau i l’Irla. Els altres han anat
restant pel camí...

26 de juny de 1940: ...Segons en
Riba, a Bordeus hi ha en Nicolau, en
Ragasol, en Serra Húnter, i l’Aigua-
der. 

29 de gener de 1941: Lletra de
l’Sbert. Del 26... En Serra i en Riba
han estat invitats per la Universitat de
Mendoza a professar-hi... En Serra ha
contestat acceptant l’oferiment i ha
fet bé.  

Però una vegada declarada la fi de
les operacions militars, el dia 1 d’a-
bril de l’any 1939, encara no s’ha-
vien acabat definitivament els efec-
tes de la Guerra Civil: empresona-
ments, fam, segrest de llibertats indi-
viduals i, sobretot, l’exili, van estar
colpejant encara durant dècades una
gran part de la intel·lectualitat cata-
lana. Aquí cal destacar la “Ley de
Responsabilidades Políticas”, del dia
9 de febrer de 1939, que serà un
dels màxims exponents del terror
franquista a través del qual es vol
aconseguir que la desconfiança i la
por s’instal·lin de forma permanent
entre la població. Aquesta llei li va
ser aplicada, entre d’altres intel·lec-
tuals i polítics, a Jaume Serra Hún-

ter, al qual li fou obert un Expedient
de Responsabilitats Polítiques l’any
de 1939. Era l’expedient del Tribu-
nal numero 545, l’inici de les di-
ligències d’aquest expedient és del
dia 30 de setembre del 1939 i la
seva conclusió és del dia 31 de març
de 1941. A Serra Húnter se’l decla-
rava fora de la llei pel fet de pertàn-
yer i haver tingut càrrecs públics com
a representant d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, que estava tam-
bé declarada fora de la llei. En
aquest expedient hi ha documentació
de l’Institut Municipal d’Estadística
de Barcelona, corroborant com a
darrera residència de Serra Húnter el
carrer Balmes numero 67, hi ha
documentació de la Jefatura Superior
de Polícia de Barcelona, hi ha docu-
mentació de la Guàrdia Civil, de la
Delegación Provincial de Información
y Investigación de F.E.T y de las
J.O.N.S de Barcelona, etc. A Serra
Húnter, com a inculpat, i com a fugit

Jaume Serra Húnter durant la seva intervenció
en el II Congrés Internacional d’Intel·lectuals
Antifeixistes
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en rebel·lia, se li va imposar una san-
ció que consistia en la pèrdua de tots
els seus béns, la inhabilitació abso-
luta perpètua, i l’estranyament per-
petu del territori nacional. L’exemple
de Jaume Serra Húnter, com el de
tants altres, mostra clarament el pro-
cés depurador a que va donar peu
aquesta nefasta llei que jutjava de
manera retroactiva els comporta-
ments professionals, polítics, socials
i morals de tots els encausats.

En la seva primera etapa de l’exi-
li, a Toulouse, freqüentava la Biblio-
teca de l’Institut Catòlic, en la qual
Serra Húnter hi va passar moltes ho-
res, i va començar a escriure varies
coses, entre elles una Història de la
Cultura Catalana encarregada per la
Fundació Ramon Llull, però que restà
inacabada i, qui sap, si dispersa
enmig dels papers d’aquella famosa

maleta amb documentació que sem-
bla que Serra Húnter va deixar allà,
però de la qual no se’n sap el seu
parador. El dia 23 de novembre del
1939 una resolució ministerial el va
declarar “incurso”, tal com figura al
seu arxiu personal de l’Arxiu Històric
de la Universitat de Barcelona. 

El dia 18 d’abril del 1940 va
entrar a formar part del Consell Na-
cional de Catalunya, presidit per
Lluís Companys. L’avançada dels na-
zis obliga als exiliats espanyols a mar-
xar vers Amèrica del Sud. El filòsof
català de Manresa va anar a Mèxic el
14 d’abril de 1942. Cal destacar el
fet que, aquella famosa maleta amb
documentació i escrits filosòfics de
què s’ha parlat sovint en parlar de
Serra Húnter, en pujar al vaixell que
l’havia de conduir a Mèxic es va obrir
i els documents van caure malaura-

dament a l’aigua, segons ens indica
la seva neta Mireia Folch-Serra.Un
cop allà s’instal·la a la ciutat de Cuer-
navaca. Continuava agreujant-se la
seva malaltia del cor. En terres mexi-
canes es va publicar la seva darrera
obra titulada “El Pensament i la vi-
da”, dos anys després de la seva
mort. També va continuar dedicat a
l’activitat política. En aquest aspec-
te, el dia 15 d’agost de 1942 ell
mateix, com a diputat de més edat
dels que es trobaven a l’exili mexicà,
va convocar la Diputació Permanent
del Parlament de Catalunya. Aquesta
permanent es va reunir al local social
de l’Orfeó Català de Mèxic. Els inte-
grants d’aquesta Diputació Perma-
nent van proposar al nostre Doctor per
ocupar-ne la presidència, però ell va
declinar aquesta responsabilitat pel
seu precari estat de salut. Aquesta

Programa de l’homenatge pòstum que li va retre, l’any 1957, l’Institut Català de Cultura, de Mèxic



presidència fou ocupada per Antoni
Xirau i Palau, i Serra Húnter es va
comprometre a l’assistència a les reu-
nions. Un any i un més després, el 25
de setembre del 1943, aquesta Dipu-
tació Permanent va celebrar una altra
reunió, a la que no va assistir Serra
Húnter per malaltia. Va morir el dia
8 de desembre de l’any 1943. L’any
següent, el 1944, un dels alumnes
que freqüentava el domicili de Serra
Húnter quan aquest era catedràtic de
la Universitat de Barcelona, en Fran-
cesc Mirabent i Vilaplana, li va es-
criure una necrològica que ret un sen-
tit homenatge a aquell que ell ano-
menava “El seu Mestre”. Començava
aquesta necrològica dient: 

“L’obra i la vida filosòfiques de
Jaume Serra Húnter són la plasmació
perfecta de la tragèdia intel·lectual
dels homes del seu temps a Catalu-
nya i de l’estat del nostre ambient
cultural fins fa pocs anys”3.

Mirabent fa un repàs a la vida
intel·lectual del seu Mestre i, gairebé
a la fi d’aquesta necrològica diu: 

“Però ningú no podrà negar que
Serra Húnter s’ha d’incloure entre les
figures més representatives d’una
etapa del pensament filosòfic a Cata-
lunya. Els seus llibres, les seves con-
ferències, els seus articles, són ací
per a donar-ne un testimoni irrecusa-
ble”4.

Amb aquesta biografia m’he pro-
posat complir una part de la voluntat
que expressa Mirabent en la seva
necrològica. Allà demana la realitza-
ció d’un estudi a fons de la figura i la
obra d’un pensador que “el destí ha
turmentat amb la més obstinada
constància”5. Amb el meu treball,
–aquesta biografia i un posterior tre-
ball d’investigació de la seva obra
filosòfica–, vull retre un homenatge i
situar a l’altura del pensament català
que realment li correspon a aquest
filòsof i polític manresà. Un altre dels
seus deixebles va ser el Doctor i Degà
de la Facultat de Filosofia, Francesc
Gomà i Musté. A la lliçó inaugural del
Curs de la Societat Catalana de Filo-
sofia de l’any 1984, el Doctor Fran-
cesc Gomà va parlar del Doctor Serra
Húnter afirmant que havia tingut més

aviat poca relació amb ell, llevat de
l’assistència a les seves classes du-
rant dos anys. El va conèixer l’any
1934, quan ja havia estat Rector i
estava molt ficat en el món de la polí-
tica, i li mereix el qualificatiu de
Patriarca de l’Escola Catalana de Filo-
sofia. El Doctor Francesc Gomà afir-
ma en la mateixa lliçó, dividida en set
apartats, que com a alumne estava
molt lluny de les meditacions que feia
Serra Húnter.

L’obra de Serra Húnter

1. Escrits filosòfics
1.1 “Ensayo de una teoria psicológi-

ca del juicio”, Madrid, Imprenta de
los hijos de Gómez Fuentenebro,
1911. Tesi Doctoral presentada
l’11 de maig de 1909.

1.2 “Idealitat, Metafísica i Espiritua-
lisme”, extret de l’Anuari de la
Societat Catalana de Filosofia,
Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 1923, 17 pàgines. Tornada a
editar al volum “Sentit i valor de la
nova filosofia”, l’any 1934.

1.3 “Apologia de l’Ideal”, Girona,
Tipografia d’ El Autonomista,
1926, 13 pàgines. Conferència
pronunciada com a inauguració del
curs 1925-1926 a l’Ateneu de
Girona. 

1.4 “Tradició i progrés en la filosofia
contemporània” dins de Conferèn-
cies filosòfiques de l’Ateneu Bar-
celonès, curs 1928-1929, Barce-
lona, Nagsa, 1930, pàgines 1-26.
Conferència que va ser llegida el
dia 1 de març del 1928. Tornada
a editar al volum “Sentit i valor de
la nova filosofia”, l’any 1934.

1.5 “Filosofia i Cultura. Suggestions
i Estudis”, Primera Sèrie, Barcelo-
na, Any 1930, Llibreria Catalònia,
193 pàgines.

1.6 “La Filosofia i els seus proble-
mes” dins de Conferentia Club,
Any 1929, Volum 1, Barcelona,
1931, pàgines 79-95. Aquesta
conferència ve ésser llegida el dia
25 de juny de 1929 a l’hotel Ritz
de Barcelona. Tornada a editar al
volum “Sentit i valor de la nova
filosofia”, l’any 1934.

1.7 “Naturalesa i Voluntat”, La Publi-

citat, dia 3 de juny de 1931. Ree-
ditat per  l’Institut d’Estudis Cata-
lans l’any 1938 a Barcelona. Dis-
curs pronunciat el 
dia de la inauguració del nou local
de l’Institut d’Estudis Catalans a la  
Casa de la Convalescència.      

1.8 “Filosofia i Cultura. Suggestions
i estudis”, Segona Sèrie, Barcelo-
na, Llibreria Catalònia, Any 1932,
214 pàgines. 

1.9 “El desig de perfecció”, Univer-
sitat Catalana, numero 1, Novem-
bre 1932, pàgina 2.

1.10 “Sentit i valor de la nova filo-
sofia”, Barcelona, Polonio i Mar-
geli Impressors, 1934, 152 pàgi-
nes. Aquesta obra consisteix en la
reedició d’ Idealitat, Metafísica i
Espiritualisme, La filosofia i els
seus problemes i Tradició i progrés
en la filosofia contemporània.

1.11 “Assaig sobre l’atzar i la con-
tingència”, Revista de Catalunya,
gener 1938, Any X, numero 82,
pàgines 25-38.

1.12 “El pensament popular i els sis-
temes de filosofia”, Revista de
Catalunya, Juny de 1938, Any X,
numero 87, pàgines 171-184.

1.13 “Filosofia espiritualista de l’ac-
ció”, Revista de Catalunya, Desem-
bre de 1939, numero 94, Any X,
pàgines 33-38.

1.15 “Entorn del problema del mal”,
Revista de Catalunya, Març del
1940, Any XII, numero 97, pàgi-
nes 33-38.

1.16 “El Pensament i la vida. Estí-
muls per a filosofar”, Pròleg de
Josep Carner, Mèxic DF, Edicions
del Llibre Català, Any 1945, 139
pàgines.

1.17 “La concepció de l’infinit”,
Revista de Catalunya, Abril-Juny
de 1947, Any XIX, numero 102,
pàgines 67-73

1.18 “El Pensamiento y la vida. Esti-
mulos para filosofar”, Prologo de
J.David Garcia Bacca, México DF,
Centro de Estudios Filosóficos de
la facultat de Filosofia y Letras,
Colección Monografías Filosoficas,
4, Año 1945, 164 páginas.

2. Escrits d’història de la filosofia 
2.1 “Importancia de las ideas estéti-

cas de Santo Tomás de Aquino”,
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Barcelona, Imprenta Casa Provin-
cial de la Caridad, 1899, 16 pági-
nas. Discurs llegit en una sessió
celebrada en honor del Sant el dia
12 de març de 1899.

2.2 “Alguns aspectes de la vida uni-
versitària del Doctor Llorens i Bar-
ba”, Penedès, 1922. Va ser reedi-
tat a la Revista de Catalunya, el
mes de març de 1926, Any III,
numero 21, pàgines 288-296.

2.3 “Les tendències filosòfiques a
Catalunya durant el segle XIX”,
Barcelona, Tip Atlas, Any 1925,
31 pàgines. Va ser el discurs d’en-
trada a l’Acadèmia de Bones Lle-
tres de Barcelona, llegit el dia 27
de desembre de 1925.

2.4 “La vocació filosòfica d’en Crei-
xells”, La Nova Revista, mes de
febrer de 1927, volum I, número
2, pàgines 114-117.

2.5 “Característiques fonamentals de
la filosofia d’en Turró”, Prefaci a El
Mètode Objectiu de Ramon Turró;
Revista Monografies Mèdiques,
juny del 1927, Any II, volum 2,
numero 12, pàgines 9-16.

2.6 “L’obra filosòfica d’en Ramon
Turró”, Revista de Catalunya,
Setembre-Octubre del 1928, Any
V, Volum IX, numero 51, pàgines
209-238. Llegit a la Societat de
Biologia el dia 2 de març de 1928.

2.7 “El Canceller Bacon i la metodo-
logia científica”, Ciència, Febrer
del 1929, Any IV, numero 28,
pàgines 525-535.

2.8 “Sòcrates i la metafísica”, Mis-
cel·lània Creixells, Barcelona,
Publicacions de la Fundació Ber-
nat Metge, Any 1929, pàgines
223-229.

2.9 “Dos figuras universitarias: Sanz
del Rio y Llorens i Barba”, Madrid,
Huelves y Compañia, páginas 63-
72. Conferència llegida el dia 22
de maig de 1929 a La Asociación
Española para el progreso de las
Ciencias.

2.10 “Sòcrates”, Girona, Gràfiques
Darius Rahola, Any 1931 (Col·lec-
ció Els Clàssics de la filosofia), 57
pàgines. Conferència pronunciada
a la ciutat de Girona l’any 1931.

2.11 “Spinoza”, Girona, Gràfiques
Darius Rahola, 1933 (Col·lecció
Els Clàssics de la filosofia”), 85

pàgines. Conferència llegida l’any
1933 a la ciutat de Girona.

2.12 “Figures i perspectives de la
història del pensament”, Barcelo-
na, Polonio i Margelí, Any 1935,
95 pàgines. És una reedició de les
obres 21, 23, 24 i 25.

2.13 “Xavier Llorens i Barba. Estudis
i carrera professional. La seva
actuació docent”, Extret dels
Arxius de l’Institut de Ciències,
Any IX, Barcelona, Impremta de la
Casa d’Assistència, 1937, pàgines
137-187.

2.14 “La Cultura Filosòfica a Catalu-
nya”, Terra D’Oc, Mes de Febrer
del 1942, numero 26, pàgina 24.

3. Els articles de l’Enciclopèdia
Espasa
Aquests articles, escrits entre els anys

1914 i 1935, són els següents:
Fechner, Fichte, Filosofia, Giner de
los Ríos, Gnoseología, Hamilton,
Hartmann, Hegel, Historia, Hob-
bes, Hume, Kant, Locke, Lotze,
Llorens, Martí d’Eixalà, Nietzsche,
Platón, Sabunde, Sanz del Río,

Schleiermacher, Schopenhauer,
Spinoza, Teoría del Conocimiento,
Vives, Wolf, Wundt.  

4. Lògica
4.1 Programa de Lógica Fundamen-

tal, Facultad de Filosofia y Letras,
Universidad de Santiago de Com-
postela, Tipografia Galaica, 1911,
49 páginas.

4.2 Cuestionario de Lógica Funda-
mental, Barcelona, La polígrafa,
1927, 13 páginas.

5. Publicacions
5.1 Sobre Llorens i Barba: “Leccio-

nes de Filosofia”, Publicaciones de
la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad de Barcelona,
1920. Tomo III: Metafísica, Cos-
mología, Psicología Racional y
Teodicea. Publicat a cura de Jau-
me Serra Húnter i Tomàs Carreras
Artau.

5.2 Plató: “Diàlegs”, Barcelona, Fun-
dació Bernat Metge, 1928. Volum
III: Ió, Hípies Menor, Hípies Major
i Eutidem. Volum publicat a cura

H I V E R N 2 0 0 5  -  D O V E L L A -  37

Jaume Serra i la seva dona,
exiliats a França (1940).
Col·lecció de la família



de Jaume Serra Húnter i Carles
Riba.

6. Escrits polítics 
6.1 “Filosofia del Catalanisme”, Uni-

versitat Catalana, numero 1, Any
1900, pàgines 8-10.

6.2 “La Cultura Catalana”, Ponència
al Segon Congrés Internacional
d’Escriptors Antifeixistes, València
a 10 de juliol de 1937. Nueva Cul-
tura, Juny-juliol 1937, numero 4-
5. Tornat a editar a: Manuel Aznar
Soler i Luis Mario Schneider: Se-
gundo Congreso Internacional de
Escritores Antifascistas (1937),
volum III, Barcelona, Laia B,
1979, pàgines 100-108.

6.3 “Les excepcions confirmen la
regla”, Meridià, 18 de febrer de
1938, Any I, numero 6, pàgina 2.

6.4 “Glossa del moment”, Revista de
Catalunya, abril 1938, Any X,
numero 85, pàgines 467-473.

6.5 “La qüestió religiosa, encara”,
Meridià, 20 de maig de 1938, Any
I, numero 19, p`sgina 1.

6.6 “Diplomàcia simplista”, Meridià,
15 de juliol de 1939, Any I, nume-
ro 27, pàgina 1.

6.7 “La paritat no existeix”, Meridià,
12 d’agost de 1938, Any I, nume-
ro 31, pàgina 2.

7. Varis
7.1 “La Violència”, Universitat Cata-

lana, març 1933, Any I, num 9,
pàgina 1.

7.2 “El domini de si mateix”, Meri-
dià, 23 de novembre de 1938, Any
I, numero 37, pàgina 5.

8. Obra inèdita
8.1 “Història de la filosofia a Catalu-

nya”, Any 1925, 3 volums6.
8.2 “La Filosofia en Cataluña duran-

te el siglo XIX”.
8.3 “La Filosofia en España durante

el siglo XIX”, Any 1927.
8.4 “Dos estudios sobre Luis Vives”

París, Buenos Aires,... (1940)7

9. Manuscrits
9.1 “Clasificación lógica de los jui-

cios. Contribución al estudio de la
lógica formal, seguida de dos
apéndices”. Treball doctrinal que
fou presentat a les oposicions a la

càtedra de Lògica Fonamental de
la Universitat de Santiago de Com-
postel·la, Any 1911, 78 pàgines,
Archivo General de la Administra-
ción, Alcalá de Henares, Lligall
5389-1. 

9.2 “Programa de Lógica Fundamen-
tal”, Presentat a les mateixes opo-
sicions que l’anterior, 47 pàgines,
Archivo General de la Administra-
ción, Alcalá de Henares, Lligall
5389-1.

9.3 “Sumario de Lógica Fundamen-
tal”, Presentat a les mateixes opo-
sicions que l’anterior, 80 pàgines,
Archivo General de la Administra-
ción, Alcalá de Henares, Lligall
5389-1.

9.4 “Ensayo de una bibliografía de
Espinosa seguido de un estudio
sobre la pretendida filiación carte-
siana del espinosismo”, Treball
doctrinal presentat a les oposicions
a la càtedra d’Història de la Filo-
sofia de la Universitat de Barcelo-
na, Any 1913, 256 pàgines, Archi-
vo General de la Administración,
Alcalá de Henares, Lligall 5389-4.

9.5 “Programa de Historia de la Filo-
sofía”, Treball presentat a les
mateixes oposicions que l’anterior,
Archivo General de la Administra-
ción, Alcalá de Henares, Lligall
5389-4. 

10. Documentació Arxiu Serra Húnter
(Institut d’Estudis Catalans)

A l’Arxiu de L’Institut d’Estudis Cata-
lans hi ha una documentació en
tres arxivadors de color blanc. Un
d’aquests arxivadors conté docu-
mentació personal composta de fit-
xes que Serra Húnter va elaborar
sobre la documentació i llibres que
ell consultava. Els altres dos con-
tenen informació sobre el Semina-
ri de Filosofia de la Universitat de
Barcelona. 

10.1 Paquet núm. 1
En aquest primer paquet hi ha

diverses carpetes amb la següent
informació:
1. Articles de Premsa: les sessions

del Conferentia Club: “La Filosofia
i els seus problemes”.

2. Monografies sobre Filòsofs: Hi ha
fitxes sobre diversos pensadors

com Leibniz, Hobbes, Clarke, Llo-
rens i Barba, sobre filosofia grega,
Descartes, i d’altres.

3. Una part per a redactar de la Histò-
ria de la Filosofia en les explica-
cions o lliçons del Professor Llo-
rens. Fitxes de filosofia grega, filo-
sofia moderna, filosofia alemanya,
filosofia francesa, filosofia hispà-
nica, escolàstica, autors com
Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley,
Hume, Descartes, Malebranche,
Spinoza, Wolf, Baumgarten, Bos-
suet, Gassendi, Pascal, Fontenelle,
Helvetius, Diderot, Condillac, D’A-
lembert, Kant, Sant Agustí, Reid,
Schelling, Tomàs d’Aquino.

4. Metafísica 
4.1 Història: Kant, Hamilton, Ste-

wart.
4.2 Obres Clàssiques i estudis

Generals: Una fitxa per cada lli-
bre de la Metafísica d’Aristòtil;
Fitxes del Discurs del Mètode i
Les Meditacions Metafísiques
de Descartes; Fitxa dels Prole-
gomens de tota metafísica futu-
ra de kant; fitxes de Malebran-
che, de Mansel, i d’altres.

4.3 Conceptes i qüestions ontolò-
giques: Descartes (conceptes
d’infinit i d’indefinit), Kant,
Hamilton ( conceptes de causa-
tion, liberty and necessity), Reid
(Essai sur la quantité), Royer-
Collard (De la dureé), Hamilton
(Infinit, Absolut), Maine de
Biran (Causalitat). 

4.4 Cosmologia: Autors com Royer-
Collard.

4.5 Tractats: Autors com Ferrier,
com Kant, com Hamilton, o com
Balmes.

5. Lògica i Filosofia de la Ciència
5.1 Obres clàssiques i estudis de

caràcter propedeutic: Bacon i el
Novum Organum Scientiarum;
Descartes i el Discurs del Mèto-
de; Mansel i els prolegòmens de
la Lògica; Hamilton i les Divi-
sions, Varieties and Contents of
Lògic; Hamilton i el Genus of
Lògic; Hamilton i el The Carác-
ter and Comprehension of Lògic;
Reid i l’Anal de la Lògica d’A-
ristote; Stewart i la Filosofia
General, i d’altres.

5.2 Problemes Gnoseològics: au-
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tors com Kant, com Hamilton,
com Reid, Stewart, Royer-
Collard, etc.

5.3 Història: autors com Reid.
Royer-Collard, com Hamilton,
etc.

5.4 Metodologia Científica: Autors
com Conti, Stewart, Hamilton,
Royer-Collard, etc.

5.5 Estudis especials de Dialècti-
ca: Autors com Hamilton, Mai-
ne de Biran, Stewart, kant, etc. 

5.6 Tractats Doctrinals: Autors
com Kant, Hamilton, Martí d’Ei-
xalà, etc.

6. Psicologia. Antropologia Filosòfica 
6.1 Problemes de psicologia espe-

cial: autors com Hamilton, com
Kant, com Stewart, etc.

6.2 Història: Reid, Sanseverino,
etc.

6.3 Tractats i Manuals: Kant, San-
severino, Mansel, Martí d’Ei-
xalà, etc.

6.4 Obres d’orientació general i
recerca: Aristòtil, Hamilton,
Maine de Biran, Reid, Stewart,
i d’altres.

6.5 Problemes de Psicologia Gene-
ral: Clarke, Kant, Stewart, Mai-
ne de Biran i altres.

10.2 Paquet núm. 2  
1. Filosofia Espanyola del segle XIX: 

a. Fitxes sobre catedràtics de filo-
sofia a Espanya l’any 1850.

b. Fitxa sobre la facultat de Filo-
sofia i Lletres, Secció Filosofia
1911-12 fins els 1921. Cate-
dràtics que impartien classe.

c. Una cita de Vidart: “La influen-
cia de las modernas teorías de
la filosofía alemana comenzó a
manifestarse en españa por los
años de 1850”.

d. Fitxa sobre Revistes Espanyoles.
e. Fitxa sobre Tradicionalisme.
f. Fitxa sobre traductors de kant

des de 1865 fins a 1919.
2. Biografia de Martí d’Eixalà.
3. Filosofia espanyola anterior al

segle XIX.
a. Tomistes anteriors a l’Escola de

Salamanca.
b. L’ Universidat d’ Alcalà.
c. Els Jesuites.
d. Occamistes espanyols.
e. Escola Bonaventurista.

f. Els Escotistes.
g. Escola de Salamanca.
h. Decadència de l’Escolasticis-

me: José de Aguilera, Vicente
Calatayud, Vicente González de
la Peña, etc.

i. Bibliografia de la història de la
filosofia a Espanya.

4. Filosofia Vuitcentista a Catalunya: 
a. Història de la facultat de Filo-

sofia i Lletres de la Universitat
de Barcelona.
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b. Curs “Conferències sobre Filo-
sofia Catalana del Doctor Boni-
lla”. Febrer del 1924.

5. Filosofia catalana anterior al 1801.
a. Document de Bonilla, Lluis

Vives, etc.
b. Segle XV: Ausias March, Bernat

Metge.
c. El Lul·lisme dels segles XVI i

XVII.
6. Jaume Balmes. 
7. Ramon Turró.
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