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Commemoren amb un simposi els 110 anys  
del naixement del filòsof figuerenc Joaquim Xirau 
El simposi, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de la UdG, tindrà lloc a Figueres els dies 18 i 19 de 
maig  

ASSUMPTA MARTÍNEZ / Figueres 

Mitjançant la celebració d’aquest simposi es vol contribuir a recuperar i divulgar l’obra de Joaquim Xirau 
(1895-1946), tant des de la vessant filosòfico-humanística com des de la vessant pedagògica. El simposi, 
d’entrada lliure i gratuïta, tindrà lloc a la Biblioteca Fages de Climent, de Figueres. Per rebre material 
relacionat amb el simposi es recomana comunicar la possible assistència a la secretaria de la Càtedra 
Ferrater Mora o bé al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Figueres. 
Amb 82 anys complerts el passat 24 de gener, Ramon Xirau, investigador emèrit de la Universidad 
Nacional Autónoma de México i fill del filòsof, assistirà, vingut expressament des de Mèxic, on es va exiliar 
d’adolescent amb la seva família a causa de la Guerra Civil, a la inauguració d’aquest simposi. 
La intervenció de Ramon Xirau tindrà lloc dijous, dia 18, primer dels dos dies que durarà aquest simposi, a 
partir de dos quarts de deu del matí. Després de la intervenció del director de la Càtedra Ferrater Mora, 
Josep Maria Terricabras, i de l’alcalde de Figueres, Joan Armangué, serà el torn de Ramon Xirau, que 
oferirà una glossa sobre la figura del seu pare, el filòsof i pedagog figuerenc Joaquim Xirau.  
Ramon Xirau, poeta, filòsof, assagista, traductor i professor, ha viscut a Mèxic més de seixanta anys. 
“Tenia catorze anys quan vaig deixar Espanya i després d’un breu període a França vaig acabar a Mèxic. 
Vam sortir abans de la fi de la guerra, així que no va ser una experiència traumàtica”, ha explicat alguna 
vegada Ramon Xirau, tot i que ha reconegut que, malgrat tot, al principi els va costar adaptar-se. “Però 
des que vaig anar a la Facultat de Filosofia i Lletres ja em vaig sentir bé. El procés d’adaptació va ser 
durant els primers tres anys”, ha recordat en alguna ocasió.  
Naturalitzat mexicà des de l’any 1955, a Ramon Xirau li agrada visitar l’Estat espanyol, però tants anys a 
Mèxic, li fan impossible pensar en quedar-s’hi a viure. La barreja de les dues cultures es manifesta també 
en la seva obra: Ramon Xirau ha escrit en castellà la majoria de les seves obres en prosa i en català la 
seva poesia.  

Dos dies, dues visions 

Joaquim Xirau es tracta d’un pensador de la generació de Salvador Dalí, que va ser amic de José Ortega i 
Gasset i de Manuel B. Cossío, membre de la Institución Libre de Enseñanza i degà de la Universitat de 
Barcelona durant la República.  

Les sessions d’aquest simposi, que té per objectiu divulgar i contribuir a la recuperació del llegat d’aquest 
pensador figuerenc, s’han dividit en dues jornades articulades a l’entorn de la filosofia i la pedagogia.  
La primera, la de dijous, dia 18, es dedicarà íntegrament a la filosofia de Joaquim Xirau, men-tre que la 
segona, la de divendres, dia 19, se centrarà en la pedagogia d’aquest il·lustre figuerenc.  
La primera de les jornades del simposi, la de dijous, dia 18, comptarà amb la participació d’Antoni Vicens, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, que oferirà la ponència “Amor i dignitat del món”, a partir de dos 
quarts d’onze del matí de la primera jornada. Seguidament tindrà lloc una pausa, de mitja hora de durada, 
després de la qual intervindrà Gabriela Hernández Garcia, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

José Ignacio Sánchez Carazo, de la Universidad Pontifícia de Comillas i autor d’una tesi sobre Xirau, 
realitzarà una aproximació de caire religiós a l’obra del filòsof figuerenc i Miquel Siguan, catedràtic de 
psicologia de la Universitat de Barcelona, oferirà una aproximació al mestre, al pensador i al ciutadà que 
va ser Joaquim Xirau.  

Divendres, dia 19, Conrad Vilanou, director del Departament de Teoria i Història de l’Educació, de la 
Universitat de Barcelona, obrirà la jornada dedica-da a l’anàlisi de l’obra pedagògica de Joaquim Xirau, a 
les deu del matí, amb la ponència “Joaquim Xirau: política vol dir pedagogia”.  
Després de la pausa, que tindrà lloc a dos quarts de dotze, serà el torn d’Octavi Fullat, catedràtic de 
filosofia de l’educació, de la Universitat de Barcelona, oferirà la ponència “Eduquem perso-nes, no 
sistemes”.  
 

La conclusió del simposi El Pensament de Joaquim Xirau tindrà lloc divendres, a dos quarts de dues del 
migdia. El simposi pretén divulgar l’obra i el pensament de Xirau 


