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COMUNICA CIÓ 

Conrad Vilanou Torrano (Universitatde Barcelona): Idel/tilal 
cultural en temps de/oseor: l'obra de Tomas Carreras i Artau 

Fa pocs menys d ' u n  any q u e  es va cornrnemorar el 
cinquantenari de la  mort de Tomás Carreras i Artau ( 1 879-1954), 
eferneride que, com d'altres, va passar del tot desapercebuda. 
Catedratic d'Etica de la Universitat de Barcelona des de l'any 1 9 12, 
fou promotor de l' Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya 
inaugurat I'any 19151 • Des del punt de vista historie, l 'obra de 
Tomas Carreras i Artau -defensor de la tradició filosofica catala
na- s'arrela en els plantejaments inicials del noucentisme i va 
assumir, des de primera hora, una inequívoca vocació a favor de la 
defensa de la cultura2• 

1 .  L' Arxiu d' Etnografia i Folklore de Catalunya va ser impulsat per 
Tomas Carreras i Anau amb la col·laboració de Josep Maria Batista i 
Roca. Recollia la tradició de l' Arxiu de Psicologia i Etica Hispanes que 
Tomas Carreras i Anau va impulsar en assolir la catedra d'Etica de la 
Universitat de Barcelona I 'any 19 12. Poc després, l'any 19 15, naixia 
l' Arxiu d'Etnologia i Folklore de Catalunya, una empresa que pOl 
inscriure's en la voluntat noucentista de modemitzar un país que no havia 
de perdre la memória histórica. Gracies als esfor�os del professor Lluís 
Cal vo i Calvo existeix una amplia bibliografía sobre aquest magnífic Arxiu, 
entre la qual citem: L'Arxill d'Etllografia i Folklore de Cata/¡lIIya y la 
al/tropología catalana (Barcelona: CSIC, 1991),  Cata/eg de materials 
grafics de l'Arxiu d'Etl/ografia i Folklore de Catalllllya (Barcelona: CSIC 
I Generalitat de Calalunya, 1994) i Tomas Carreras i Arlau o el tremp de 
I 'etllo/agia catalalla (Barcelona: Publicacions de l '  Abadia de MOnlserrat, 
1994, pp. 90-121). 

2.  Una aproximació a la fílosofia de Tomas Carreras i Anau es pOl 
veure en: M. SATUÉ 1 SlLLUt., «Tomas Carreras i Anau. La filosofia practica», 
dins Revista de / 'Academia de Filosofia. Licm loan Maragall. Lectura 
delsfilósofs catalam del segle xx. Barcelona: PPU, 1995, pp, 1 1 1-130; 
SATUÉ I SILLUÉ, «Tomas Carreras i Anau. Renovació de la fIIosofia a 
Catalunya», dins J. MONSERRAT MOLAS i P. CASANOVAS, Pensalllelll i 
filasofia a Cala/Illlya . /: 1900-1923. Barcelona: Inehca 1 Societat Catalana 
de Filosofia, 2003, pp. 123-137. Igualment cal esmentar el treball de 
Llufs CUÉLLAR BASSOLS, «In Memoriam», publicat a la revistaCollviviwII 
(Núm. 1 ,  1956, pp. 7-10) en record de Tomas Carreras i Artau (aquest 
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Altrament, I'exisü�ncia d'una filosofia autóctona també fou 
defensada per Tomas Carreras i Artau en la seva IfIlroducció a la 
historia del pensament filosofic a Cata/unya (193 1)3 . Segons 
sembla, una vegada esdevingut el traspas de Llorens i Barba, l a  
filosofia tomista va fer oblidar la filosofia escocesa, de  manera que 
quan Tomas Carreras i Artau cursava els seu s estudis universitaris 
a la Universitat de Barcelona (1894-1900) la presencia de la filosofia 
del sentit comú s'havia esva"lt totalment. «Ni en I 'obra ni en les 
expl icacions del professor -Carreras es refereix a les classes de 
metafísica que v a  rebre com a al umne a l a  Universitat- es 

número inclou una bibliografia -pp. 1 1 - 18- de Tomas Carreras i Artau 
que va ser elaborada amb la col·laboració del seu germa Joaquim). En 
ocasió del seu lraspas es van publicar algunes croniques sobre la seva 
personalitat i lrajectoria  intel·lectual: «Tomás Carreras Artau (3 de abril 
de 1879-23 de octubre de 1954)>>, Revista de Filosofía, XIII, núm. 5 1 ,  
octubre-desembre 1954, pp. 717-719 (Nota sen s e  signar que molt 
probablement fos redactada pel seu germa Joaquim); 1. PLA CARGOL, «El 
Dr. Tomas Carreras Artau, profesor y gerundense ilustre», Anales del 
Inslituto de Estudios Gerundenses, IX, 1954, pp. 331 -347; J.  ROIG 
G1RONELLA, «Dr. Tomás Carreras y Anau», Espíritu, IV, enero-marzo 
1955, pp. 39-40. Pcr la seva banda, Alexandre Sanvisens va redactar 
l'entrada sobre el Dr. Carreras Anau a l' Enciclopedia de fa Religión Ca
tólica, tom VII. Barcelona: Dalmau y Jover, 1956, pp. 963-966. No cal 
dir que una de les aproximacions més destacades correspon a la semblan¡;a 
biografica que va dibuixar el seu germa Joaquim en la presentació de la 
recopilació postuma, Eswdios Filosóficos. /. Escritos doctrinales. /1. 
Escritos histórico-fi/osóficos. Barcelona: CSIC-Instituto Luis Vives, 1966-
1968. La semblan¡;a s'incorpor;l, a tall d'introducció, al volum primer 
(pp. 9-20), mentre que, a tall d'apendix, en el segon volum (pp. 473-481) 
es va incloure una detallada relació bibliografica deis treballs del Dr. Tomas 
Carreras i Artau, que completava I'apareguda inicialment en el núm. J de 
la revista Convivium ( 1 956). 

3.  T CARRERAS 1 ARTAU, Illtroducció a la historia del pensament 
filosofic a Cala/llIlya. Barcelona: Llibreria Catalonia, 193 1 .  Aquest lIibre 
porta la dedicatoria següent: «A l a  memoria del Dr. Xavier Llorens i 
Barba (1820-1 872) \lir bOI1I1S, filosof i professor de ra¡;a en qui la vida i la 
doctrina concorde n admirablement. El seu mestratge perdurara en el re· 
cord, encara vivent, de la seva vida exemplaríssima i a través de les seves 
Lecciones de Filosofía, publicades per la Facultat de Filosofia i Lletres de 
la Universitat de Barcelona». 
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mencionava per res el nom del doctor L10rens o del seu mestre 
Martí d'Eixala, ni es feia la més lIeu aHusió a aquell interessant 
període filosofic»4 . 

Juntament amb Jaume Serra Húnter i Cosme Parpal, Tomas Car
reras i Artau -que havia rebut la influencia de L10rens indirectament 
a través de Duran i Bas- va fer molts esfon;:os per recuperar una 
tradició que s'havia perdut en el tombant del segle XIX. En realitat, 
aixo havia succeH per diferents motius. En primer lIoc, perque a la 
Universitat de Barcelona s' instal'la, després de la morl de L10rens 
i Barba, una filosofia d'orientació escolastica. En segon terme, 
perque amb I 'adveniment del catalanisme polític després de la crisi 
finisecular de 1898 les condicions polítiques, socials i cuJturals del 
país van canviar d'una manera clara. Amb tot, val a dir que Tomas 
Carreras i Artau -que va rebre directament ¡' impacte de la crisi del 
98- va voler contribuir a la modernització de Catalunya -i si es vol, 
de tot l 'Estat- a partir, justament, del doble motor del dret i de la 
filosofia. Tant és així que I'escola historica del dret i la filosofia del 
sentit comú -que es preocupa més de I ' i nstrument, de les 
instruccions del recte pensar que no pas de I 'obra filosofica 
mateixa-es complementen perfectament, bo i fomint una tradició 
filosofico-jurídica que dóna sentil historie a Catalunya. 1 aixo és 
certament important des del moment que «ningú -individu o poble
que senti la dignitat personal, no pot renegar del seu passal filosofic 
en termes absoluts»5 . 

D'alguna manera, la intenció de Carreras era cercar el tremp 
psicologic del poble catala que, tal com defensa va el mateix Carre
ras i Artau de conformitat amb el principi que un poble és una 
unitat de cultura, es manifestava a un doble nivell, a saber, des de 
dalt -estudi del procés del pensament filosOfic- i des de baix -
exploració del substrat etnic- amb el doble corol'lari de la unitat de 

4. T. CARRERAS J ARTAU. La mella Girona. Memories de Tomas Carre
ras i Artafl. Prefaci de Narcís-Jordi Aragó. Introdueeió, edició i notes a 
cura de Pep Vila. Girona: Ajuntarnent de Girona I Institut d'Estudis 
Gironins, 200t ,  p. t55. 

5.  T. CARRERAS ARTAU, «El sentil de lradici6 en el pensarnent filosófie 
de Catalunya. (Fragrnenl d' un estudi inedil)}) ( 1 929), dins Estudios [rfo
sóficos. //. Escriros /-lislórico-filosójicos. Barcelona: CSIC-Instiluto Luis 
Vives, 1968, p. 297. 
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la nostra cultura i I 'estudi sistematic del contingut ¡ deis matisos 
de la consciencia nacional6 . Dit d'una altra manera: filosofia i cul
tura-j aquí s'hi podria incloure la cultura popular- es conjuminen 
en un tot harmónic i integral perque constitueixen dues 
manifestacions d'una mateixa realitat. 

A pan de la se va defensa de la filosofia, en I 'actuació del Dr. 
Carreras i Artau hi ha un fil que es manté constant malgrat totes les 
dificultats h istóriques que va viure: la confianc;a en el paper 
regenerador de la cultura, idea que va afaic;onar definitivament 
durant els anys d'apogeu del noucentisme, fins al punl que podem 
dir que ell -<Jue havia participat I'any 191 1 en I'elaboració de 
l'AlmGIIClch deis NO/lCelllistes amb un escrit sobre I'anima del dret
també va tenir cura de portar a ter me el seu particular combat per 
les llums7• En certa mesura, Tomas Carreras es va sentir hereu 

6. T CARRERAS I ARTAU, Illtroducció a la historia del pensament 
fl/osoflc a Cata/unya, obra citada, p. X. 

7. TOl i el distanciament respecte d'Eugeni d'Ors -amb el seu 
esnobisme i frivolital-, el paral·lelisme entre aquests dos aulors és més 
que possible. Nascuts en un breu inLerval de temps -Carreras l 'any 1 879, 

d'Ors I'any 1881- ambdós van participar deIs valors del noucentisme i 
van veure en el seglexx una mena de renaixemenL espiritual que havia de 
posar fi al positivisrne dominant durant el seglexlx. A més, tots dos -des 
de posicions catoliques, ortodoxes en el cas de Carreras, no tan! pel que 
fa a d'Ors- van estimar la cultura i Catalunya, i ambdós van rebre un cert 
desencís del seu país. Primer d'Ors amb la seva defenestració, i després 
Carreras Arlau durant la dccada deis trenta amb el seu anlarnent universitari 
i político Cada un va assajar la seva propia hcliomaquia, aquell combat per 
les llull1s que havia de contribuir a la modernilzació del país. D'Ors amb 
el Giossari, Carreras amb els seus Arxius. Dcsprés de la guerra civil, i pels 
avatars de la historia, es van trobar en el mateix bandol, pero maí no van 
acabar per encaixar totalment en el H!gim franquista, que desconfiava 
sobretot cJs seclors falangisles- d'aquells intcJ·lectuals catalans. Mentre 
altres persones afectes al nou Regim van obtenir catedres universitaries, 
aixo tampoc no es va donar en el cas de Xcnius, que només al final de la seva 
vida va rebre el reconeixement del ministre Joaquín Ruiz-Giménez, el qual 
el va propasar per a ocupar la catedra de Ciencia de la Cultura de la 
Universitat de Madrid. Sigui com sigui, i a I'hora de buscar coincidcncies, 
val adirque lots dos van morir amb pocsdics de diferencia. D'Ors el25 de 
selembrc de 1954 i Tomas Carreras el 23 d'octubre d'aquell maleix any. 
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d'una tradició cultural que venia de lluny, vinculada des de les 
darreries del segle XIX al nacionalisme cataH. que havia donat Uila 
seried' iniciatives decaracter privat (Estudis Universitaris Catalans, 
Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, Associació 
Protectora de I 'Ensenyanya Catalana, etc.), de manera que des del 
Parlament -en la seva etapa de diputat per la Lliga- va demanar 
que es respectés la iniciativa privada i que la Generalitat no fos 
organitzadora sinó propulsora de l a  cultura. Pero, a pan 
d'estrategies i polítiques de partit -«la cultura ha d'estar per 
damunt de tots els Partits i de totes les majories i minories de la 
Cambra»8-, insisteix en el fel que la cultura és el tret característic 
i fonamental del catalanisme, tal com va manifestar des de la tribu
na del Parlament de Catalunya en ocasió de la discussió del projecte 
d'Estatut Interior de Catalunya I'any 1933: «Sabeu, senyors, que 
si alguna definició sintetica hauríem de donar al procés del 
catalanisme és un procés all iberador mitjanyant la cultura»9 . 

No és menys veritat que Carreras i Artau -un home que 
estimava la tradició i la historia-va topar amb els vents de renovació 
que aporta va Joaquim Xirau quan, l'any 1928, va aterrar com a 
catedratic de Lógica a la Universitat de Barcelona. Aquests dos 
esperits gironins -Carreras era de Girona; Xirau, de Figueres
estaven separats per uns quants anys -Xirau havia nascut I 'any 
1895, mentre que Carrera ho havia fet I'any 1879- i, cosa més 
important, per una concepció universitaria i política ben diferent. 
Si Tomas Carreras representava la tradició arrelada en la vida 
academica formalista i erudita del seglexlx, Xirau significava tot 
un univers nou que volía modernitzar I 'estament universitari a 
partir del que havien vist a l '  estranger -a Alemanya i a Anglaterra, 
principalment-, bo i enllayant amb I'esperit de Francisco Giner de 
los Ríos i la Institución Libre de Enseñanza. 

Des del punt de vista polític, val a dir que en el protagonisme 
social de Tomas Carreras i Artau hi ha dos moments que es troben 
marcats pels esdeveniments de la guerra civil .  S i  s'analitza 

8. Diari de Sessions del Par/amen/ de Catalllllya, 12 de desembre de 
1933, p. 2952. 

9. Diari de Sessio/lS del Parlament de Ca/a/Ill/ya, 9 de mar,! de 1933, 
p. 490. 
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globalment la seva trajectoria, veiem com Carreras Artau, igual 
que altres polítics catalans de I 'epoca, es va trobar I'any 1936 en 
una difíci l  conjuntura. Si bé era un ferm catalanista -la qual cosa 
I'allunyava c1arament de les dretes espanyolistes i del franquisme-, 
no és menys veritat que el seu catolicisme i la seva militancia 
política el feien sospitós davant de tots aquells que espera ven 
que la Revolució Social es podia portar a terme en els moments de 
confusió i de desordre que seguiren I'esclat de la guerra civil, el 1 8  
dejuliol d e  1936, amb I'aixecament militar de Francoto. 

Certament que els historiadors -llevat d'algunes excepcions
no han estat gaire severs amb la figura de Tomas Carreras i Artau 
i pocs són els que el titilen de ser un franquista sense més. La 
major pan d'apreciacions tenen en consideració les dificultats en 
que es va trobar en aquella complicada hora de la nostra historia 
que va dividir el país en dos bandols fratricides. A poc a poc 
sabem més coses de tots aquells que es van quedar a Catalunya 
I'any 1939, molts del quals van col'laborar-directament o indirec
ta- amb les autoritats franquistes. Tanmateix, quan hom analitza 
l '  actuació de Tomas Carreras i Artau -responsable de l' area muni
cipal de Cultura de l' Ajuntament de Barcelona des de l 'octubre de 
1939, com a regidor, i a partir de 1941, com a tinent d'a1calde, fins a 
1953- es reconeix que va ocupar un lloc rellevant dins el context 
del nou regim. Sense ser un franquista al peu de la lletra -la seva 
trajectoria no s'adiu amb el perfil del franquista prototípic i, encara 
menys, amb la fisonomia deis falangistes- va tenir la maxima 
responsabi litat pol ítica i tecnica en materia de cultura a 
l '  Ajuntament, presidit i ocupat per conspicus franquistes. 

Quan s'analitza I 'obra endegada perTomas Carreras i Artau en 
aquells durs anys de postguerra, hom pensa que ell fou un home 
possibilista que -tol i col, laborar amb el nou regim- va saber 

lO .  Albert Manent ha cxplicat amb detall les peripecies per les quals 
va passarTomas Carreras i Ariau, que fou salvat per Marcel'lí Moreta, el 
qual llavors defensava els interessos de Cambó a Barcelona. En relació 
amb aquesta tragica historia -que comenta de passada el Dr. Sanvisens en 
el seu escrit- es pot veurc: A. MANENT, «Més salvats de la Revolució», 
Sara d'Or, 377, maig 1 99 1 ,  pp. 1 9-20, i M. MORETA, Memories d'ufl 
cala/al/ista. Cillquallla allys de vida política a Cata/unya (1932-1982). 
L1eida: Pages edilors, 2001 ,  pp. 1 1 8- 1 20. 
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mantenir alguns aspectes de la política noucentista, iniciada per 
Prat de la Riba, sobretot pel que fa als equipaments culturals. 
Salvant totes les distancies, podem dir que Tomas Carreras i Artau 
fou un acerrim defensor de la cultura en uns moments en que 
sovintejaven " odi, les delacions i les rancúnies, i qua n la fam i les 
necessitats materials constitu"len un greu problema per a la major 
parl de famílies, problemes als quals tampoc no va ser insensible. 
D'alguna manera, Tomas Carreras i Artau -lOt rememorant 
I 'heliomaquia noucentista- va voler reprendre la política que havia 
iniciat en el seu moment la Junta de Museus, organisme creat a 
Barcelona I'any 1906 per a unificar esfon;os entre la Diputació, 
l '  Ajuntament i les entitats culturals. 

Així Tomas Carreras i Artau va desenvolupar una política a 
favor de la cultura de la seva ciutat, una mena de barcelonisme 
d'ascendencia culturalista i no pas esportiva- que, en aquells 
moments, va reempla\=ar al catalanisme militant d'altre temps. Do
tar Barcelona de bons museus i salvaguardar fins on es pogués 
l 'obra educativa de l 'Ajuntament de Barcelona, fou un deis 
objectius de Tomas Carreras i Arlau que es va decidir per contri
buir a una tasca ordenadora i salvadora del patrimoni, certament 
mal mes pels avatars de la nostra accidentada historia. 

Ben mirat, el DI'. Tomas Carreras i Artau va traslladar al camp 
civil el que fins lIavors havia realitzat en I ' ambil universitari, de 
manera que els arxius de la Universitat van donar pas als rnuseus 
de la ciutat, entre els quals destaquen el Museu Etnologic, el 
Museu d'Historia de la Ciutat, el Museu d' Art Modern (instal· lat 
al Pare de la Ciutadella) i el Museu de Música. De manera semblant, 
I 'antiga Banda Municipal de Barcelona va donar pas a l 'Orquestra 
Municipal, fundada l'any 1944 sota la batuta d'Eduard Toldra" . El 

1 1 . Oriol Martorell en referir-se als orígens de l'Orqueslra Municipal 
de Barcelona -antecedent de l' actual OCB i Nacional de Catalunya- Iloa 
«la presencia d'un home com Tomas Carreras i Artau al capdavant de la 
Tinencia de Cultura de l 'Ajuntament (Carreras i Artau sempre havia 
estal un melóman entusiasta i sensible i, a més. era deis qui creien -amb 
total encert- que l'acci6 simfonica d'una Banda havia quedat totalment 
desfasada)>> (O. MARTORELL, Quasi 1lI1 segle de simfonisme a Barcelona. 
1. De l 'Orqueslra Pall Casals a I 'Orqlleslra Cimal de Barcelona. Barce-
101la: Beta Editorial, 1995, p. 143). 
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Dr. Carreras i Artau durant més de deu anys va ocupar la regidoria 
de Cultura, a través de la qual no va parar de fer coses i, al mateix 
temps, va permetre que els seus col' laboradors di rectes -August 
Panyella, Agustí Duran i Sanpere, Artur Martorell, Josep Ricart i 
Matas, etc.- fessin, malgrat tots els inconvenients de I 'epoca, 
molt bona feina en ambdós ambits, el museístic i el pedagógico 

Arribats a aquest punt, sembla que el més pertinent és c10ure 
aquesta comunicació, que no té altra intenció que honorar la  
memória d'algú com Tomas Carreras i Artau que, després de la  
maltempsada de la guerra civil, va manten ir  viva -malgrat totes les 
dificultats-Ia flama de la cultura en un temps certament de foscor. 
Ben mirat, la se va acció --que sempre es va moure en el camp de la  
cultura- va alenar la  identitat cultural del nostre país en uns 
moments certament difícils i compromesos. Som del parer que el 
seu exemple és digne, si més no, de reconeixement públic, quan 
han transcorregut més de cinquanta anys del seu traspaso 
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COL·LOQUI 

Manuel Satué : Quan vaig fer l 'estudi sobre Tomas Carreras i Artau 
vaig haver de consultar les actes de l '  Ajuntament, les quals eren 
plenes de cilacions deis dlstigs que es van imposar als quí havien 
col- laborat amb la República. L'única disculpa que li trobo és el 
seu catolicisme. El seu pare tenia una tipografia que imprimía tots 
els documents que sanien del bisbat de Girona. L'únic que Ji dis
culpo per haver col-Iaborat a ser regidor de " Ajuntament de Barce
lona era el seu catolicisme de soca-re\. 
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