
María Zambrano (1904 – 1991, Espanya )

Nasqué a la ciutat andalusa de Vélez-Màlaga el 22 d'abril del 1904, pobla-
ció on romangué fins als quatre anys. Després d'una breu estada a Madrid, 
la família es traslladà a Segòvia, on transcorregué la seva adolescència 
—uns anys en què coincidí amb el poeta Antonio Machado, que va ser 
fonamental en la seva vida. El 1927 assistí a les classes de José Ortega y 
Gasset i Xavier Zubiri, a la Universitat Central de Madrid, on completà la 
carrera de filosofia i on assumí un paper de mediadora entre Ortega i 
alguns escriptors joves, com ara Sánchez Barbudo o J. A. Maravall. El 1931 
aconseguí ser professora auxiliar de la Càtedra de Metafísica de la Universi-
tat Central, càrrec que ostentà fins al 1936 i que alternà amb la redacció de 
la seva tesi doctoral “La salvación del individuo en Spinoza”. Durant els 
anys de la Segona República Espanyola estableix una ferma amistat amb 
autors com ara Luís Cernuda, Rafael Dieste, Ramón Gaya, Miguel Hernán-
dez, Camilo José Cela o Arturo Serrano Plaja, a través de les Missions Peda-
gògiques i d'altres iniciatives culturals. 

El 1939 s’exilia. Després d'unes breus estades a París i Nova York, a 
L'Havana la conviden com a professora de la Universitat i de l’Instituto de 
Altos Estudios e Investigaciones Científicas. De l'Havana passà a Mèxic, on 
la nomenaren també professora a la Universitat San Nicolás de Hidalgo de 
Morelia. Entre el 1943 i el 1944 impartí cursos en el Departament d'Estudis 
Hispànics de la Universitat de San Juan de Puerto Rico. El 1981 la recom-
pensaren amb el premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats, 
en la seva primera convocatòria, i al seu torn l'Ajuntament del seu poble la 
nomenà filla predilecta. El 1984 María Zambrano s'instal•la a Madrid, on 
mor el 6 de febrer del 1991. 

María Zambrano

�loso�a

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb 
un distintiu...

* La Agonía de Europa. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1945  
* Andalucía: sueño y realidad. Sevilla: EAUSA, 1984 
* Los Bienaventurados. Madrid: Siruela, 2004 
* La Confesión: género literario. Madrid: Siruela, 1995 
* De la aurora. Madrid: Tabla Rasa, 2004 
* España, sueño y verdad. Barcelona: EDHASA, 1982 
* Filosofía y poesía. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1996 
* Hacia un saber sobre el alma. Madrid: Alianza, 1987 
* El Hombre y lo divino. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1973
* Los Intelectuales en el drama de España y escritos de la guerra civil. 
Madrid: Trotta, 1998  
* Notas de un método. Madrid: Mondadori, 1989 
* Entre d’altres...
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