
 

Currículum vitae d' Antoni Truyol Serra 

Nascut a Saarbrücken (Alemanya) el 4 de novembre de 1913, de pares mallorquins. Estudis de 
primer ensenyament successivament a Inca (fins al 1920) i Ginebra (1920-24). Estudis de 
segon ensenyament al Liceu Francès de Saarbrücken (1924-1932). Estudis de Dret a la 
Universitat de Madrid (1932-36), on va obtenir la llicenciatura (1936) i el doctorat (1945). 
Ajudant (1941-45) i professor adjunt (1945) de Filosofia del Dret a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Madrid. Catedràtic de Filosofia del Dret a les facultats de Dret de les universitats 
de La Laguna (1945) i Múrcia (1946-57). Des de 1957, successivament catedràtic de Dret i 
Relacions Internacionals i de Dret Internacional Públic de la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia (abans, Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques) de la Universitat 
Complutense de Madrid, fins a la seva jubilació el 1983. 

Simultàniament, des del curs acadèmic 1950-51 al curs 1965-66, encarregat de l'ensenyament 
de la Filosofia del Dret, arran de la seva creació, a la Facultat de Dret de la Universitat Literària 
de Lisboa. 

Director del Seminari de Dret Públic de la Facultat de Dret de la Universitat de Múrcia durant el 
període en què en fou docent, nomenat posteriorment director honorari. 

Director del Seminari, després Departament, d'Estudis Internacionals de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Econòmiques (posteriorment, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia) de la 
Universitat Complutense de Madrid, fins a la seva jubilació (1957-83). Doctor honoris causa per 
la Universitat de Lisboa (1960). Col·laborador de l'Institut Francisco de Vitoria del Consell 
Superior d'Investigacions Científiques i cap de la Secció de Dret Internacional d'aquest 
organisme des de 1964 fins que s'integra a l'Institut de Ciències Jurídiques d'aquest Consell. 

Membre del Consell Nacional d'Educació en representació de les universitats (1958-66). 
Acadèmic de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1972). Membre del 
curatorium de l'Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia (1975). Membre titular de l'Institut de 
Cultura Hispànica (1975). Associat (1977) i membre (1958) de l'Institut de Droit International. 
Membre de l'Institut Hispano-Lusitano-Americà de Dret Internacional (1977), del qual era 
associat fundador (1951). Membre de l'orde civil d'Alfons X el Savi en la secció especial al mèrit 
docent (1979). Membre associat de la Reial Acadèmia de Ciències, Lletres i Belles Arts de 
Bèlgica-Classe de Lletres, Secció de Ciències Morals i Polítiques (1979). Vicedirector de 
l'Institut de Ciències Jurídiques del Consell Superior d'Investigacions Científiques (1980-83) i 
director del seu Departament de Dret Internacional des de 1980. Magistrat del Tribunal 
Constitucional (1981). Posseïdor de la Creu d'Or per Mèrits respecte de la República Austríaca 
(Grosses Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste an die Republik Österreich) (1983). Pertany, 
així mateix, a altres institucions i associacions científiques espanyoles, estrangeres i 
internacionals, entre les quals, a la Societat Espanyola de Filosofia; la secció espanyola de la 
International Law Association, de la qual fou segon vicepresident; la secció espanyola de 
l'Associació Internacional de Filosofia Jurídica i Social, de la qual fou un dels vicepresidents; la 
secció espanyola del Centre de la Pau Mundial mitjançant el Dret, de la qual fou president; 
l’Associació Espanyola de Ciència Política, integrada a l'Associació Argentina de Dret 
Internacional; la Société Française pour le Droit International; membre d'honor de l'Associació 
Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals. 

Professor de l'Institut d'Alts Estudis Internacionals de la Universitat de París (1949, 1954, 1962, 
1969 i 1977). Professor de l'Escola de Funcionaris Internacionals i de l'Escola Diplomàtica de 
Madrid, i de l'Institut de Drets Humans de la Facultat de Dret de Madrid. 

 

 



Cofundador de la Revista Española de Derecho Internacional del CSIC el 1948, membre del 
Consell de Redacció i director (1974-88). Cofundador de la Revista de Instituciones Europeas 
del Centro de Estudios Constitucionales (antic Instituto de Estudios Políticos) el 1974, i membre 
del Consell de Redacció. President del Consell de Direcció de la Revista Política Internacional, 
del mateix centre, que l'ha substituïda. Pertany als Advisory Editors de l'American Journal of 
Jurisprudence (Notre Dame, Indiana) des de la seva fundació (llavors amb el títol de Natural 
Law Forum) el 1956; i al consell assessor científic de l'Österreichische Zeitschrift für 
Öffentliches Recht und Völkerrecht. 

Autor de nombroses obres i articles doctrinals sobre filosofia del Dret i sobre Dret internacional 


