Eusebi Colomer i Pous:
pensem en diáleg /

JosEP

CORTADA

A Q U E S T A I.IEU SER LA C A R R E R A E N T R E V I S T A Q U E EL I'ARE C O L O M E R E É U A B A N S DE D E I X A R - N O S EL
PASSAT 2 7 DE NCÍVEMBRE. E l . NOSTRE E S F O R 9 HA ESTAT L ' I N T E N T D ' E S B O S S A R EL PERFIL H U M A I
INTEL-LECTUAL D ' U N T A L E N T DEL PENSAMENT DE CASA NOSTRA.
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El Centre Borja

Mai no havia respirat aquella atmosfera. Vaig arribar a Sant Cugat amh tren, era divendres i venia
de Girona. Era un d'aquests dies de tardor que s'aixecava gris, no obstant aixo no feia gaire fred.
Aixo sí, notava el canvi de temps, ja de bon matí la migranya comen^ava a fer de les seves... Cap a
tres quarts d'onze entrava peí bell mig d'una carretera que es desvia de la principal, amb dues fueres
de plátans a banda i banda. Al fons apareixia una edificació voluptuosa. Era el C e n t r e Borja.
L'atmosfera d'espiritualttat que s'anava contagiant a mesura que m'endinsava en el centre era
igualment voluptuosa. El cancell era també gran. A ma dreta dins una cambra hi havia una senyora
que de seguida vaig endevinar qui era per l'aspecte i la xerrada que hi vaig teñir dimarts passat per
teléfon. Em va fer passar al rebedor: una cambra amb dues o tres taules i unes quantes cadires sofá.
Vaig espcrar-me entre cinc i dcu minuts, un temps d'or per anar preparant tres o quatre papers per a
prendre notes i sobretot per a reposan A veure si aquella migranya minvava d'una vegada... Vaig
veure entrar per una altra porta un borne gran, alt i un xic calb, de cabells blancs. Em va encaixar
la má, em vaig disculpar peí retard, tot i que ni en va fer cas, vam seure, pero de seguida es va
aixecar per ajustar la finestra d'aquella cambra on s'escolava un aire frese... Em vaig fixar en una
petita creu que duia al trau de l'americana, Túnic signe del seu hábit. En conjunt es percebia un
home vital i sobretot es respirava amb el seu somriure constant aqviella afabilitat amb la qual
tothom el caracteritza i que era de les poques refercncies, per no dir Túnica, que en aquells
moments el meu cap era capa^ de reteñir
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Girona, punt de parten^a
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Així tu també ets de Girona, vinga dones, som-bi...
-_.
|
Aquests foren els seus primers mots. La migranya ja s'csvaia, el meu únic afany en aquells moments era
quedar amarat d'aquella personalitat...
,.. qué recordó de Girona?... la Catedral, quina grandesa, és tan gran!
Em semblava que escoltava en Pía. No es tractava de la grandesa planiana del poder i la política, mes
aviat l'Eusebi Colomer volia transmetre la grandesa d'alló espiritual...
...el silenci que transmeten aquells carrerons, jo m'hi escapoUa i m'hi conjbnia amb el seu silenci, era
ja el meu sentiment de religiostíat.
Neix el 14 de maig de l'any 1923 al número 16 de la carretera de Barcelona i creix al número 7 del
mateix carrer, en una casa de nova planta obra de l'arquitecte Masó; és el mes gran de sis germans,
tot nois. Ct)m ell diu...
-i
... vaig ser l'hereu sense herencia d'una familia benestant de la petita burgesia catalana.
i
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El record de! pare
Del seu pare en guarda un gran record, el menciona de bell anruvi com un home géneros i obcrt, amb
interessos culturáis i arrístics, coneixedor deis llocs de la provincia on anaven sovint d'excursió,
empresari del ram deis materials de construcció...
... el pare tenia una fabrica de mosaics i era represenlant de ['empresa de ciments Asland i deis
radiadors i santíaris Roca. En esclatar la Guerra Civil els sindicalistes es
^
van emparar de l'empresa del pare, no obstant aixó, aquests no
se'n sortien i van haver de contractar el pare com a director.
ell a canvi els va demanar que també em contractessin a
mifentfeines de mosso.
El recorda també com un catalanista militant, c\uc
s i m p a t i t z á a m b la Lliga, p e r o que d e r i v a
finalment vcrs Acció Catalana Republicana.
C o m a r e p r e s e n t a n t d'aquest partir seria
regidor del primer ajuntament república ..
...a casa el catalanisme el mamávem. Recordó
que en venir el rei Alfons XÍII a Girona,
acompanyat
del dictador
Primo de
Rivera, el pare ens va prohibir sortir al
baleó i féu abaixar les persianes. Per
aquells matetxos anys, sortíem
una
tarda de la novena de Sant Jordi, amb
é
la cinta de les quatre barres al trau i. p
vet aquí que ens esperava a jora la
guardia civil a cavall, amb els sabres
desenibeinats!
Son coses que no
s'obliden.
La posicíó política del seu pare a inicis de la
República l'emfatitza per la premsa que
Uegicn a casa...
...a casa hi arribava La Publicitat / El Mati,
per descomptat també La Vanguardia.
El sentiment d'una certa por tant abans com un
cop acabada la guerra es féu present a casa
seva. R e c o r d a u n a c o n v e r s a q u e el va
impressionar entre el seu pare i un seu oncle de
Barcelona poc abans de les darreres eleccions. El
seu oncle, empresari també, preveía la inevitabilitat
de conflictes. Al seu pare l'espantava la visió d'un país
dividit entre dretcs i esquerres, el front d'ordre i el front
popular...
... aixó féu que a partir d'aquell moment abandones la política activa i
es dones de baixa d'Acció Catalana. Així i tot, tenia prou reladons amb els polítics en actiu per a
agengar, amb el governador civil, el Sr Oliva, la sortida de Girona del bisbe Cartanyd, en cotxe
oficial, fins alport de Barcelona.
Aquest posicionament poiític del seu pare mai no l'involucraria prou com per patir davant ccrtes
posicions radicáis tant d'una banda com de l'altra, no obstant aixo, diu...
... quan van entrar a Girona els militars, el pare es vapassaruns dies tancat a casa per si de cas.
Se'm va fer inevitable parlar de com veía el seu pare la seva vocació religiosa...
...no li va agradar gaire al pare que em fes jesuíta, és ciar, jo era l'hereu, pero ja ho tenia ben decidit.
En canvi a la mare sí, de seguida li va agradar, era una dona moltpiatosa. Aixó sí, tot i sentir que
I
em perdía, el pare no s'hi va oposar mai ni em va fer cap retret Després, amb el pas deis anys,
n'estaria molt cofoí de teñir un fill jesuíta.
El carácter del seu pare en certa manera el marcara: la seva catalanitat, la seva obertura d'esperit i la
visió d'aquell home burgés que és capa9 de trencar morlles i apropar-se a posicions de centre
esquerre es reflecteixen en la d'un fill que tambe destaca per la seva catalanitat i que estigui on
estigui no talla mai les ales a una comprensió oberta de la veritat que cerca l'home.
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L'estudiant jove
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Recorda molt hé la casa on vivía i el magatzem que hi tcnicn al darrere. La seva vida d'estudiant
transcurre a cavall entre l'institut ais matins i els Maristes a les tardes...
... com feien forga nots. En els Maristes ens expUcaven mes o menys el mateix que a l'institut.
Recorda els matins, la sortida de l'institut per aquells carrerons estrets que el conduíen vers la pla^a de
la Catedral que els servia de pati...
,,, allá bi Jugávem i recordó que veía la Catedral molt gran..., i el silenci que s'ht vivía/ A vegades,
quan faltava algún professor, jo m'enfilava escales amunt, entrava dins la immensa ñau i ém
deixava agafarper la presencia silent de Déu.
Recorda les assignatures i els professors Pius Burch, els dos Costa, el «blanc» i el «negre», la Fustagueres,
etc. EU era fort en Uetres: literatura, historia, filosofía, que l'apassionaven, i afegeix...
.,, tenia molta memoria, el professor ens preguntava sempre qué s'havia explicat el dia abans i jo era
capat; de repetir-bo fil per randa.
La vida d'estudiant al llarg de la seva vida només s'atura durant el període de la guerra que no li permet
acabar el batxillerat. La seva vocació és l'estudi amb Temprernta inesborrable d'allo religiós.
I

' La Companyia de Jesús, els inkís
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El sentiment religiós diu que sempre l'ha dut dins seu i que és el pare Falau qui l'invita a ingressar dins
els jesuítes un cop acabada la guerra; el record seu l'emfatitza com a referent en la seva vida...
...el recordó com un borne molt obert al jovent, d'una gran generositat, molt entregat a tothom; els
darrers anys els vapassar a FontUles amb els malalts de lepra.
El dia de sant Josep de l'any 1941, entra en els jesuítes. El noviciat el realitza al monestir de Nostra
Senyora de Verucla i queda impressionat per la bellesa deis monestirs cistercencs i els seus claustres.
Aquí hi recorda la primera iniciació a la pregaría, l'estudi quasi de manera exclusiva i intensiva del
llatí i grec, la lectura i les primeres traduccions deis clássics, com la de les Geórgiques de Virgili.
L'any 1945 tomarla per anar a Sarria i cursar filosofía. Els jesuítes deixen Girona al voltant deis
anys cinquanta i el retorn a la seva ciutat natal ja seria irreversible. Sens dubte els jesuítes son en
certa manera els representants d'una mena d'ínteMectualítat...
... / els nius d'intel-lectualitat ban estat sempre perillosos, cosa que ha propiciat de vegades l'expulsió i,
si mes no, les tensions i elsproblemes tant a dins com afora...
F
Amh tres anys de filosofía i quatre de teología completa el cicle obtenint la llícenciatura en filosofía
(1948) i teología (1949-1953). Es ordenat sacerdot el maig de 1953. N o pot realítzar una part de la
carrera a l'estranger a causa de l'aíUament que es pateíx d'en^á de la segona guerra mundial.
Acabada la llícenciatura filosófica, ja de seguida va perfilar el seu futur...
,,. quan es fan els «comptes de consciéncia», on cadascíí comparteix les inquietuds i preocupacions tant
d'aspecte personal com de fundonament de la mateixa Companyia, el Provincial de la Companyia ja em
va dir que impartirla Historia de la Filosofía. És a partir de llavors que be dedicat quasi tota la meva
vida a aixó.
I
,"
La formació a l'estranger
§
•^
"'^
i
D'antuvi es plantejá la possibilítat de fer el doctorar a Anglaterra. La seva actitud probritánica durant
la segona guerra mundial, l'entusiasme pels clássics grecs í en particular per Plato... tot apuntava
cap a Oxford...
.,. pero vaig passar del somni oxfordiá al somni alemany. Resulta que uns estudiants alemanys van
venir a estudiar a Sant Cugat i vam intercanviar llígons de castellá per llígons d'alemany í d'aquí
vaig veure que anar a Alemanyafóra una bona oportunitat.
A la Companyia hi ha tres períodes que s'anomenen proves. Els dos prímers anys de noviciat en son la
primera, el llarg període d'estudis eclesíástics la segona i una tercera que ve a ser un segon noviciat.
Aquesta darrera la realítzará a Austria. Es un període on les Ilifons d'espiritualitat son la base del
fer de cada dia, juntament amb la vida de pregaría i l'estudi de les constitucíons de l'Orde.
D'Austria a Alemanya, aquesta és la seva déria. Li demana al Provincial de la Companyia la
possibilitat d'anar a Alemanya a fer el doctorar en lloc d'anar a la Universitat Gregoriana...
... jolí vaig plantejar de manera pragmática, que era convenient que jo anés a Alemanya per a aprendre
a fons el pensament alemany. EU, també pragmáticament, em va dir que sí, pero que tan sois bi
podría estar el temps que durava normalment el doctoral, que al cap de tres anys hauria de tornar
Tot rient diu que sovint té el cap ficat a dos llocs.alhora com en aquest cas, d'una banda aquella déria
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per anar a Alemanya i conéixer el pensament alemany, de l'altra, la idea de fer-hi un doctorar, sobre
un autor cátala, Lluíí, potser el mes universal deis nostres pensadors.
Val a dir que l'interés per LluU li havia encomanat el scu professor d'História de \'A Filosofía a Sarria, el
pare Miquel Fíorí.
Es desplana, dones, a Munic amh Tesperanía de trobar-hi algú que li pugui dirigir la tesi i...
... em vaig topar amb Alois Dempf, autor d'un gros volum, anomenat Sacrum
Imperium, sobre les arrels agustinianes de la concepció política
medieval.
Aquest semestre Dempf/eíVí un curs i dirigía un seminari sobre la teoría deis
principis, l'anomenada Prinzipienlehre, en Schelling ; en d'altres idealistes.
En plantejar-li
la possibílitat
d'una tesi sobre Llull,
respongué
immediatament: «treballi la seva Prinziptenlehre». Aíxd era massa peí
poc temps de qué disposava!
Fou aleshores quan els seus companys jesuítes de Munic el posaren en
contacte amb Faul Wíí/>ert, un especialista en Aristótil i el pensament
medieval, que acabava de passar a Colonia com a catedrátic de
Filosofía i d i r e c t o r del Thomas ín.stitut. A q u e s t li p r o p o s á
desenvolupar la connexió Llull-Cusa. Es tractaria de transcriure i
d'analitzar una serie d'apunts autógrafs, on el jove Nicolau de Cusa es
fa resso de la seva lectura d'obres luMianes. Sobre aquesta base
documental seria fácil esbossar les futures relacions doctrináis entre
ambdós pensadors. Aixo, és ciar, l'obligava a estudiar paleografía al
ThoTíias Insútut.
'•-•
... així el tema de tesi era forga senzill...
. ¡^^^'- -«
... senzill?
"%.. -•És=
... sí, no podia fracassar, els manuscrits eren ja el mateíx éxít de la tesi, Llull és el
primer influx sobre el Cusa i aixó interessava a tothom.
Al cap de dos anys ja tenia tot el material a punt. Resolgué, dones, anar-se'n a Freiburg, on redactaría la
tesi i coneixeria de prop els dos corrents germans de la fenomenología i la filosofía exístencial i el seu
representant contemporaní, Martin Heidegger. Així en la seva estada a Alemanya passará un primer
semestre a Munic, tres a Colonia i dos a Freiburg. El darrer estiu revisará la tesi a Munic, on a inicis át
la tardor la presentara al director i amb el vistíplau d'aquest el 14 de desembre de 1957 passará h
Colonia ¡'examen anomenat rigorosum. Just abans de Nadal tomava a casa amb el títoí de dt>ctc)r en
Filosofía.
Vs^.s,'.-"
--'-.- . .^--^^
•"-•
H e i d e g g e r i algunas a m i s t a t s . . .
'' ^!f5»..-;>=-=}F#--.-—• .•...-.•:„-^;--.—^... hí vaig assistir a classes, li permetien donar un curs í a mes impartía diversos semínaris. El vaig
conéixerpersonalment,
anava a casa seva. Tenia un hon concepte delsjesuites -n'hauria volgut ser
pero no se't va voler, tenia problemes de salut- i havia estat molt cofoi d'haver tingut com a
deixebles els pares K. Rahner ij. B. Cotz. Provenía de l'ambient católic rural, el seu pare era boter i
sagristá i ell mateíx féu d'escolá a Messkirch. Després perdé la fe viva, pero fou sempre, a la seva
manera, un home religiós. Avuí se'l considera un nazi, pero fou mes aviat un home mancat de
coratge cívic i moral que davant una situació difícil no donava la talla. Quan el vaig conéixer a
Freiburg s'ocupava de la relació pensament-llenguatge
i ensenyava el deseiximent (la célebre
GelassenheitJ, una actitud d'esperit que incloia com- a trets fonamentals la Ilibertat davant les coses
i l'obertura vers el misterl
%
Per assistir a les seves classes va sortir per primera vegada deis ámbits de la Companyía...
...a Freiburg m'allotjava en una cambra que eslava a cura d'una bona dona, luterana, molt piatosa.
Alia a la vora hí havia un convent de monges,jo els deia la missa í elles em donaven els ápats.
Va fer amistat amb tres deixebles de Heídegger: Walter Bkmel, deixeble albora de Husserl i especialista en
Kant; Wemer Welte, el capellá que va enterrar Heídegger, i Max Mülíer, pensador de formació tomista que
cercava a partir del heideggerisme una síntesi obrint el pensament cristiá a un diáleg amb la modemitat.
p

El filosof, el pensament

^,Quan ens vam posar a repassar tota la seva obra, quan m'assenyalava fil per randa les petites anecdotes
S
de les publicacions, de com sorgien i es finangaven... va aixecar el cap i em va dir...
m... en realitat, la meva trajectória, ds estudis que he aimt desenvolupant son fruit maltes vegades de xerrades amh
M
companys que m'han demanat ara /es aixó, ara /es alió, i d'aquí nkm sortit la majoria de publicacions. També
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d'dtres publicaciom han wrgii deis peiits estudia que s'han anat acümulant... iés que l'home, nosaltres, som alid que
jera Iligat a alio que ens jan.
Dins el gran ventall de puhlicacions sohresurten, entre d'altres, els tres volums sobre pensament
alemany que li publica Herder l'any 1986, sens dubte és sota la influencia del pensament alemany
que li va sortir...
... m'ha quedat ciar que la filosofía transcendental és I'única filosofía concebible. A mes, aquesta
' filosofía que es desenvolupi a la manera d'aquella rao dialógica entesa en el sentit de la mes pura
dialéctica platónica.
Dins el gran ventall de temes tractats trehalla aspectos de Marcchal que com ell diu...
~7 %
... se'l va titilar de perillos peí seu apropament
al kantisme
3
'S ^v
T a m b é focalicza part del seu estiidí e n la figura de P. T. C h a r d i n , d'ell d i u . . .
... ara ja deu baver passat el seu purgatori, normalment
en períodes poUtics d'optimtsme
se sol retrobar
el seu pensament. Em van demanar forga sovínt que en fes xerrades i d'aquí en sorgiren les
publicacions. És ben curios que el míllor treball que considero que vaigfer sobre ell, la publicado de
l'any 74, no tingues éxit...
Mentre anem repassant la seva obra no es pot obviar l'estudi exhaustiu que fa sobre l'ateisme, i ja ens
centrem en la publicació de l'any seranta, «Déu, viu o mort? Una aproximació historicocrítica a la
teóloga radical»...
... no té sentit fer una filosofía del Déu mort. Vaig estar forga temps estudiant els corrents de la
modernitat que havien plantat aquesta idea,.. Si vols que et digui la veritat em sembla, mes ben dit,
segur que els vaig donar guerra respecte a aquest tema i, no se'n sortien...
I quan li pregunto, ara qué?...
... ara sócpartidari d'una filosofia seriosa, mes aviatpartidari d'una hermenéutica a l'estil de Gadamer
A mes, no es pot fer filosofia sense fer historia. La historia esdevé una eina del pensament
transcendental junt a una fenomenología, i no ben bé la husserliana... Després de vint segles de
filosofia tomem a alió mateix, pensar és repensar, una mica com deía Heidegger... Em fa por, en la
filosofia d'ara, aquest deix, s'abandona la perspectiva de fer una filosofía seriosa que vínguí marcada
peí rigor. Aquests corrents on s'aposta per un concepte de veritat on tot és veritat i, en elfons, allá no
s'hi troba veritat La pretensió de l'home d'esbrinar la veritat no es trehalla de manera correcta...
També es fa inevitable parlar de la relació filosofia-religió...
f
...la religió i la filosofia son diferents. El cristianisme no té necessitat de cap filosofia. No
obstant aixó, el diáleg amb la rao li ínteressa. La meva proximltat amb eLs teolegs em
va suscitar l'ínterés de relacionar filosofía i religió i tocar els punís en qué els
filosofs s'ocupaven de la religió ni que fos per a criticar-la. Respecte a aixó, feia
passar ais estudiants que ensenyava teología per tots els camins que va encelar
la Ll-lustració, cosa que no es feia enlloc mes. Es tracta d'arribar a una
comprensió de la religió que no estanqui la rao. Ais creients la rao els va bé í
aixó perqué bi ha un diáleg íntim entre fe i rao.
A la misceblánia que li van dedicar les universitats on va ensenyar, «Pensar en
diáleg», va apuntar les notes d'en Francesc Torralba, tot remarcant amb una
humilitat senzilla que en Torralba el deixava massa bé...
... fer filosofia és entrar en diáleg sincrónic amb els grans pensadors de tots els
temps per a pensar les grans qüestions de tots els temps. D'altra banda fer
historia de la filosofia, en canví, és narrar díacrónícament aquest debat
etern amb els grans pensadors sobre les grans qüestions de sempre... Filosofia
i Historia de la Filosofia son dues cares de la mateixa moneda, la versíó
sincrónica i la versló diacrónica d'una muntanya d'ínterrogants sobre el destt i
el sentit de l'exísténcia humana... Dins l'obra «L'Església és diáleg^', que neix
marcada peí concili Vaticá II, es mostra la clau per a entendre el concepte de diáleg...
í

BI pedagog

Aquí tan sois un petit esbós que m'agradaria potenciar en alguna altra ocasió. El perfil intel-lectual va
Iligat necessáriament a la tasca pedagógica. Es tracta de percebre que la finalitat de la filosofia és la
praxi que troba el seu Uoc en l'home com a «ens que s'educa»...
... ales classes, el debat, la discussió..., guiar els alumnes cap a una recerca de la veritat a través del diáleg.
Ell mateix reconeix que la tasca pedagógica en el seu recorrcgut intel-lcctual ho ha estat quasi tot...
... durant molts anys havia estat impartint classes a la Facultat de Teología de Deusto i a Barcelona
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comhinant els semestres en els dos llocs. Em passava moltíssimes bores a la biblioteca, era el lloc on
sempre em trobaven els quí em cercaven.
Les facLiltats en qué ha estat impartint les seves Ui^ons: la de Filosofía i Ciéncies de l'Educació de
Deusto, la Facultat Eclesiástica de Filosofia i la Facultat de Teologia de Catalunya... i el prestigi
d'aquestes ve donat per la qualitat deis qui hi enscnyen.
r

Ara

w'

La pregunta sobre Tara,,.
... dones d'una banda les estañes de meditado i tot alio propi del meu ministeri i és que sóc sacerdot í
per aixó estic marcat. De l'altra banda repensar alio fet, recopilar tots aquells apunts que be anat
treballant i que es poden ordenar per afer-ne algún estudt o publicada... Ara mateix estic preparant
les presentacions deis meus darrers dos ¡libres... les classes a la Ramón Llull... El contacte amb la
Societat Catalana, encara que en siguí president bonorari, és amb en Pere Lluis amb qui estic mes en
contacte i, encara que ell no s'bo cregui, val moltíssim... Veig les coses sota una perspectiva, podríem
dir, mes reposada, aquella activitat frenética que duia abans, Déu meu, ara em seria impossible!
Me n'adono que l'Eusehi Colomer copsa la perspectiva d'aquell tot, privilegi del vertader filosof.
Fins aviat...

?

Eren pels volts de la una quan ho vam deixar per un aitre dia. Em va eiisenyar una mica el centre, el seu
cau d'estudi i em va dedicar el seu darrer Uihre. «D'un gironí a un Q-foní» lii va escriure, 6s ciar, no
podien ser altres mots i també no podia ser sino un llibre de pensament medieval sobre Llull, perfecte!
Em va acompanyar fins a ['entrada, ens vam acomiadar cordialment. En deixar el centre, la voluptuositat
d'un tot s'anava allunyant pero albora em quedava el fort record d'una nova coneixen^a que Uuitava
una altra vegada contra aquella maleida migranya que tornava a fer de les seves...
Una nova trobada
Al cap d'un parell o tres de setmanes vam c^uedar que ens reveuríem per a mostrar-!i el primer esbós de
l'article, seria la setmana següent i bi aniria amb en Joan que esta fent la tesi doctoral sobre c"i
Capdcvila i que li dirigeix l'Eusebi Colomer. Així dones, ens vam arribar al centre Borja i com dt
costum vam arribar tard un altre cop, ens vam disculpar i en un to suau ens va deixar anar
súbtilment...
... (tranquils, arribar tard) és una qüestió de niétode...
•
i...
mentre pujávem les escales que ens duien a la seva celda on feia menys fred, mostrava un to vital i
dinámic. La conversa que vam encerar entre tots tres la vaig trobar fins i tot mes cordial que en la
primera vegada, val a dir que el caire obert d'en Joan bi ajudava. Vam repassar el.s temes que
havíem estat tocant a la primera xerrada, vam ampliar aspcctes i, en definitiva, vam quedar c^ue ens
veuríem per posar a punt l'article un cop ell bagues repassat els esbossos que li vaig passar. Aquí
tornava a mostrar aquest afany de meticulositat i de feina ben feta.
Vaig interrogar-lo sobre les referéncies que fa en Francesc Torralha quan esbossa el perfil huma a «Pensar
en dialeg», miscel-lania que li van dedicar les universitats on va ensenyar, ell de seguida afegí...
... sí que és corréete, pero bofa amb un to d'afabilitat massa elevada!
També li vaig apuntar certes coincidéncies que havia trobat entre el seu concepte de filosofía i el de
Tomás Carreras i Artau. Va somriure i digué..,
...en qué?
En Linteres i l'estudi que també fa Artau sobre Llull... Que per Artau i a mode platonic el savi és el
que dialoga deixant de banda atiuells esperits dogmatics i el veritable savi és el qui no menysprea
sino que pensa que tothom és filosof... A mes, el mestratge en el qual és el professor qui potencia
l'alumne perqué aprengui a pensar... La meditació i el dialeg com a dos moments indispensables en
l'art de pensar, el dialeg és dinamisme, la collita es fa en el repos...
... molt bé, m'agradará molt que apuntis aquests aspectes!
A voltes de migdia i com ja em va prometre la primera vegada, ens va voler ensenyar la biblioteca del
centre, No hi ha paraules per a descriure-la. Vam quedar impressionats. Ens ensenyava les obres i
les cobleccions que tenien i quan vam arribar a la secció d'obres i estudis filosofics tots tres ens vam
L
emocionar amb la presencia deis grans pensadors, quines ganes d'asseure'ns i comentar a Uegir, a
:
aprendre, a dialogar amb ells!
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Fins sempre...

Al cap de quinze dies, el dimecres 26 de novembre, li vaig trucar. Vam quedar per veure'ns. Ni dijous
ni dívendres li anaven hé, havia d'impartir conferencies i, dissabte que a ell li anava bé, m'anava
malament a mi. En definitiva, vam quedar de veure'ns el dimecres de la setmana següent a la
Universitat Ramón LluU on presentava les seves dues darreres obres i allí ho acabaríem de perfilar
tot. Uendemá em va trucar en Joan i em va dir que l'Eusebi Colomer havia mort; un atac de cor, es
pensava. No sabíem si riure o plorar, i aixó de la intensitat de la darrera trobada que havíem tingut
amb ell. Ens era increíblement familiar el seu to, la seva manera de somriure, tot plegat... perdíem
ía temporalitat d'un gran pensador, se'ns imprimía Tafabilitat d'un gran home. Qué havíem de
pensar davant l'evidéncia d'un home que traspassava el mateix dia que se celebra al beat Ramón
Llull? Dones no ens va sortir de dins res mes que un somriure cómplice.
'
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Josep Cortada i Hortalá és
esnidiant de filobofia a la UB.

La darrera obra
d'Eusebi Colomer
:/ íhi. »,¿-^.

E. Colomer i Pous,

'

El Pensament ais Paísos Catalans durant l'Edat Mitjana i el Renaixement,
Barcelona, lEC-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, 288 pág.

ISABEL SEGARRA A N Ó N

EN ENDINSAR-NOS EN LA LECTURA I L'ANÁLISI DE L'OBRA DEL E COLOMER I POUS, El Pensament ais Paisas Catalans

durant l'Edat Mitjana i el Renaixement, fruim a cada pagina de la profunditat, de la maduresa i el rigor intel-lectual
d'una aporcació destacadíssima -opino- a Testudi de la cultura catalana de l'Edat Mitjana i del Renaixement.
L'autor circumscriu el seu Uibre a l'amhit de la filosofía ah Paísos Catalans partint del s. XIÍÍ, amh la gran figura de
Ramón Lluil, per cloure el periple que ens proposa al s. XVI amb el valencia Joan Lluís Vives. E. Colomer i Pous ens
convida a aprofundir ei coneixement de Ramón Llull, Ramón Martí, Arnau de Vilanova, Ramón Sibiuda, Anselm
Turmeda i J. Lluís Vives en el vessant filosófic de llurs obres.
El Pensament oh Paisas Catalíins... está estructurar en sis capítols, el primer deis quals ens ofereix un «Panorama
generab' a mode d'introducció deis fets i deis autors mes rellevants que marcaren decisivament l'evolució del
pensament medieval i renaixentista a les nostres terres. Per tal d'entendre el pas vers el pensament modern, és
fonamental el capítol que el P. Colomer dedica a l'humanisme, que, nascut com a moviment filológic i literari,
desenvolupá l'interés per la problemática filosófica i prepara e! camí a grans pensadors futurs.
E. Colomer analitza amb detall la petja de l'aristotelisme, molt arrelat ais Paísos Catalans, l'Escolástica i Pafany
per l'estudi de la historia i per la filologia de rhumanisme, que desemboca en Pantropocentrisme que traspua el
Renaixement. Un bon exemple d'aquest canvi és el Líber creaturarum seu de homine de Ramón Sibiuda.
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