
NOTICIES

NECROLOGICA D'EUSEBI COLOMER'-

En un fresc mati tardoral, el passat
27 de novembre, va morir sobtada-
ment, fulminat per un infart, Eusebi
Colomer i Pous, jestuta, historiador de
la flosofia, membre emerit i dcga de la
Scccici do Filosofia i Ciencics Socials de
I'Institut i professor emerit de Ies unt-
versitats de Deusto i Ramon Llull. Va
morir mentre feia us de la paraula en un
cicle de conferencics precisament sobre
Ramon [,lull (organitzat per la univer-
sitat del matrix nom), als 74 anvs, en un
moment d'esplcndida plcnitud, pocs
dies abans de I'anunciada presentacio
dels scus dos darrers Ilibres i amb di-
versos projectes entre mans.

La seva mort en tals circumstancics,
cncara que des d'algun punt de vista
pugul ser considerada una mort cnveja-
ble, va ser un cop de maca per a fami-
liars, antics, companys i deixebles, i
Costa cncara retrobar I'esma per a cvo-
car amb serenor el mestrc admirat, que
amb el temps havia esdevingut tin amic
cordial.

Aquest home sass (en el doble sentit
de la paraula: pie do cicncia i ple de sa-
vicsa), bondados, afablc i discret, gran
sensor de l'esperit, havia nascut a Gi-
rona cl 1923. La seva biografia no to al-
tres moments do rellcu que els relacio-
nats amb la seva condicio do religios.
amb la seva activitat professional i amE
la publicacio de les seves obres.

El 1941 va entrar a la Companyia do
Jesus, i hi va ser ordcnat capella el 1952,

any en clue va comen4ar una cstada
d'estudis a Alemanva, coronada per la
seva test doctoral -Nikolaus von Kucs
and Raimund Llull. Studien aus
f landschriften der Kueser Bibliothek-,
Ilcgida a la universitat de Colunia cl
1957 i publicada cl 1961 per la presti-
giosa editorial berlinesa Walter de
Gruvter.

Des de 1958 ha estat professor
d'histbria do la filosofia, successiva-
ment a Ia Facultat de Filosofia dels )'C-
suites a Sant Cugat, a la Facultat de
Teologia de Catalunya i a la Facultat de
Filosofia de la Universitat Ramon
[lull; i simuItanlament, des de 1967
tambe a la Facultad de Filosofia Y
Ciencias de la [ducacic n do Deusto, a
mcs do Ies universitats de divcrsos pai-
sos en que va ensenyar coin a professor
invitat. El seu pas a emerit, el 1993, va
representar nomes una reduccio do lcs
seves tasques docents. En el pre-
sent any academic, cncara professava a
la Universitat Ranson Llull un curs
d'historia del pensament catala.

Eusebi Colonicr havia fet des de
molt Jove una decidida opcio per la cul-
tura catalana, i no sense merit, atcs que
aleshores en el seu orde aixb era Ilunv
de ser la regla. Aqucsta opcio i el seu
prestigi, molt aviat, corn a medievalista
li van valor, el 1968, ja fa gairebe trenta
an do ser elcgit membre numcrari do
1'Institut, quan es va crear la Seccio de
Filosofia 1 Ciencies Socials. Aquesta, en

^ ' Next (legit en la sessi6 del 15-XI I-97 del Ple de I'Institut d ' Estudis Catalans.
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, r , 1 , , rI t . t ,,,ii niwr 11111, till tine,

nxcmlu e procedcnt de a Seccio de

Ciencics, I' historiador de la filosofia

Joaquim Carreras 1 Artau (que va morir

aquell mateix anv), i sis membres nous:

el geograf Pau Vila , el pedagog Ale-

xandre Gall, els economistes Joan Sarda

i Ramon Trias Fargas, el jurista Ramon

Faus 1 h:stcvc 1 I ' ara traspassat Eusebi

Colonier, quc era Punic supervivent

d'aquclla primera fornada 1 que durant

mcs dc dues decades ha estat 1'6nic re-

prescntant del mon de la filosofia a

I'Institut, ocupant un Iloc en el qual

I'havien prcccdit noincs Eugeni d'Ors,

Ramon Turru , Janine Serra Ilunter 1

I'esmentat Joaquim Carreras i Artau.

Colomer va ser tambc rnembre de di-

verses societats cicntifiques , del pals 1 de
fora, coin ara la Maioricensis Schola

Lullistica (en grau de magister) o la Cu-

sanus Gesellschaft (que el va incorporar

un temps a la seva junta directiva).

Jo l admirava sobretot coin a profes-

sor 1 cone a historiador de la filosofia:

diguem, per abreujar, corn a professor

d'historia do la filosofia . Corn un dcls

mcs grans professors que he concgut.
Excel•Ila pcl coneixement extraordinari

de tota la tradicic filosofica , per Pins-

tint dreturcr amb quc identificava cl

nucli del pensament de cada autor dis-

tingint entre l ' essencial 1 1'accessori, per

la siinpatia mctodolbgica amb que

abordava lcs filosofics mcs allunyades

de la seva , per la formidable capacitat

expositiva , per l'habilitat pedagogica
amb que ajudava l'alumnc a estructu-

rar-se cl cap 1 a desenvolupar la capaci-

tat de judici , conven4ut corn estava de

la veritat de la coneguda dita de Mon-

taigne, quc " val mcs un cap hen fet que

un cap ben ple". D'altra banda, prou

elegant per a no cxhibir la seva immen-

sa crudicio , ell no cs considerava un in-

vestigador, sing simplcmcnt un cstu-

dids (val la pena de recordar- ho, quan

es fa tart as 1 abus del tcrme " investiga-

cio" ). I pertanyia a aquella especie do

professors , en vies d'extincio , que fan

un ensenvament sapicncial de la filoso-

fia. Potser, en comptes de referir-m'hi

corn a professor , I'hauria d ' havcr quah-

ficat directamcnt de "mestre ", que es

una altra categoria . Dc professors n'hi

11,1 11111111, i Ii 1. i I ^ ^ I .1..111 ,luc r 11 1 'I.:

bastants do bons; pcro la pentiria actual
de niestres ens fa sentir is cruelment
la perdua d'un d'aquests savis admira-
bles.
No era un filosof d'cscola. Com a

filOsof, no crec pas que es pugui dir quc
estigues adscrit a cap tendencia espe-
cial, si no es, mcs enlla de questions se-
cundarics 1 de tota polcmica, a la tradi-
cio de la nietafisica espiritualista 1 de
1'humanisme cristia. Li interessava so-
bretot la problematica metafisicoteolu-

gica; 1 aixo per alguna forma d'afinitat
electiva -11 agradava de recordar el
mot de Fichte segons el qua] la filosofia

que un escull depen de la mena d'home

que un cs-, pet-6 tambe perquc labia,

coin va deixar escrit en algun lloc, que
per les venes de la filosofia hi corre

sang teologica. Pero I'ofici d'historia-
dor Ii feia relativitrar molter cosec 1 li

havia donat aquella savicsa bonhomiosa
i tolerant quc la familiaritat amb la
historia acosturna a donar.
Com a historiador de la filosofia, en

linia amb la millor historiografia filoso-
fica, estava igualmcnt allunvat de I'es-
cepticisme 1 del dogmatisme classics: de
I'cscepticisme, que considera la histuria

de la filosofia com una rapsodia de Ies
fantasies 1 les ocurrencies dels filosofs,

sense altrc interes que el do satisfer una

curiositat quc podriem qualificar do
"turistica"; i del dogmatism, quc cx-

clou d'aquclla rapsodia una determina-

da escola, la que estaria en possessio de
la veritat 1 des do la qual es podria jutjar
totes les altres.

I-stava tambc igualmcnt allunvat de
dues formes modernes descepticisme i

de dogmatisme, que acostunten a pre-
sentar-se abilladcs amb el prestigi de la
consciencia historica: en podriem dir
"historicisme relativista" 1 "historicis-
mc especulatiu". El primer tendeix a
reduir les filosofics a simple reflex del

medi en quc es produeixen; cl segon vol

fer creure que In ha un progres necessa-

ri en la historia de la filosofia -lineal o
dialectic, tant se val-, i que aquesta
desernboca en l'apotcosi de 1'61tiin fi-
losof (Auguste Comte o Ilegel, per
exemple), Punic quc cstaria en posses-
sib de la veritat rodona.
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I ninnit d c,cchti,i,iuuc I do j u nt,t

tismrs classics o moderns-, quc en

Ia practica suposen la negacic de la filo-

sofia o la ncgacio de la historia, Eusebi

Colorner pensava que la historia de la

filosofia es una successio imprevisible

de creations i de crisis, d'aprofundi-

ments i de represes, de renaixements i

de vies mortes, :unb un desenvolupa-

ment mai acabat, que es cl resultat de la

conjugacio de les initiatives Iliures dels

individus, d'una certa dinamica interna

de les doctrines, i dels condicionaments

de calla epoca i do cada situacid. Un de-

scnvolupanient quc pot scr narrat, que

tc una certa trama argumcntal i que

s'asscmbla a un inacabable dialog plato-

nic, on cls personatges son els diversos

filOsofs, considerats quasi coin a con-

temporanis. I de la rnateixa mantra que

el pensament de Plato no es adequada-

ment cxpressat per cap dels personatges

d'un dialeg, sing que es el saldo de tot

cl dialeg, aixi la veritat de la filosofia no

es adcquadament expressada per cap

dcls filosofs en exclusiva, sing que es cl

saldo de tota la historia do la filosofia,

assumida rcflcxivament i criticamcnt.

La historia de la filosofia, entesa aixi,
resulta scr un element fonamental -

potscr I'elenient fonamental- de la

formacio filosofica.

Penso que es aquesta concepc16 de
la historia do la filosofia la quc presi-

dcix tota l'obra escrita d'Eusebi Colo-

mcr, la qual, si no es reducix a aquesta
discipline, s'hi pot rclacionar facilment.

Aqucsta obra escrita, quc s'acosta als

tres-cents titols (en mitja dotzcna d'i-

diomes), entrc cls quals In ha una vin-

tena de Ilibres (alguns amb diversos

edicions i amb traduccions a altres llen-
gues), es podria distribuir entre quatre

principals centres d'interes:

I) 111 ha, en primer floc, el medieva-
lista eminent, un dels nostres millors
concixedors actuals del pcnsament me-
dieval (i renaixentista) en general i del
catala en particular, amb una presencia

continuada, des de fa prop de quaranta
ant's, en eis circuits internacionals. Hi
va entrar per la porta gran el 1961 amb

la scva monografia, ja esmcntada, sobrc

Nicolau de Cusa i Ramon Llull, i ha

coronat aquesta linia de treball amb el

ticu j AT l e ! i , r c , 1
1

/ ( 1i,,n,:I ^r. .^,, f),rr

sus ca talaru dura'rt 1'1:dat , 1l rtlana t CI

Renaixement , quc ha vist la Ilunm just

ara fa uns mesos ( coeditat per l'lnstitut

i per Publications de l'Abadia de

Montserrat ), un Ilibre que enllaca amb

el primer, tot ampliant el ventall de te-

mps i autors . Entremig hi ha dotzenes

d'articlcs i dos Ilibres mes: Dc la Edat

Media al Renacinriento . Ramon Lull,

Nicolas de Cusa, Juan Pico della Mi-

randola ( 1975) i el recent Movimientos

de renovation . Humanismo y Renaci-

miento ( 1997), un d ' aquclls Ilibres do

sfntesi aparentment facils, que nomes

els molt savis poden escriure.

2) Pero la seva qualitat de medieva-
lista prestigios no li va impedir de ser
un exceptional coneixedor del pcnsa-
ment modern 1 contemporani , especial-
mcnt de la filosofia alernanya -i aquest
es cI segon centre d'interes -, a la qual
va dedicar el seu magnum opus, els tres
compactes volurns de El pensamiento
aleman de Kant a Heidegger (1986-
1990), a mes d'un parch de Ilibres sobre
aquest darrer autor : Heidegger. Pen-
sament i poesia en absentia de Deu
(1964) i La giiest16 de Deu err elpensa-
ment de Martin Heidegger ( 1990).

3) Un tercer centre d ' interes (inti-
mament relacionat amb el segon, ja quc
pertany tambe al mon contemporani) el
constitueix la figura dc Tcilhard Lie
Chardin. Colorner va ser un dels nil-
Hors especialistes en aquest autor, al
qual va dedicar, en els arms 60 i 70 fins
a quatre Ilibres, conscient que calia
contribuir it desfer en els medis catolics
les reticencies envcrs 1'evolucionismc.
Son: Pierre Teilhard de Chardin, un
evolucionisme cristia? (1961), rtlundo y
Dios al encuentro . El evolucionisnro de
Teilhard de Chardin (1963), El pensa-
ment de Teilhard de Chardin (1967) 1
Hombre y Dios al encuentro . Antro-
pologia y teologia en Teilbard de Char-
din (1974).

4) Finalment , va dedicar fins a qua-
tre Ilibres a tractar problemes fron-
terers cntre filosofia i teologia i a dialo-
gar amb cI pcnsament contemporani
mes critic: es pollen considcrar d'aquest
grup El ateismo en nuestro tiernpo
(1967) i Deu viu o mort? Una aproxi-
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^lt,ri 1977 ), .t .{cI, Jo Ilihrrs j,t rs
mentats sobre I Icidegger.

Cal rccordar, cspecialmcnt a prop(')-
sit d'aqucst quart punt , quc Euschi
Colomcr, quc havia rebut una formacio
filosofica i teolugica prupia dels medis
eclesiastics del seu temps, va saber as-
sumir coratjosamcnt , sota la influencia
dcl Concili Vatica II, cl rcptc dels cato-
lies do la scva gencracici de sortir del
^j ucto de la subcultura eclcsiastica de-
tensiva per a treballar a faire Iliure de la
gran cultura. Era home do conviccions
formes , pet-6 home reccptiu i dialogant.
Pensar en dialeg es cl titol cncertadis-
sim de la Jfiscel • lania d'homenatge quc
li va scr ofcrta anib motiu de la scva ju-
bilacio.

111 ha altres llibres d'Eusebi Colo-

tie cuitlCS ti intcrr^, Loin pCr C.ACntplr
Hombres e historic (1962) o Esglesia en
dialeg (1967), que son bones mostres
dcl seu cstil de pensament mcs personal.

Ens queda, doncs, a mcs del record
incshorrabie, una vasta produccio es-
crita, que asscgura la presencia d'iuse-
bi Colorncr com un punt de refcrencia
important per a un ampli sector del
nostre mein intellectual.

Deixcu-nme remarcar, per acabar, quc
la casualitat ha volgut que aqucst gran
coneixedor, i admirador devot, del pa-
triarca do Ics lletres catalancs moris un
27 de novembre, fcsta del beat Ramon
Llull segons el calendari.

Descansi en pau el mcstre i I'antic.

Pere Lluis Font
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