
Manuel Sacristán 

A conseqüencia d'un infart moria el profesor Manuel Sacristán (Madrid 
1925 - Barcelona 1985). És difícil resumir en pocs mots el que han significat la 
seva personalitat i el seu mestratge en la cultura i la vida universitaria de 
Catalunya. Miilor que nosaltres ho han fet els filosofs i polítics del país en 
l'obituari que reproduim i que ens estalvia l'elogi afalagador, sempre merescut 
pero ara ja sobrer, perque la seva obra en curs de publicació parla per ell. 

Sacristán introduí a la Barcelona de la postguerra la logica contemporania i 
fou un pioner en la difusió dels estudis d'epistemologia. Pero el seu record resta 
vinculat a la penetració del marxisme en els anys més foscos de la dictadura. 
Traductor i comentador de Marx, Engels, Luckács, Gramsci ... dedica la seva 
vida a l'estudi i la divulgació del marxisme en una original fusió de teoria 
practica que el porta a la presó en diferents ocasions i fou també la causa de la 
seva expulsió de la Universitat de Barcelona el 1964 i el 1973. És lamentable el 
fet que fins l'any passat Sacristán no assolís una situació laboral estable a la 
Facultat d'Economiques de la UB, on era actualment catedratic de Metodologia 
de les Ciencies Socials. A diferencia de tants altres, mantingué tothora el seu 
convenciment que la teoria mancada de praxi era eixorca, i fou, en el postfran- 
quisme, l'inspirador del Comite Antinuclear de Catalunya i de la revista 
Mientras Tanto, que ara continua el seu esforc. 

Obituari de Manuel Sacristán 

La desapanció de Manuel Sacristán ha donat origen a un bon nombre d'articles 
penodístics que recullen aspectes sobresortints de la vida, I'obra i el projecte historic que 
omplí els seus afanys. Sense cap anim d'exhaustivitat recollim alguns dels textos més 
importants dedicats al seu record en la premsa catalana. Creiem que poden servir per 
reconstruir un temps del nostre país i la nostra cultura, alhora que constitueixen l'expres- 
sió d'un sentit homenatge dels seus companys i deixebles directes i, en general, de les 
diverses tendencies filosofiques a Catalunya. 
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