
LLn rnemroria d'Eusebi Colonit'r

La nostra memoria d'Eusebi Colomer cs l'agraiment d'un do:
una villa d'estudi en el goig de l'afirmacio de ]'home servida per una
screnitat seriosa i amable que feia el seu tracte personal particular-
merit acollidor. El Pare Colomer ens va deixar cl 27 de Novembre
de 1997, festivitat del Beat Ramon Llull, 1'estudi del qual el va
acompanyar al Ilarg de tota la scva vida. Eusebi Colomer i Pous va
ncixer a Girona ]'any 1923, ingressa a la Companyia de Jesus ]'any
1941 i despres del seu doctorat a Colonia (1957), s'especialitza en
l'obra de Tellhard de Chardin i la presentacio del pensament de
Heidegger. Fou catedratic d'Historia de la Filosofia a la Facultat
dc Teologia de Catalunya, a la Universitat de Deusto i a la Facultat de
Filosofia de Ia Universitat Ramon Llull.

Membre de l'Institut d'Estudis Catalans (1968) fou el primer pre-
sident de la reconstruIida Societat Catalana de Filosofia i el scu
president d'honor i dclegat durant un munt d'anys. La seva inter-
vencio fou sempre decisiva per tal d'orientar la Societal Catalana de
Filosofia preferentment en 1'estudi dels classics de la gran tradicio
filosofica, com una tasca oberta a 1'acolliment de les inquietuds pel
rigor i densitat filosofiques de les novel generacions. Participa en
tot allb que constituia un esfor4 institucional que les podia acollir
en un sere clima de treball academic.

Es un bon professor de filoso Fla. Empro el present, per ue el seu
magisteri continua en Ies seves obres. El professor de filosofia cs una
figura que cnvorarem quan l'haurem feta desapareixer de l'horitzo
de la vida escolar dels mes joves, gracies a reformes escolars que tan
temerariament es volen fer avanor sense escoltar les veus que com
la seva son un testimoni de la sea funcio social.

Vull recordar la seva actuacio corn a membre de tribunals que ju-
dicaven tesis doctorals. Sempre estava disposat a complir aquesta
funcio tan essencial en la continu'itat del treball academic. Les seves
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balls presentats , des d 'estudis de Ics questions disputades Dc
Potentia Del' de Tomas fins a Ics Meditationes de R. Descartes, Ia
Critica kantiana o la filosofia do la hist(')ria de Hcgcl. Unia amb art i
simpatia les seves observacions rigoroses i I'acolliment a una tasca
d'estudi de I'investigador mcs Jove que es prcsentava a la comunitat
academica.

Es un testimoni intellectual del rigor de I'afirmacio teologica:
«Viure com si Deu existis vol dir viure com si estiguessim davant
una responsabilitat infinita . Vol dir viurc com si l'amor, la justicia, la
veritat fossin no unicarnent programes sing un poder viu i real da-
vant el qual s'ha de donar resposta », escriu en cl seu estudi Deu, fo-
namcnt dc I'humanisrne , que reproduIim en aquest nove Anuari de
la Societat Catalana de Illosofia com a homenatge d'agra'fment i cie
confianca en I'eficacia del seu magisteri sere i savi.

Amb Colomer es pot aprendre, com des d'una pedra viva, la pe-
rcnnitat de I'cnlla4 entre una rotunda afirmacid hurnana i la gl(')ria
do Deu. Enlla4 al qual dedica la vida: A.M.D.G.

Jordi SACKS i Cl>ll1RCI I
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