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Aproxirnacio biografica

Conrado Eggers Lan va morir a I'c-
dat de 69 anus a la ciutat de Buenos
Aires, el dia 25 de febrer de 1996.

Llicenciat el 1950, Doctor el 1976,
Rector de l'Escola Normal dc Carlos
Casares. Catedratic. Professor titular
d'Historia do la I'ilosofia Antiga a la
Facultat de Filosofia i Llctres a la
Univcrsitat de Buenos Aires.

Fundador do I'Instituto do Filosofia
Antigua de la Universidad de Buenos
Aires.

Professor emcrit de la mateixa Uni-
versitat.

Premi 1994 de la Universitat de Bue-

nos Aires a la producci6 cientifica i tec-

nologica.

Membre vitalici do la Society for the
Promotion of Hellenic Studies de Lon-
dres. Membre sortint del Comitc Di-
rectiu de la Societat International de
Platonistes.

Fundador i Director de la Revista
Argentina de Filosofia Antiga Methexis.

Professor de la Universitat de Hei-
delberg i de la Universitat Autonoma
de Mcxic.

Professor invitat a la Universitat
Autbnoma de Barcelona (gencr-mar4 de
1988) i a d'altres com Utrecht, Nimega,
Berkeley, Granada i Peruggia.

Les scves obres mes destacades son:

Introduction historica al estudio de
Platon, Buenos Aires, 1964.

Traduccions anotades de les obres de
Plato, Apologia de Socrates, CritOn, Fe-
don i Republica.

Los Filosofos Presocraticos (tres
vols.), Madrid, Gredos, 1980.

Las nociones de tiempo y eternidad
de Homero a Platon, Mexico 1984.

El nacimiento de la matematica en
Grecia, Buenos Aires, Eudeba, 1995.

Libertad y Compulsion en la Anti-
gua Grecia, CBC-UBA Buenos Aires
1997: i com a compilador, Platon: dialo-
gos tardios. Actas del Symposium Plato-
nicum de 1986, UNAM, Mexico 1987.

Actualment estava treballant en la
redacci6 d'una Historia del Pensament
grecoroma en sis volurns per a ('edito-
rial Herder, i en les ultimes corrections
d'una traduccio comentada del Timeu.

Confidencialment

Un amic molt estimat, cl Dr. Ernesto
La Croce, em va portar davant Eggers,
que acabava de tornar del seu cxili i ha-
via guanyat una altra vegada el seu hoc
a la Universitat. Ell em va permetrc as-
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slstll a 1_I11 Se17llllarl (IC tradLICClo (ICI Ti-
mis, sense coneixer- me. Ercm vuit per-
sones, tots professors.

Poe temps despres em va obrir les
portcs do la revista i4cthcxlS que acaba-
va de fundar. Vaig escriure un article. Va
caviar- lo als Estats Units a un dels
mcmbres del referat perque ('examines.
Aquest professor va exigir que jo can-
vies la traduccic d'una paraula . Vaig dir
a Eggers clue no pensava canviar-la. Em
va seure a taula al seu fosc despatx de
l'antiga facultat i cm va dir clue la nicva
actitud era orgullosa . Vaig tenir el cor
en un punv. Gravies a la insistencia d'a-
quell nleu antic , la paraula va ser can-
viada i Particle publicat.

Quasi vint anus despres, Eggers
m'escriu per a convidar- me a Granada
i per a dir-me que vol quedar-se uns
dies a Barcelona . Al final de la carta em
demana disculpes per aquelles parau-
Ies.

Ara penso que potser probablement
tenia rau aleshores . Em va donar dues
llic.ons d'humilitat: la primcra amb la
paraula, la segona amb l'cxemple.

A la nlarca de la meva vida va arribar

el I)r. Ig;ers i ara ha nrarxat. Ara Testa
lliurc de tasqucs academiques. Quan va
estar a Barcelona, a la Societat Catalana
de Filosofia impartint el curs sobre
questions fonamentals del platonisme,
el 13 i 14 de setembre de 1995, va men-
cionar aquell passatge do ('Apologia en
que Socrates diu que ningu no sap com
es la mort, pero que ell sospita que ha
de scr corn un somni o millor que aixo,
una continuacio de la vida. Tambe va
mencionar la conversio de Sant Pau.
Sospito clue aqucstcs inclusions tenien
arrcls en el scu pit, uns batecs del scu
cor ja s'havien aturat despres de I'episo-
di de l'infart do I'anv abans.

Eggers va ser un home d'esqucrres,
perseguit i exiliat per les seves convic-
cions, un home consequent. Pero tambe
va ser un cristia no institucionalitzat. I
un peronista compromes. Va prendre
dc cada font el seu, i no 11 van importar
gairc les rcaccions adverscs deli altres.

S'acaba una etapa? Els deixebles for-
mats per ell han marxat a ]'estranger.
Guarden, pero, l'espcranca de poder
col-laborar amb ]'Argentina, almenvs in
memoriam suam.
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