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CARPE DIEM
O EL MIRALL DEL PAGANISME
Oriol Colomer i Carles
La majoria d'aquests pensaments i esdeveniments es comencen a redactar en
el quinquenni del 70 al 75, quan es varen desenvolupar tots aquells canvis en
la societat religiosa que varen convulsionar el pensament i la consciència de
l'autor. Ara, en el retir i la llunyania d'aquella gent que podria desaprovar les
idees i les vivències que s'expressen en aquest llibre, l'autor ha començat
l'etapa de la privacitat i ha endegat la redacció dels seus pensaments
plasmats en un llibre de la literatura del jo.
Les cinc parts del llibre tenen un ordre lògic, d'acord amb els esdeveniments:
agnosticisme (respecte a la teologia) i relativisme (respecte a la filosofia)
pertanyen a la ment, al pensament. L'escepticisme és un resultat dels
anteriors i pertany a la voluntat i al tarannà vital.
La suma de les tres mentalitats anteriors podria donar lloc a una ètica del
cinisme, però en el seu cas, es prefereix una ètica de l'estoïcisme (ordre,
serenitat, estudi...).
Finalment, i pel que fa als sentiments, s'adopta la mentalitat de l'epicureisme,
dins d'un marc cultural, a la vegada anglès i clàssic romà.
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Autor/s del Llibre

Oriol Colomer i Carles
(Barcelona, 1941) Va estudiar als Escolapis. En acabar el primer any de
Biologia a la Universitat de Barcelona, va ingressar en l'Orde de les Escoles
Pies. Va estudiar Teologia a la Gregoriana de Roma, posteriorment a l'Institut
Bíblic de Roma, i finalment a l'Escola Bíblica de Sant Esteve de Jerusalem.
Va exercir de professor de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de
Barcelona. Es doctorà en Filosofia per la Universitat de Barcelona. En deixar
la vida religiosa (1975) fou catedràtic d'institut d'ensenyament secundari, en
les especialitats de Filosofia i Llengua anglesa. Va seguir un postgrau a la
Universitat d'Edimburg.
Ha escrit tres llibres sobre Josep Torras i Bages i una introducció a la filosofia.
Ha col·laborat durant dos anys als diaris La Mañana i al Segre, de Lleida.
Actualment viu jubilat a la vila de la seva adolescència, Lloret de Mar. És
col·laborador al Diari de Girona i escriu regularment a la revista local La Costa
sobre temàtica costumista i descriptiva de l'època passada, d'abans del
turisme: allò que es diria en anglès "by-gones".
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