Lliçó magistral
Paraules del senyor Isidre Carreras Vila, president de l’Associació d’Antics
Alumnes del Col·legi Beat Ramon Llull, en representació del doctor Miquel
Colom
Digníssimes autoritats,
Ho preveia i ara ho veig: és necessari, en aquest acte, pronunciar unes paraules de sinceríssim
agraïment. Doncs sí, tal és el meu profund... agraïment. En primer lloc a vosaltres, altes
autoritats universitàries, que us responsabilitzau d’un tan elevat títol, com és el de doctor
honoris causa, a un qui, per mancar de tot, ni tan sols pot mostrar l’ínfim, com és el de
batxillerat.
No cal dir-ho: em vengué molt de nou saber que els antics alumnes, agraïts als meus esforços
fets per tal d’anar millorant el seu nivell cultural, ara cercant suport per aquí i per allà, heu
aconseguit poder donar, al ja vellíssim pare Colom, aquesta tan inesparada sorpresa. Gràcies,
doncs, també a vosaltres, estimadíssims antics alumnes, autors materials, potser inoportuns,
de la concessió del títol al qual em referesc.
I potser podria acabar aquí el meu parlament.
Mes, si ho permeteu, afegiré quelcom sobre la vertadera raó de l’interès dels antics alumnes
per l’ensenyament del pare Colom. Dit en poques paraules, bastaria fer al·lusió als petits
coneixements lingüístics que mostrava l’actual ancià professor.
Aquest, ja estudiant i durant quatre anys, havia treballat unes hores diàries, en una saleta
presidida per mossèn Alcover, cara a cara de Francesc de B. Moll, en la preparació immediata
del que seria el gran DCVB, temps en què la meva ànima havia estat fortament remullada de
lingüística.
Doncs bé, l’any 1977 se celebrà, a Miramar (Valldemossa), el segon Congrés Internacional de
Lul·lisme. En tal ocasió jo editava el meu volum Onomàstica lul·liana, i l’amic Francesc de B.
Moll en feia la corresponent recensió, de la qual n’extreiem algun petit fragment:
«El P. Miquel Colom, T.O.R., és una de les persones que he conegut més dotades per a la
filologia». «Com a mostra de la seva valuosa feina lingüística, el P. Colom acaba de publicar un
volum titulat Onomàstica lul·liana, en el qual exposa i comenta tots els noms propis de lloc i de
persona que apareixen dins les dites obres del gran mestre medieval».
Moll ja fa referència al meu Glossari general lul·lià, en aquell temps encara en preparació.
He volgut fer una petita referència a la que ha estat la curolla de la meva vida intel·lectual: la
lingüística.	
  

