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Fabià Estapé

Al llarg de la meva vida com a professor 
de la Universitat de Barcelona he cone-
gut cap a una dotzena de rectors, en-

tre un feixista dels anys 1960, el nom del qual 
se m’ha esborrat de la memòria, i Dídac Ramí-
rez, home bo, amb qui vaig compartir les tri-
bulacions de la famosa “tancada a la Central” 
de l’any 2008. Arran d’aquell fet ens vam fer 
amics, cosa que no vol dir que jo hagi pogut fer 
res per millorar l’estat dels estudis d’Huma-
nitats, com era el seu desig, i el meu. 

Vaig tenir tractes amb gairebé tots els rec-
tors dels últims 40 anys i recordo la gran in-
tel·ligència de Tugores, la politesse tarrade-
llista de Bricall, les ambigüitats de Badia i 
Margarit –de qui es deia, amb molt d’enginy, 
que “semblava franciscà, però era jesuïta”– i 
el caràcter fainéant de Caparrós, que es va 
morir el mateix dia que plegava del càrrec i re-
collia, al despatx, els seus efectes personals. 

Però el rector amb qui vaig passar millors 
estones va ser Fabià Estapé. Fill de Portbou, 
era un home posseït d’una genialitat natural, 
possiblement fruit de les tramuntanades del 
seu lloc d’origen. Un dia que jo era al seu des-
patx, va aparèixer una diputació de pilots i pi-
lotes d’aviació reclamant que atorgués títol de 

llicenciatura a la carrera aeronàutica. Esta-
pé no va perdre el temps en discussions ab-
surdes. Es va limitar a dir al cap de la comis-
sió: “Mirin, vostès em donen un Boeing 747 
i el títol de pilot, i jo els donaré un títol univer-
sitari”. Els pilots se’n van anar sense piular. 

En una altra ocasió, com sia que en aquell 
temps la universitat tenia més mitjans que 
ara, va haver-hi un còctel als jardins de l’alma 
mater (que vol dir “mare que alimenta”, res 
a veure amb el que es pensa molta gent) amb 
tota mena de menges delicades i de preu. Hi 
havia una taula amb una gran safata amb gam-
bes de Palamós, prop de la qual s’amuntega-
ven els professors: els famosos i els afamats. 
També hi havia Badia i Margarit. Com que 
aquest era d’una austeritat llegendària, Es-
tapé va agafar un grapat de gambes olioses i 
les va ficar a la butxaca de l’americana d’en 
Badia. I li va dir: “Emporta-t’ho a casa, que no 
se sap mai”. No es coneix si Badia es va men-
jar les gambes per sopar; el que és segur és que 
va haver de desembutxacar –cosa que li sem-
blava sempre una tragèdia– quan va haver de 
dur el vestit a la tintoreria.✒
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“Només els desgraciats 
creuen en el destí” 

La veritat i la llibertat 
ens esperen al final 
del trajecte 
Joan Margarit, guardonat ahir amb 
el premi Jaume Fuster que atorga 
l’Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana, creu que si fem les co-
ses bé, la veritat i la llibertat ens es-
taran esperant al final de la vida, 
com una mena de recompensa. El 
poeta està convençut que la veritat 
mai fa mal, o almenys no fa tant mal 
com la mentida. I carrega contra els 
que reivindiquen la felicitat dels ig-
norants: “Això és un tòpic que fa la 
delícia dels que tenen el poder –em 
diu–. Has de desconfiar sempre de 
tot allò que funciona al poder. La 
santa ignorància és monstruosa, jo 
no he vist cap ignorant feliç. Com 
tampoc no he vist la felicitat entre 
els que renuncien a viure plena-
ment la vida per evitar el dolor”. 

El repte de deixar 
d’ignorar la nostra 
ignorància 
 
D’ignorants en som tots, per bé que 
no tots ignorem el mateix ni en el 
mateix grau. De llacunes, cadascú té 
les seves. El primer pas per vèncer 
la pròpia ignorància deu ser deixar 
d’ignorar-la. A part d’ignorant, has 
de ser estúpid per creure que ja en 
tens prou amb el que saps. I contra 
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l’estupidesa sí que hi ha ben poc a 
fer. Com va dir algú, la ignorància es 
pot curar però l’estupidesa és per 
sempre. 

Gràcies a la nova edició en cata-
là d’Una confabulació d’imbècils 
(Anagrama), traduïda per Xavier 
Pàmies, rellegeixo la frase de Jona-
than Swift que va donar peu al títol 
de la novel·lassa de John Kennedy 
Toole. “Quan al món apareix un ge-
ni de veritat –va escriure Swift–, se’l 
pot reconèixer per aquest senyal: 
que tots els imbècils es confabulen 
contra ell”. Swift, a diferència del 
pobre Toole, va ser un autor prolí-
fic, però se’l recorda sobretot per 
Els viatges de Gulliver. Concebia la 
literatura com a provocació i era ad-
dicte a la sàtira, un gènere que li per-
metia disparar pel broc gros sense 
ofendre gaire. La sàtira, deia, “és un 
mirall màgic en què cada persona hi 
veu reflectida molta gent excepte a 
si mateixa”. Pel mateix mecanisme 
que ens fa detectar l’estupidesa i la 
ignorància alienes molt abans que 
les mancances pròpies. 

L’home savi sap 
admetre que estava 
equivocat 
 
Jonathan Swift (1667-1745) és con-
siderat el primer gran escriptor sa-
tíric irlandès. Havia nascut dos se-
gles abans que els altres dos irlande-
sos que van fer anar l’enginy com 

volien: Oscar Wilde i George Ber-
nard Shaw. La dels imbècils conxor-
xats és només una de les moltes fra-
ses brillants (i encara vigents) que 
Swift ens va llegar. “Com es pot es-
perar que la humanitat accepti con-
sells, si ni tan sols té en compte els 
advertiments?”, es preguntava ell i 
podríem preguntar-nos nosaltres. 

“Només els desgraciats –va ob-
servar Swift– creuen en el poder del 
destí. Els qui són feliços sempre 
atribueixen l’èxit al seu esforç i ta-
lent”. Seguim igual: preferim pen-
sar que hem fet mèrits per tenir el 
que tenim, i ens costa reconèixer 
que, a més, hem tingut sort. 

Els aspirants a genis fan massa 
cas als imbècils que els ataquen. 
“Que et critiquin és l’impost que cal 
pagar per ser eminent –afirmava 
Swift–. Però si els homes de talent 
decidissin no queixar-se mai per es-
crit dels seus crítics i detractors, la 
generació següent no sabria que els 
han tingut”. 

Tornant a la ignorància. Jona-
than Swift ho tenia clar: “Una per-
sona no s’hauria d’avergonyir mai 
d’admetre que estava equivocada. 
Equival a dir, en altres paraules, que 
avui és més sàvia que ahir”. Segons 
ell, “l’etapa final d’un home savi es 
consagra per complet a esmenar les 
bogeries, prejudicis i opinions falses 
que ha anat assimilant durant les 
etapes anteriors”. Fet això, potser 
arriba a la veritat i la llibertat de què 
parla Joan Margarit.✒
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De la felicitat dels ignorants, l’estupidesa eterna i els detractors 
habituals


