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Va néixer a
Alforja el
1928, fill
d’un metge i
una mestra, i
va ser un nen
salvatge de
tolls i grano-
tes durant
tota la guer-
ra. El món
idíl·lic se li va
desmuntar
amb el fran-
quisme i, al
llarg de la
vida, li van
anar caient
les il·lusions,
les religioses
i les políti-
ques. Ara, en
la vellesa,
acaba de pu-
blicar la se-
gona part de
les memòri-
es: La meva
veritat
(Angle), on
perd el to de
professor de
filosofia
ponderat per
dir-hi la seva
sense
embuts.

FOTO:
MIQUEL ANGLARILL

O.F. La mort és una cosa que m’ha
preocupat sempre. Davant d’ella
pots adoptar postures evasives, fer
veure que no existeix, pensar en al-
tres coses, viatjar, però jo tinc una
consciència molt viva i m’adono de
la meva existència i m’adono que
això s’acaba. Les presències desa-
pareixen totes.

A.C. I on van a parar?

O.F. Enlloc. Ahir vaig fer un semi-
nari a la Universitat Ramon Llull i
se’m van tirar al damunt els exalum-
nes per tot això de Déu i els autobu-
sos. Jo ho trobo una poca-soltada.
De tota manera, el tio que ha muntat
el negoci sap què fa perquè l’anunci
bé l’has de pagar. Ha agafat els sen-
timents de molta gent. Lingüística-
ment, que és el meu tema, em pre-
gunto: “Existeix Déu?”. Si jo dic “Aquí
hi ha un llibre”, totes les paraules
tenen un significat molt precís. Però
quan dic “democràcia”, què he dit?
La democràcia no l’hem vista mai.
La llibertat, tampoc. I Déu? La pa-
raula és una absoluta imprecisió.
Ara bé, no perquè no hi hagi impre-
cisió de llenguatge per parlar de

Déu, per parlar de la democràcia,
per parlar de la dignitat, no es pot
dir que no puguin existir. El que
diem és que el món acaba on acaba
el llenguatge, això ho diu Wittgens-
tein i em sembla importantíssim.
Sobre Déu no hi ha llenguatge.

A.C. Però els poetes sí que en
parlen.

O.F. Bé, la poesia viu d’una inade-
quació del pensament a la realitat.
Són imaginacions, fantasies que
més o menys apunten a una idea...
El Wittgenstein diu que la ciència ho
ha estudiat tot sobre l’home i enca-

ra no ha respost a cap de les pre-
guntes que li interessen. I qui pot
tocar aquestes realitats? Ell respon:
la mística. Tots els místics diuen el
mateix. Hi he arribat, però quan
estic de tornada, no puc dir res. Als
poetes els passa el mateix, penso
ara en un Hölderlin o un Rilke. No
tenen paraules per expressar allò
que els sembla que han vist.

A.C. I en les seves memòries què
ens ha volgut expressar?

O.F. És la biografia d’una
desil·lusió. I aquest desencís de
viure, el tracto des d’un punt de
vista freudià. Freud diu que ens
movem pels motors d’eros i tàna-
tos. Eros té dos components: el
sexe i la gana. Tànatos és l’agressi-
vitat, les ganes de fer mal. Som re-
cerca de plaer i ganes de fotre
l’altre. Jo, com un individu més de
la realitat, em sento sotmès a això.
Hi ha un tercer component, que és
l’autocontrol, l’educació, i hi ha
una lluita aferrissada entre allò
que vol sortir i l’educació i la cul-
tura que han de frenar. El llibre és
el resultat d’aquestes lluites. En el

fons cadascú de nosaltres es un
esperit de contradicció en si ma-
teix. Els meus alumnes queden es-
tranyats perquè no coneixen l’Oc-
tavi Fullat d’aquest llibre. Veuen
una persona que exagera i se’n riu
de si mateix quan jo a la universi-
tat era ponderat. Amb el primer
volum, als 76 anys, ja vaig pensar
que la ponderació era una cosa
que no tocava.

A.C. Aleshores explica la decep-
ció.

O.F. Sí, hi ha una decepció que tots
hem tingut. Jo vaig viure el franquis-

me i la meva il·lusió era una nova
Catalunya en què hi hagués més
benestar i més alegria. Al mateix
cristianisme li ha passat això. També
parla d’un món nou i hi ha una
il·lusió, però quan veus la història de
l’Església quedes decebut. Passa el
mateix amb la política: han destruït
totes les il·lusions del socialisme.

A.C. Però aquest desencís és per-
què ha nascut en un temps d’espe-
rança. Ara ja neixen desencisats.

O.F. La diferència és aquesta. A
l’Escola del Mar i a l’Institut Escola,
on vaig anar, amb una mare que va

anar a la Montesori i un pare metge,
em van dir que el món el faríem mi-
llor i que al món són possibles mol-
tes coses. Jo vaig passar la guerra
en un mas, banyant-me en basses i
jugant amb les granotes, fent el sal-
vatge. Això et fa un món i quan vaig
començar a haver d’aprendre el
castellà, al batxillerat, vaig notar la
sacsejada d’un món que s’enfonsa-
va. I quan vaig desencantar-me del
cristianisme, també. A la vida, el
màxim que conserves és una perso-
na que t’estima.

A.C. Aquí volia anar a parar, a
l’amor.

O.F. Sí, hi ha l’amor, hi ha l’amis-
tat, la fe, que jo porto molt mala-
ment, i l’art. Això són possibilitats
de salvar el desencís. Ara estem
en una degradació lenta que
també va viure l’Imperi Romà.
Però no es va viure com un desen-
cís sinó com una transformació, ja
que hi havia una cosa nova que
era el cristianisme.

A.C. Nosaltres, sense la perspec-
tiva del temps, no podem notar
aquesta transformació, només el
desencís. Potser també ens estem
transformant a través d’aquestes
idees que ens vénen de l’Orient.

O.F. O de l’Islam. De vegades
penso si aquest paper que va jugar el
cristianisme en la caiguda de l’Imperi
Romà no l’està jugant l’Islam, ara.

A.C. I com podem educar algú en
aquest temps de desencís?

O.F. Mira, el que necessita més
una criatura és sentir-se estimada i
això no vol dir que se li hagi de con-
sentir tot. Ha de sentir confiança i el
que transmet més confiança a
l’altre és el tacte. En el moment
d’entrar a l’escola entra en el món
del llenguatge. La precisió és clau: si
una cosa és verda no li diguis que és
vermella. I per evitar el desencís: no
il·lusions a la totalitat, sinó il·lusions
concretes. A mi el que m’ha fet més
mal és que em vaig creure que era
una mena de redemptor del món.
Els grecs ja ho deien: hem de ser
conscients de les nostres limitaci-
ons. Aquell coneix-te a tu mateix del
temple de Delfos és clau. No vulguis
fer-te Déu. Montaigne també ho
diu: sigues assenyat. La paraula ca-
talana seny és molt encertada en
aquest sentit.❋
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