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Octavi Fullat, Premi Ramon Fuster
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 Gràcies per comptar amb 
mi a l’hora de fer la presentació del guardonat. De fet, començo a 
témer que els membres de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats em tinguin al seu arxiu com l’especialista 
en Octavi Fullat, ja que el darrer cop que vaig ser aquí va ser també 
per parlar de l’admirat intel·lectual i presentar el seu llibre La meva 
llibertat. La seva, és clar! 

Res més lluny doncs d’aquesta possibilitat, i per raons diverses. 
Una, no em crec capaç de ser especialista en cap gran cosa. Dues, 
la meva identitat i nacionalitat no coincideixen amb les de les per-
sones que sí que l’han estudiat a fons, l’Octavi, i per això van ser 
capaces de fer-ne tesis doctorals: a Itàlia, Portugal i Estats Units 
–Mèxic, si tenim en compte l’origen i no la residència de Sandra 
Rudzki. I tres, em temo que fins i tot aquestes tres estudioses es 
van quedar curtes, ja que una cosa és estudiar el pensament de l’il-
lustre educador, i una altra de molt diferent, la personalitat, encara 
més rica, de l’home de lletres, incansable investigador, infatigable 
viatger, polèmic analista i independent ciutadà capaç de rebatre 
qualsevol tesi des del coneixement històric i evolutiu de la lògica 
i la raó. Precisament per això, és ja natural en ell aplicar sempre 
el sentit comú i fer veure la frivolitat de l’inculte i la petulància de 
l’agosarat. 

Hi ha també una altra raó per no poder ni voler ser l’especialista 
en el mestre de mestres. I és precisament per aquesta simplificació 
en l’especificitat que ens caracteritza. Ja sabem que a casa nostra 
tenim una tendència natural a buscar l’oracle per a cada cas, cada 
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cosa, cada tema o cada icona. I que un cop creiem que l’hem tro-
bat, ja no ens en cal cap més. Som així de reduccionistes. D’aquí 
que aquell ingenu passa a ser el referent, se l’etiqueta com a tal i 
sempre més se’l relaciona amb el cas, la cosa, el tema o la icona. 
Contràriament, mai més no pot treure’s la identificació del damunt. 
Identificació que, en múltiples ocasions, acaba arrossegant com un 
llast de la seva vida, per acabar revoltant-se contra el motiu que ha 
estat centre dels seus estudis durant un temps, però que mai no va 
pretendre que ho fos de la seva existència. Però com que amb un 
que representi qualsevol col·lectiu il·lustre ja en tenim prou, a més, 
ens acabem permetent el luxe de perdre de vista altres fons d’ins-
piració, estudi o il·luminació intel·lectual i menystenir l’amplitud 
d’un horitzó que pot no tenir abast. I aquest és el cas del nostre 
home, de qui no sempre s’ha parlat prou entre nosaltres, mentre 
que el món de les ciències educatives i del pensament el buscaven, 
el citaven, el traduïen i l’homenatjaven.

Ell, però, ho acceptava tal com li venia i mai no va defallir ni 
tenir cap intenció d’abandonar aquesta trista, pobra, bruta i dissor-
tada pàtria, com va definir-la Espriu, més enllà del temps en què 
la situació política i la seva expulsió de la universitat el porten a 
recórrer món. I a cercar després la possibilitat d’ampliar estudis a 
París per tornar i enriquir-nos una mica més a tots. Especialment 
als seus alumnes, que l’elogien encara avui com ell elogia les figures 
de Lévi-Strauss o Michel Foucault, de qui va ser deixeble directe. 
Entre molts d’altres. Tot un luxe a l’abast de molt pocs.

De dreta a esquerra:

Josep Cuní, Josefina

Cambra, Pasqual

Maragall, Octavi Fullat

i Francesc Danés
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Fixem-nos doncs, que la fugi-
da representa en el temps una 
recuperació ampliada de l’estu-
diós, perquè, de cada pas i de 
cada moment, n’ha sabut treure 
el profit de qui mai no en té prou 
i de qui sempre en vol més, de 
coneixement, de profit de la cir-
cumstància, de lectura positiva 
d’una situació, d’aprofundiment 

de la raó de ser i d’existir. Per això, ell mateix s’ha aplicat l’essència 
llatina del verb «ambular – ambulare», que, com el mateix Octavi 
Fullat escriu en el preàmbul de la seva novel·la Viatge inacabat, 
de l’any 1990, pels romans significava «caminar», «passejar-se», 
«anar anant i venint». En definitiva, «posar-se en marxa abans 
d’iniciar la marxa», «caminar abans de caminar». No crec, doncs, 
que hagi fet cap pas endebades. Si més no, conscientment, fins a 
recollir avui el premi Ramon Fuster de mans dels seus iguals, els 
companys d’afanys i fatigues, reunits en aquest Col·legi, de la Junta 
de Govern del qual va ser membre entre els anys 1977 i 1983, uns 
anys decisius pels canvis que va provocar i l’empenta que va tenir. 
Va ser just a partir de la primera junta que ja no presidia qui dóna 
nom al premi que avui es lliura al Dr. Fullat. Va ser, però, quan el 
país caminava cap a la ruta llavors incerta d’una transició que ens 
allunyava d’aquell dictador que va entrar a les vides de persones de 
la seva generació «vomitant la metralla des del seu buc de guerra 
Canarias, i classes i danses van tremolar», escriu l’Octavi al primer 
volum de les seves memòries, aviat ampliades en el segon, que està 
a punt de sortir.

És allà on es descobreix l’àmplia dimensió de qui va néixer 
«entre dos cadàvers, minúsculs, però cadàvers». El del seu germà 
Jordi el va avançar just cinc dies abans del naixement de l’avui 
homenatjat, segons li va etzibar el mossèn. 

Va néixer aprenent a sobreviure i ha sobreviscut ensenyant a no 
morir. I per això va fer seva aquella màxima de Jaume Balmes quan 
va dir que «només la intel·ligència s’examina a ella mateixa» per 
sotmetre’s cada dia a la revàlida del coneixement ampliat i passar 
després a examinar amb rigor, prudència i docència milers i milers 
d’alumnes que han après amb l’Octavi que una cosa és dir i una 
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altra de molt diferent, pensar. 
Que com va dir el clàssic, «un 
moment de pensar equival a 
una hora de parlar».

L’Octavi parla, és clar que 
sí. I molt. Però poques vegades 
diu alguna cosa que no hagi 
pensat. I la gran majoria, quan 
se l’interpel·la sobre qüestions 
de l’actualitat que encara no ha 
tingut temps de pair, busca en el disc dur del seu cervell la frase, 
el pensament, la cita o l’episodi dels seus vastos coneixements, i 
relaciona el gest o la gesta amb la saviesa del clàssic o la lliçó del 
mestre. També per aquestes mateixes raons ell ha estat un bon 
mestre. I no ha tingut inconvenient a parlar clar de l’educació i 
l’ensenyament. I trencar motlles o obrir camins. Fins i tot anar a 
contracorrent en èpoques no tan llunyanes en què ens volien fer 
creure que aquelles noves tendències eren la solució als problemes 
endèmics de l’escola, tot i que el temps, inescrutable i inapel·lable, 
ha demostrat que tampoc. Per això ara aquells mateixos que ens 
feien passar bou per bèstia grossa són els que, de vegades de cor, 
de vegades amb cinisme, reclamen recuperar la memòria, tornar a 
l’esforç i no perdre de vista la disciplina, eines imprescindibles per 
a una escola que Octavi Fullat ha defensat amb la força aferrissada 
de la seva potència intel·lectual. Una escola lliure però culta, alegre 
però ordenada, compromesa però eficient, modèlica però plural. 

No és estrany, doncs, que la Junta de Govern li concedeixi avui 
aquest Premi Ramon Fuster «per la seva capacitat de contribuir a 
les exigències d’innovació i reflexió en el camp de l’educació; per 
haver bastit una obra considerable, persistent i qualitativament 
notable a favor de la cultura i la pedagogia catalanes». 

I jo afegiria, «per ajudar-nos a tots a escriure, a llegir i... a 
pensar». Per això ell sempre mira la televisió que li provoca menys 
nàusea.

Enhorabona, Octavi!
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