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En l’imaginari social català el cog-
nom Folch va lligat al món literari. 
I amb raó. Ramon Folch i Camara-

sa (Barcelona, 1926 - Mollet del Vallès, 2019) va ser el 
novè fill del popularíssim escriptor i autor teatral Josep 
Maria Folch i Torres, a qui devem, entre altres coses, Els 
pastorets. Cal dir que tots els germans van destacar en 
una aventura o altra, però en Ramon va ser un dels es-
criptors i traductors catalans contemporanis més pro-
lífics i llegits del seu temps, potser comparable a Ma-

nuel de Pedrolo. L’obra sencera de Folch i Camarasa 
amassa un centenar de títols propis entre poesia, te-
atre, assaig, guions i narrativa, vora 150 traduccions al 
català (Nabokov, Orwell, Hemingway…) i més de 200 
al castellà. La visita, Quan el terror truca a la porta, Les 
meves nits en blanc i Sala de miralls són algunes de les se-
ves obres més conegudes.  

L’any 1959 Ramon Folch i Camarasa va publicar una 
novel·la curta, El nàufrag feliç, recuperada a la col·lec-
ció Petits Plaers de l’editorial Viena. És un misteri resca-
tar aquesta obra menor, més enllà d’oferir un retrat de la 
mentalitat d’una època, els anys cinquanta, i potser per 
comparació veure l’enorme distància en l’avenç psicoso-
cial dels nostres dies. Per als que van viure aquella èpo-
ca no deixa de ser un exercici de nostàlgia que deu arren-
car somriures; tanmateix, als joves lectors els pot sem-
blar una cosa força tronada. És interessant, però, veure 
com el llenguatge va lligat a un fur intern i a un període. 
Paraules com consirosament, pensívola, abellitosos, ga-
iament, espalmat, frisosa delícia, primparadament, et-
cètera, formen un estil reverencial i educat, segurament 
amb aquella noble intenció d’elevar l’esperit i afinar el 

gust del lector. Així mateix, l’humor que hi ha –blanc, 
amable, clapat d’ironia, amb tòpics i prejudicis, una mi-
ca revellit i melangiós– encara beu de l’univers postnou-
centista, però en la línia d’un realisme psicològic que des-
grana l’experiència humana rutinària. Hi ha l’intent, pot-
ser, d’oferir un retrat versemblant de la vida quotidia-
na, amb senzillesa i sense efectismes. 

El nàufrag feliç és un diari de records del protagonis-
ta, un escriptor d’èxit barceloní que topa, per atzar, amb 
una mena d’àngel amb gràcia anomenat Maria, el qual 
capgira la vida de l’artista. És una mica el tòpic de l’home 
casat, burro espatllat, aquell que s’acaba ridiculitzant. 
L’amor i la felicitat són tan complets que al novel·lista 
ja no li cal escriure. És un optimisme irònic de primera 
on s’apunta la baixesa del món literari, la importància de 
l’altre en la transformació pròpia, les virtuts del matri-
moni convencional i harmònic sense trontolls emotius, 
l’acceptació de la mort amb naturalitat i alegria. I el fran-
quisme? El detall interessant, potser, és veure com l’obra 
respira l’alè del mateix Folch i Camarasa, la seva mane-
ra de viure i d’entendre la vida, la identificació puntual 
del protagonista amb l’escriptor mateix. ✍

HANGSAMAN
Shirley Jackson  
Editorial Minúscula 
Traducció de Maia Figueroa 
304 pàg. 
20 € 
 
 

Aquesta és la terbolíssima història de 
la Natalie Waite, una jove de la Nord-
amèrica dels anys cinquanta que viu el 

seu debut universitari enmig d’una gran desorientació 
i sempre a punt de caure en un col·lapse nerviós. Viatgem 
dins d’una ment fràgil i maltractada per una família as-
fixiant i per una societat poc amable amb les dones, en un 
dels primers intents de Shirley Jackson d’explorar el pai-
satge interior de la seva generació de dones a través de te-
mes com la bogeria, la fractura i la turbulència. Tot i que 
potser no té la perfecció de les novel·les breus que escriu-
ria més tard, com Sempre hem viscut al castell o La ma-
ledicció de Hill House, té trets d’una contemporaneïtat 
rabiosa que la converteixen en un precedent il·lustrís-
sim, radical i modern. Ara que s’han aixecat tantes veus 
de dones maltractades i que es pot dir que l’abús és un 
dels temes principals de la narrativa actual, és il·lumina-
dor adonar-se de com una autora tan sofisticada i am-
bigua com Shirley Jackson el feia servir fa tants anys com 
a mecanisme central d’una narració, sense parlar-ne mai 
directament, deixant que bategués sota cada línia. La no-
vel·la s’obre amb un primer bloc d’una seixantena de pà-

‘Hangsaman’, de Shirley Jackson, explica la història d’una jove de 
la Nord-amèrica dels anys 50 rere la qual batega l’ombra d’un abús 

Malson al  
campus universitari

Un retrat versemblant, però tronat
Viena recupera la novel·la breu ‘El nàufrag feliç’, de Ramon Folch i Camarasa

gines esplendorós, que beu directament de l’stream of 
consciousness de Virginia Woolf, amb fins a quatre veus 
i plans de narració i temporals que es barregen i que fan 
dubtar des del primer instant de la veracitat d’allò que 
ens explica el narrador, que és omniscient però que qua-
si es fon amb la Natalie: és un llibre narrat en tercera per-
sona que sembla en primera, perquè no deixem mai 
d’acompanyar la primogènita de la família Waite. I qui-
na família: el pare, un escriptor i crític tan mediocre com 
egocèntric; la mare, que es lamenta perquè la seva vida 
consisteix només a organitzar les trobades d’amics dels 
diumenges a casa, i un germà anodí. Aquesta part es tan-
ca amb la insinuació d’un fet que acabarà sent fonamen-
tal per a la vida de la Natalie: un amic dels pares se l’en-
dú bosc endins. 

Una novel·la ambigua i pionera 
A partir d’aquí, el que hauria de ser una narració típica de 
formació i estada a la universitat, amb professors que vo-
len seduir alumnes, passejades pel campus i sorpreses 
més o menys desagradables per a les estudiants de pri-
mer curs, es va tenyint progressivament de foscor i d’am-
bigüitat fins a convertir-se en un malson. Què li passa a 
la Natalie? Qui són aquestes amigues que no paren de 
prendre còctels amb el professor de literatura i fer plans 
per fer desaparèixer la seva dona, en escenes del tot hi-
larants? Per què desapareixen coses de les habitacions? 
Com és que una mateixa clau obre totes les portes que 
acaben amb el número set? Per què les cartes amb el pa-
re són cada vegada més delirants, protagonitzades per 
una dama empresonada i un cavaller que malda per alli-
berar-la? I, sobretot, qui o què és la Tony, la millor ami-
ga de la Natalie? Segur que som a la universitat? 

Quan aquest llibre es va publicar, el 1951, els crítics 
van quedar del tot desconcertats i ningú va encertar-
ne una interpretació que avui és més transparent, enca-
ra que mantingui moltes ambigüitats. Jackson va em-
bolcallar la protagonista amb capes i més capes d’hor-
ror, humor i literatura, fins a fer-ne una criatura poli-
èdrica i misteriosa, per mostrar-nos el món a través del 
mirall deformant que poden ser els ulls d’una persona 
de disset anys. Per sort, la influència de Jackson no ha 
parat de créixer des que, el 2010, la Library of America 
la va incloure a la seva famosa biblioteca, i avui, gràci-
es també a les traduccions que se n’han fet, és referent 
indiscutible per a moltíssima gent, que n’aprecia pre-
cisament la multiplicitat d’interpretacions i les portes 
que es va atrevir a obrir cap a la foscor. ✍
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