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Narrativa
Contra el silenci
Ramon Folch i Camarasa
L’Albí. Berga, 2006

Joan Agut

A
mitjans d’oc-
tubre Ramon
Folch i Cama-
rasa fou inves-
tit doctor ho-

noris causa per la Univer-
sitat Autònoma de
Barcelona en el moment
que l’escriptor complia
vuitanta anys. La distinció
havia estat promoguda per
la Facultat de Traducció
com a compensació dels
anys de Folch dedicats a la
traducció, amb una biblio-
grafia amb més de cent-
cinquanta obres.

Ramon Folch i Camara-
sa (Barcelona, 1926), fill
del popular escriptor
Josep M. Folch i Torras, es
llicencià en dret a la Uni-
versitat de Barcelona i du-
rant una colla d’anys va
exercir de traductor a l’Or-
ganització Mundial de la
Salut, a Ginebra (Suïssa).
Després de jubilar-se va re-
tornar a Catalunya i es va
instal·lar a Palau-solità i
Plegamans, on dirigeix
l’Arxiu Museu de la Fun-
dació Folch i Torres.

L’autor pertany a la genera-
ció d’escriptors que es va
donar a conèixer en ple
franquisme, a finals dels
anys 50, integrada princi-
palment per Manuel de Pe-
drolo, Josep M. Espinàs,
Maria Aurèlia Capmany,
Joan Perucho i Jordi Sar-
sanedas. L’obra de Folch
és força extensa: prop de
cinquanta llibres entre

novel·la, narracions curtes
i teatre. La seva dilatada
activitat literària ha me-
rescut la majoria de pre-
mis literaris del país: Joa-
not Martorell (1957), Víc-
tor Català (1961), Sant
Jordi (1965), Fastenrath
(1972), Ramon Llull (1982)
i Pere Quart (1991), així
com diversos guardons pel
seu vessant de dramaturg.
Entre les seves obres cal

destacar: La visita, La
maroma, Bon dia, pare,
Tota una altra cosa, Sala
de miralls i Manual del
perfecte escriptor medio-
cre. També cal remarcar la
publicació de tretze àl-
bums de còmics de la sèrie
d’en Massagran.

Contra el silenci és la
crònica de la indagació
que fa en Sebastià Gom-
breny, de 72 anys, sobre la

mort del seu germà
Jaume, que va traspassar
al front de guerra, el 1938.
Amb aquest objecte, el
narrador s’entrevistarà
amb Conxita, amor de jo-
ventut del desaparegut
Jaume. La dona és una
vella malalta de prop de
vuitanta anys que viu en
una residència d’ancians.

Contra el que podria fer
pensar aquest planteja-
ment inicial, el protago-
nista de la novel·la no serà
el germà mort, sinó la
dona que havia de parlar
d’en Jaume. Així, al llarg
de la major part de la
novel·la, la Conxita evoca-
rà els seus records i es lliu-
rarà a tota mena de diva-
gacions fantasioses.
D’aquesta manera el lector
penetrarà en la vida d’una
dona del segle XX, amb
totes les seves creences,
vivències i obsessions.

Elnarrador,‘alterego’deFolch,
descriu fil per randa el dis-
cursejar de la vella amiga i
ho fa sense abandonar mai
un punt d’humor, molta
tendresa i una subtil ironia.
El que realment va passar
amb el germà mort restarà
en la boira de les suposici-
ons acceptades pels pocs
testimonis del drama i per
la freda literatura d’un co-
municat oficial.

La gràcia de Contra el
silenci es basa precisa-
ment en l’ambigüitat del
text, que en un principi
anuncia una història i des-
prés n’explica una altra.
La novel·la és prou inte-
ressant i ben escrita com
per confirmar que Ramon
Folch i Camarasa continua
sent un jove escriptor,
amb tota l’empenta, mal-
grat els seus 80 anys.

Crítica

Narrativa
Bestioles
Tana Marcé
Editoria Moll. Palma, 2006

Vicent Usó

Tana Marcé (Palma,
1960) és una habitual
dels premis literaris

de narrativa curta. Un bon
exemple, de fet, que els guar-
dons modestos –tan menys-
preats, segons com– poden
ser, de vegades, plataformes
d’ambicions més grans. Bes-
tiolesés el seu segon recull de
contes i, com l’anterior (Sor-
tir de rutina), es nodreix, en
part, dels relats amb què ha
rebut diferents guardons.

En aquest cas, el nom fa
la cosa: a Bestioles tots els
contes tenen a veure, poc o
molt, amb animals. A voltes
en són els protagonistes i a
voltes fan simplement de se-
cundaris. Però en tots i ca-
dascun dels contes us troba-
reu una bèstia o altra: rens,
peixos, papallones, escara-
bats, tortugues i, molt so-
vint, gossos. Però hi ha més
factors que delaten que la
concepció del conjunt obe-
eix a més factors que la sim-
ple acumulació: el llenguat-
ge planer, la sintaxi diàfana,
l’aspiració a penetrar subtil-

ment en l’interior dels per-
sonatge, les frases tallants,
un cert deix irònic. De tots
els trets comuns, tanmateix,
en sobta un: el recurs, es-
pars però recurrent, a un
cert realisme màgic que de
vegades causa sorpresa i
d’altres més aviat estupor.

En general, no són contes
supeditats a un final, sinó
que estan concebuts de ma-
nera que és la suma d’ele-
ments que acaba satisfent
les expectatives del lector.
Del conjunt, en destacaria
dos: Adiaforia i La tortuga
que nedava per l’aire, tots
dos, curiosament, premiats
en dos certàmens.

El primer narra, amb un dis-
tanciament cruel, l’atrope-
llament d’una gossa en una
autopista i l’esclafament pos-
terior sota les rodes dels cot-
xes. En el segon, l’autora fa
ús d’una ironia despietada
per denunciar les dificultats
de fer compatible la decisió
d’escriure i les feines de la
casa. En tots dos, Marcé fa
servir les millors armes: una
aparent fredor narrativa que
amaga, en realitat, càrregues
de profunditat notable.

Bestioles és un conjunt
notable de relats. I en guar-
da alguns d’aquells que ro-
manen més enllà del temps
que s’inverteix a llegir-los.

Moltes bèsties

Viatge al passat

Assaig
El banquero
de los pobres
Los microcréditos
y la batalla contra la
pobreza en el mundo

Muhammad Yunus
Traducció d’Albino Santos
Paidós. Barcelona, 2006

Xavier Filella

El 1983, en contra dels
consells de la banca
establerta, el profes-

sor bengalí Muhammad
Yunus va fundar Grameen
Bank, un banc dedicat a
atorgar microcrèdits a les

persones més pobres de
Bangla Desh. La idea havia
nascut a mitjans dels anys
70, quan Yunus va prestar
de la seva butxaca una
quantitat de 27 dòlars a qua-
ranta-dues persones d’una
aldea del seu país. Eren fa-
bricants de tamborets que
no necessitaven més que un
petit crèdit per poder adqui-
rir la matèria primera per
fer la seva feina.

El gest de Yunus els ajudava
a trencar el devastador
cercle de pobresa i iniciava
un colossal combat que en-
guany ha rebut el premi
Nobel de la pau que reco-
neix al professor bengalí, i
a la banca que ell va con-

tribuir a fundar, els seus
esforços per generar des-
envolupament econòmic i
social des de baix.

Aquest reconeixement
fa particularment oportu-
na la publicació d’El ban-
quero de los pobres, obra
que relata, amb un llen-
guatge àgil i amè, la lluita
del professor Yunus en
l’eradicació de la pobresa.
L’autor qüestiona la mane-
ra habitual d’entendre
l’economia i declara que els
subsidis no són la millor
manera de combatre la po-
bresa. La filosofia Grame-
en és ben bé la inversa de
la d’un banc tradicional,
basada en les garanties i
els avals. Muhammad

Yunus i el seu banc creuen
que el crèdit hauria de ser
acceptat com un dret
humà i, en conseqüència,
no tenen cap inconvenient
a concedir préstecs a
aquells que no tenen res.

Fins al moment, Grameen ha
proporcionat més de 4.700
milions de dòlars en mi-
crocrèdits i el seu model
comença a estendre’s
arreu. Certament, Grame-
en és ben diferent dels
bancs tradicionals. No tan
sols té una inversemblant
taxa de recuperació prope-
ra al 99% dels crèdits, sinó
que l’absoluta majoria dels
seus clients són dones.
Més encara: el seu objectiu

no és maximitzar els bene-
ficis, sinó demostrar que
les empreses impulsades
per la consciència social
poden ser unes formida-
bles competidores de les

que estan basades en la
cobdícia. Actualment, Gra-
meen és la primera empre-
sa privada de Bangla Desh
i gestiona des de telefonia
mòbil fins a Internet.

La narradora mallorquina Tana Marcé. JOSEP LOSADA

El banc de les dones
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