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El narrador, traductor i dramaturg Ramon Folch i Camarasa va néixer a Barcelona el 1926. CRISTINA FORÉS

Narrativa
Contra el silenci
Ramon Folch i Camarasa
Edicions de l’Albí. Berga, 2006

Joan Triadú

S’
atribueix a
Rusiñol allò
de: qui cerca
la veritat, li
estaria ben bé

que la trobés. Tota aquesta
meravella narrativa de
Contra el silenci no és sinó
això: l’escenificació (a
compte del diàleg, gairebé
un monòleg) de tot un pas-
sat, treballosament recer-
cat amb aquell amor a la
justícia que no arrossega
contrapartides de reivindi-
cació i encara menys de re-
venja. Tanmateix, el títol se-
riós de la novel·la fa que es
vesteixi de mudar el lector,
perquè no es presenti amb
la roba de cada dia a una ce-
rimònia que tot fent humor
i sensatesa (excel·lent com
el millor Folch) porta a una
visió del món que concreta i
distingeix el que ha estat la
fe d’una vida i el que fou la
certitud d’una mort.

Això darrer, és a dir la
mort, fa previsorament que
el lector, si vol entendre’s
des del començament amb
la proposta que li fa l’escrip-
tor, hagi de retornar a l’avís
del títol; ara tot llegint la
història que amb tanta efec-
tivitat es descabdella verti-
ginosa en forma de novel·la
i que hi faci les preguntes
que el títol suscita. De quin
silenci parlem? Contra quin
silenci deuen lluitar les 235
pàgines del llibre?

Ben altrament, tot seguit
ens adonem que no és un
relat descriptiu, darrere el
qual s’amaga el silenci fins

Crítica

a arribar al desllorigador.
Res d’això: tota l’estona, o
gairebé tota, la relació dels
fets, actualitzada per una
memòria honesta, exposa-
da amb una vivacitat admi-
rable, és la transcripció ma-
gistral d’una llarga conver-
sa portada per una dona.

Què passa, doncs? On hi ha el
gat amagat? Amb paraules
de l’eminent historiador
(no cal presentar-lo) Josep
M. Solé i Sabaté “hi ha el
temor de remoure el pas-
sat, sobretot el de la guer-
ra”. Ho diu en la transcrip-
ció d’una conferència seva
(de títol, si es mira bé, prou
significatiu): La influència
de la Guerra Civil en la po-
lítica actual (Revista Re-
lleu, 88-2006). En diversos
moments es refereix a fets
que cal historiar amb rigor,
en lloc de memoritzar ten-

denciosament, entre silen-
cis, el que va passar en con-
cret a Catalunya durant la
Guerra Civil. Folch i Cama-
rasa s’enfronta coratjosa-
ment a aquests silencis.
Solé i Sabaté diu: “Que bé
que ha anat això dels in-
controlats! Si cinquanta
anys després en Joan Vi-
llarroya i jo hem localitzat
tots els incontrolats, vol dir
que no ho eren; tothom ho
sabia perfectament”. En al-
guna pàgina d’aquesta
novel·la per més d’un motiu
excepcional, hi trobem
l’exemplificació, sarcàsti-
cament escruixidora, de
tanta ignomínia silenciada.

L’altra raó de ser de la
novel·la (i la principal) és
l’escenari de la batalla de
l’Ebre. Solé i Sabaté s’indig-
na de l’oblit en què es té el
que anomena l’“èpica nos-
tra”, dels catalans. A Con-

Saviesa sufí

tra el silenci es recorda com
va acabar per a soldats de la
quinta del biberó l’indult
que es va concedir a darre-
ra hora als que no s’havien
presentat o havien marxat
del front amb alguna excu-
sa. La ferida resta oberta,
sagnant. Hi ha prou esment
i un grau suficient de cons-
ciència del que va passar?
Què hi ha de les morts, mai
reconegudes, per bales a
l’occipital?

He dit que aquesta novel·la és
excepcional per més d’una
qualitat o condició. Em refe-
reixo ara al tractament del
que podríem anomenar la
religiositat. És el fet de par-
lar-ne amb naturalitat, trac-
tada com una dada històrica
–del temps de joventut de la
narradora– i també com
una vivència crítica actual i
forta. Jo diria que potser des

Una referència narrativa
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Contes dels dervixos
Idries Shah
Traducció d’Imma Estany
Pagès Editors. Lleida, 2006

Joan Agut

Idries Shah (1924-1996)
va néixer a Simla
(l’Índia) en el si d’una fa-

mília haiximita, descendent
directe del Profeta i líders de
la tradició sufí. Shah, durant
molts anys fou director de
l’Institute for Cultural Rese-
arch de Londres, des del
qual va dedicar una bona
part de la seva vida a l’estudi
i divulgació del sufisme, i va
dedicar una tasca immensa
a la recerca de la tradició

oral i literària d’aquest cor-
rent místic islàmic.

L’autor es va donar a co-
nèixer el 1964 amb The
Sufis, que va aparèixer a la
Península una dècada des-
prés. D’aleshores ençà Idries
Shah ha publicat una consi-
derable obra, tant de divul-
gació com d’investigació
sobre el sufisme.Contes dels
dervixos és la seva primera
obra traduïda al català.

Contes dels dervixos in-
tegra una vuitantena de
narracions, sobre les quals
el subtítol del llibre explici-
ta: “Relats d’ensenyament
dels mestres sufís en el de-
curs dels darrers mil anys,
i triats entre els clàssics, de
la tradició oral, de manus-
crits inèdits i d’escoles de
molts països”.

De fet, són històries que
s’estenen del segle VII al
segle XX i que conten tots
els matisos del pensament
sufí. L’humor, una cons-
tant sempre present, fa
camí al costat de la parà-
bola, la paradoxa comple-
menta els ensenyaments
morals i els “exemples de
vida” formen part d’una
psicologia amarada de mis-
ticisme. El conjunt de re-
lats és prou extens perquè
el recull faci pensar en un
jardí immens en què el
temps i la saviesa han anat
dipositant plantes i flors
exòtiques que constituei-
xen un plaer per a l’esperit.

Contes dels dervixos és
una obra que s’ha d’assabo-
rir lentament, sense pres-
ses. En general, els contes

El narrador i estudiós indi Idries Shah (1924-1996). SP
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Camp de sang
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Gemma Casamajó

“Mai se sap quan
començarem a
assemblar-nos

als que… als que no ens agra-
den”, diu l’escriptora portu-
guesa Dulce Maria Cardoso a
Camp de sang, una novel·la
guardonada amb el Gran
premi Acontece de novel·la.
Aquesta pertorbadora frase
que no deixa a ningú indem-
ne esdevindrà una ferida
fonda en la consciència del
lector que l’acompanyarà al
llarg d’aquestes interessants
400 pàgines de literatura
portuguesa, que el segell ma-
llorquí El Gall edita junta-
ment i justament amb una
altra novetat de les lletres lu-
sitanes: el poema en prosa de
José Luís Peixoto, Te’m mo-
rires, obres amb les quals la
col·lecció El Cabàs vol obrir-
se a d’altres literatures.

Camp de sang comença
amb un enigma: un home
que ha comès un crim i qua-
tre dones que esperen ser in-
terrogades. Les dones són la
mare, l’exdona, lapropietària
d’una pensió i una jove em-
barassada d’ell. L’home s’in-
venta que és comptable i fa
fumigar l’habitació cada dia
perquè té pànic als insectes.

A l’hora de llegir la novel·la, el
lector posarà l’ull i pararà es-
ment, sobretot, en l’estil. Re-
cordem que els grecs desig-
naven stilus al punxó que es
feia servir per escriure els sig-
nes en una superfície tova
d’argila o cera. Si entenem
l’estil, doncs, com l’expressió
de la individualitat de qui es-
criu, podem ben dir que dar-
rere d’aquesta novel·la hi ha
trumfo per motius diversos.
El més rellevant, potser, és
perquè s’hi distingeix una
veu pròpia, suggestiva i ben
aparellada amb la història
que explica. Però n’hi ha d’al-
tres, de trumfos, com ara
l’elaboració d’una gran intri-
ga d’acció tot convertint-se,
en aquest cas, en un dels nu-
clis essencials del relat; com
ara latrama;com ara lacons-
trucció del narrador i la seva
interrelació amb la veu dels
personatges, persones que,
com la majoria dels indivi-
dus, conviuen amb la fanta-
sia que tenen una vida millor
de la que realment tenen. En
definitiva, si el lector està
d’acord que l’autor és –com
bé deia Foucault– una certa
llar d’expressió, cal que sàpi-
ga que en aquest cas l’autora
aconseguirà en aquesta
novel·la acollir-lo en una casa
confortable, distintiva, sin-
gular i íntima on en cap cas
se sentirà un foraster.

Trumfo!

de la darrera part d’Incerta
glòria, cap obra de ficció ca-
talana no ha retratat, en
prop de quaranta anys, la
veu trencada d’una motiva-
ció religiosa plena. Llevat, és
clar, de la nota greu que
sona a mig aire en l’humor i
en la creativitat narrativa de
la novel·lística del mateix
Folch i Camarasa.

D’altra banda, el que hi
ha d’autobiogràfic en
l’anhel de saber com va
morir a 17 anys en Jaume
(Jordi a la pàg. 56) no treu
que a la ficció, tan experta,
se li puguin trobar, de cap a
cap, les gràcies. El que és jo,
hi he rigut i m’he divertit,
en companyia d’una vella
dama que és un personatge
inoblidable. Si ara en fos
temps diria: quin regal per
a aquestes festes! O bé,
doncs, per molts anys,
Ramon Folch i Camarasa!

mereixen més d’una lectu-
ra, perquè molts es projec-
ten sobre la superfície equí-
voca del mirall de la consci-
ència. La gràcia dels relats
sufís roman en el fet que no
han deixat mai de ser litera-
tura. Hi ha filosofia i psico-
logia i, si es vol, història,
sense abandonar l’imagina-
ri, la creació de l’esperit.

Algunes de les narracions
són molt properes als poe-
mes en prosa. Un altre as-
pecte que cal remarcar és
que en les darreres dècades
l’obra d’Idries Shah ha gau-
dit d’un procés de refina-
ment estilístic que ha millo-
rat considerablement els
textos. La traducció d’Imma
Estany està molt ben feta.


