
En aquesta goleta, 
de matrícula de Palamós, 

comencen les aventures 
d'en Massagran, l'heroi imaginat 

per Folch i Torres 
i dibuixat per Junceda, 

durant tants anys col·laborador 
indefectible del novel·lista.

DE "LES AVENTURES EXTRAORDINÀRIES
D'EN MASSAGRAN" A "LA CRUEL HERÈNCIA

per Josep Vallverdú

En l'any Folch i Torres hom s’adona que, 
en moltes evocacions i homenatges que es 
fan a la seva memòria, es fa referència a 
tota la producció de Folch, vull dir sense 
oblidar aquelles novel·les realistes o quasi 
naturalistes amb què començà la seva frui- 
tosa carrera.

És a dir, els crítics, sobretot els crítics 
sòlids, volen que el públic sàpiga o no 
oblidi que Josep M. Folch i Torres havia 
demostrat una capacitat molt gran per a 

la novel·la en general, o, si voleu, per con�
trast amb el tòpic que l'identifica, la no�
vel·la no per a la mainada.

Informar d’això és útil, i correcte. Però jo 
diria que no afegeix pas una punta de glò�
ria a l'autor, als ulls dels seus constants 
lectors de literatura majoritària. La gent, 
el poble, coneix Folch i Torres com a autor 
de les novelles d'aventures i sentimen�
tals, de peripècia agredolça, que emocio�

naven un sector amplíssim de la societat 
catalana.

Quan ell accepta l'encàrrec de Bagunà d'es�
criure una novel·la per a mainada, i compon 
Les aventures extraordinàries d’En Massa�
gran, no sap si se'n sortirà. Confessava 
que estava esverat: allò d’escriure un fu�
lletó a la manera d'un Balzac o d’un Fer�
nández y González era molt gros! Bé, ja 
sabem tots que no va parar de fer-ho. 
I una posterior dedicació quasi exclusiva 
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a «En Patufet» el reblà a la taula i a la 
ploma. La imatge de Balzac torna a apa�
rèixer per comparança; un crític francès 
ha dit de Balzac: «Va asseure's a una taula 
als vint-i-cinc anys i se’n va aixecar als 
cinquanta per morir.»

La producció de Folch i Torres en el camp 
de la narrativa popular és, ja ho sabem, 
immensa. Caldrà un dia entretenir-se a 
comptar-la en detall: per damunt per da�
munt, hi ha unes 4.000 planes de «Pàgines 
viscudes», unes 2.000 d'«Historietes exem�
plars», llargues desenes de novelles de la 
«Biblioteca Gentil» i de la «Biblioteca Pa�
tufet». Pensem en altres escriptors-riu dels 
quals la nostra terra no és pas avara: Puig 
i Ferreter, Josep Pla, Manuel de Pedrolo. 
Folch posseïa, com aquests esmentats, la 
passió de narrar i de descriure.

Jo no he trobat cap inventari fet de tota la 
producció del novel·lista. L'obra informativa 
del seu fili Ramon, Bon dia, Pare, es refe�
reix més a l’activitat teatral, una altra de 
les passions de Folch, que no a la narra�
tiva. En tot cas, no li podem negar una 
empenta colossal, una envejable inventiva 
i allò que Maria-Aurèlia Capmany qualifica 
d'exacte «tempo» narratiu.

Potser aquest és el secret de l'èxit de 
Folch i Torres. Que havia après de molt 
jove a mantenir viu un text, és innegable. 
Que posseïa una envejable seguretat de 
lèxic, molt precís, també. I que tenia 
de forma pràcticament única el do de la 
comunicació, també.

Ja feia uns anys que la novella, fora de 
les nostres fronteres, s havia vestit amb 
robes avançades: al moment de la màxima 
popularitat social de Folch, Joyce donava 
a conèixer Ulysses, i quan Folch ha de 
deixar de produir, a la postguerra, ei ma�
teix Joyce escriu quelcom críptic: Finne- 
gans Wake. No hi fa res: aquí encara pre�
dominava una manera lineal de narrar, 
quasi filla directa de la tradició oral, i Folch 
s’hi mantingué fidel.

Hi ha autors que esperen el públic: Puig 
i Ferreter, Pedrolo. Fan ben fet, basteixen 
el seu edifici narratiu a llur manera, i és el 
lector qui ha d'avenir-se a la col·laboració 
i a l'esforç que ells li demanen o li plan�
tegen. Folch i Torres ho fa al revés: es 
projecta damunt el públic, i en un llenguat�
ge, més ben dit, en un text de gran clare�
dat, sostingut no per topades o explora�
cions psicològiques, sinó per una explana- 
ció sentimental de les relacions humanes, 
truca a la porta, al delit i a la consciència 
de cada lector. Per això parlàvem de po�
der de comunicació, aquest do que, a trenta 
anys de la seva mort i en plena Galàxia 
McLuhan, esdevé preciós, i no solament 
als nivells oral i escrit, sinó en el terreny 
de la imatge.

Folch va saber trobar el seu públic, que 
no fou exclusivament infantil. Poques de 
les seves novelles de la «Biblioteca Patu�
fet» són pensades per als minyons només. 
La seva és una literatura de consum ample, 
és literatura majoritària, i no oblidem que

bé devia ésser-ho si, aquelles novel·les, les 
llegia tothom. Això sol passar sempre amb 
els textos d’aventures, intriga elemental, 
que els que els fabriquem diem que desti�
nem als pre-adolescents: la veritat és que 
se'ls llegeix un vuitanta per cent de la 
família.

Sense la profunditat de contrastos i el tor�
rent plàstic de Dickens, Folch fa pensar 
en el gran realista anglès: prenem per 
exemple El drama de sota terra, on força 
passatges estan plantejats a la manera de 
Dickens, una mica teatralment, acostant 
quan convé els personatges fins a un pri�
mer pla cinematogràfic, un xic truculent, 
on les gotes de suor i el rictus de la boca 
i les arrugues produïdes pel dramatisme 
cauen com acumulats impactes damunt el 
lector. També té de Dickens el gir inespe�
rat de l’anècdota.

Tot això ho esperava e| públic. L'avantatge 
de Folch és el seu sentit educador. Així, 
millorava el seu públic a partir de les ba�
ses de càlcul sobre les quals operava, a 
partir de les claus de tot el mecanisme 
autor-lector, tan específic en ell.

Una societat en gran part ingènua, pre- 
educada al seu torn dins les premisses de 
la Catalunya ideal,' formada per una apor�
tació multitudinària de classes mitjanes i 
petita burgesia, gaudia amb aquelles no�
velles que, no ho oblidem, eren les úni�
ques que durant molts anys deien quelcom 
clar i entenedor, i responien a una definida 
línia sentimental, anecdòtica, enginyosa en 
el conflicte, amb arestes sobtades d’enjòlit 
i amb la garantia d’un final equilibrat.

Això, ho diuen les cròniques, féu desen�
cadenar damunt Folch algunes crítiques 
verinoses —i torbadores pel cap baix. Però 
les acusacions que se ii feien, d’excés de 
facilitat, llagrimeig a dojo i ensucrament, 
amagaven —i això ho denuncià al seu torn 
Josep M. de Sagarra— una altra motivació: 
l’enveja. Simplement i purament, un vici 
capital. Però, què envejaven alguns al dis�
cret i benhumorat home d'«En Patufet»? 
Li envejaven la venda. Com sempre passa 
amb els autors populars, que fan edicions 
i més edicions de llurs obres.

Li haurien pogut envejar una altra cosa, 
tanmateix: la producció normal. Sabem que 
Yates, a Una generació sense novel·la?, 
planteja obertament la pobresa de novella 
precisament en el període del nostre segle 
en què, impertorbable, Folch i Torres en�
gega dues o tres novelles l'any: o deu! 
Car no perdem de vista que Folch i Torres, 
sense fer cap obra genial, proveeix un 
mercat ell tot sol. Tots els altres narra�
dors, amb la relativa excepció de Bertrana, 
no acaben «de posar-s’hi».

Llavors, reconeguem d’una vegada que 
l’únic novel·lista normal que hi ha entre el 
Modernisme i la generació de la guerra

Vistos per Junceda: Larió, Carmina 
i el cavaller Nasroent, personatges 
d’una de les novelles més populars 
de Folch i Torres.
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«En Bolavà, 
detectiu.» 

Pistoles 
de cinema 
humorísti-

ca ment 
utilitzades 

en un 
context de 

quotidianitat 
casolana.

El detall 
dels fulls de 
«La Veu de 
Catalunya» 
que 
serveixen 
d'estora 
en una 
aportació 
de Junceda.

és Josep M. Folch i Torres. Independent�
ment de la -profunditat del contingut del 
seu cabal novel·lístic.
En Larió i la Carmina o el cavaller Nas- 
roent és un exemple de la mescla de 
novel·la per a infants, amb molta caricatura 
i escenes d’hilaritat per una banda, i de 
novel·la sentimental. Efectivament, Folch i 
Torres va anar barrejant elements amoro�
sos en la intriga i les peripècies de la «Bi�
blioteca Patufet»: una osmosi es produïa 
des de la «Biblioteca Gentil». L’èxit de la 
«Biblioteca Gentil» fou espectacular: tira�
des de deu i quinze mil exemplars per a 
títols com L'anell de prometatge, A la vora 
del camí, Quan floriran els ametllers, etc... 
Aquestes novel·les, al ritme d’una cada 
mes, entraren aviat en una dansa tòpica 
i tenyiren les «altres» novel·les, les prò�
piament infantils. Al mateix temps, la in�
ventiva com de pel·lícula còmica del cinema 
mut que trobàvem a Massagran (tant al 
primer com al segon volum), a En Bolavà, 
o la vena aventurera d’El gegant dels aires, 
s'esfumaven en intrigues que tenien a 
veure amb fallides financeres [La senyo�
reta de casa-just) o amb el matrimoni a la 
força (La cruel herència).

L’arquitectura de la frase, l'adjectivació, el 
rerafons sentimental i l’ham emotiu dela�
ten aquesta progressiva pèrdua d'esponta- 
neïtat i de comicitat.

De Les aventures extraordinàries d’En Mas�
sagran:

«—"Havent-se aprovat que el jove Massa�
gran és autor del furt d’un pollastre rostit, 
se’l condemna, de conformitat amb el que 
estableix l’article 249 de la llei del barco, 
a la pena de mort.”
»—Se pot deixar anar? -—va preguntar un 
dels mariners, cansat d'aguantar la post. 
»—Espera't. Ara s’ha de llegir l’article: 
"Article 249: al passatger o mariner que 
se l'atrapi robant, se li aplicarà la pena 
de mort.”
»l, acabada la lectura, el capità anava a 
donar l’ordre de tirar-lo a l’aigua, quan en 
Massagran va cridar:
»—Dispensin un moment!
»—Què hi ha? —va preguntar-li el capità.
»—Voldria demanar-li un favor.
»—Digues.
»—Que li faria res de tornar a llegir aquest 
article?
»—Si no és més que això...: "Article 249: 
Al passatger o mariner que se l'atrapi ro�
bant...”
»—Ja en tinc prou, senyor capità.
»—Doncs, apa, nois!
»—Ep, espereu-vos, que no he acabat —va 
cridar, amatent, en Massagran. Ara sí que 
la fèiem bona!
»—Bé, noi, cuita, o si no, no t’escolto.

»—Miri bé lo que diu l’article: ”AI passat�
ger o mariner que se l'atrapi robant...” 
És que per ventura m'ha atrapat algú a mi?»

De La cruel herència:

«Ella, en veure'l, donà una mirada al seu 
entorn, com si temés que algú pogués veu- 
re’ls. La solitud era absoluta en el fondai. 
Només els gafarrons piulejaven entre les 
bardisses, entaforats dins els arços que 
cobrien els marges del camí.

»Van trobar-se aviat l’un enfront de l’altre.

»—Ja ho veus, Narcís... —li va dir ella, 
amb una pobra veu que se li esllanguia 
entre els llavis.

»Es van mirar tots dos amb un esguard de 
compassió i de recança.

»—Si sabessis com t'enyoro, Natàlia! —no�
més va poder dir ell.

»—I si tu sabessis com sofreixo!...

»Van estar uns moments que no sabien 
què dir-se, o no gosaven potser dir-se 
el que pensaven.

»—Diu que ja heu senyalat el dia? —li pre�
guntà a l'últim, en Narcís, amb una veu que 
destil·lava fel.

»—Pel maig; el dia de la Trinitat —sospirà 
ella, tot abaixant els ulls.

»Narcís brandà el cap, dolorosament.

»—Si, almenys, d'ací allà pogués morir-me! 
—exclamà el minyó entre dents.»

Molt possiblement avui la «Biblioteca Gen�
til» hagi perdut molt més que no la «Bi�
blioteca Patufet». Possiblement també, si 
Folch hagués continuat el camí d’En Bo-
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La novella amb la qual Folch i Torres començà 
la «Biblioteca Gentil» que fóra tan popular.

lavà i d'En Massagran, exclusivament, hau�
ria quedat més ben dibuixat, definit, com 
a autor per a la quitxalla. Hem de dir, en 
descàrrec seu, que ell pretenia educar. En 
alguna banda ha estat dit que la Setmana 
Tràgica fou un revulsiu per a Folch i Torres 

i desvetllà en ell un refús de les tensions 
crues del realisme, que cercà a substituir 
per una relació entre persones i grups 
humans basada en els bons sentiments, en 
la justícia distributiva i en el penediment. 
El personatge malèvol reconeix al capda�
vall ei seu reprovable capteniment, l'esforç 
i el sacrifici troben una compensació, etc. 
La gent, avui, sap que no tot és així, que 
la majoria de cops no és mai així, però 
Folch volia millorar el lector en tant que 
persona que havia de viure dins la Cata�
lunya ideal, més enllà de les evidents in�
justícies. Folch era un catòlic de fe robusta 
i alhora senzilla: no podia plantejar-se, al 
primer terç del segle, cap altre mecanisme 
d’interrelació humana dins les seves no�
vel·les.

Deixem, però, aquestes consideracions I 
tornem a rellegir algunes de les seves no�
vel·les més fresques i tibants. Quin goig 
d'un llenguatge segur, quina frase més har�
moniosa, i quins girs idiomàtics més llam�
pants! Un novel·lista, un recitador d’histò- 
ries, el més llegit del país a qualsevol èpo�
ca. Encara no ha trobat successor en els 
estrats populars.

Tot i que els correctors —si n'hi havia— 
li deixaven passar algunes construccions 
sintàctiques irregulars, en canvi, del punt 
de vista lèxic, era molt segur. Tenia cons�
ciència, a més, que una de les campanyes 
globalitzadores en què es trobava immers 
era la depuració del lèxic dels seus lec�

tors, del català normal. En aquest sentit 
fou precís, net i funcional; i, en l’esfera 
denominativa, es va veure ajudat per la 
prodigiosa traça d’En Junceda, el qual, si 
Folch parlava d'un pou o d'un banc de fus�
ter, dibuixava un pou i un banc antològics. 
Junceda fou l'il·lustrador excels dels atuells 
i dels detalls. Mots de Folch i dibuixos de 
Junceda podrien formar un «Duden» de la 
nostra civilització material als primers cin�
quanta anys d’aquest segle.

Novel·lista majoritari, gens donat a experi�
mentacions textuals ni preocupat per altres 
«temps» que el del desenvolupament nar�
ratiu objectiu i anecdòtic, reduïa ¡'aparell 
psicològic al quefer dels personatges pre�
sidit pel sentiment. Les seves novel·les, ja 
fossin de la «Patufet», ja de la «Gentil», 
eren esperades i celebrades multitudinària�
ment. No hi havia «lectors de Folch i Tor�
res» per contraposició a lectors d’un altre 
autor. La immensa majoria dels catalans 
eren lectors de Folch i Torres, i en que�
daven al marge uns intel·lectuals amb inte�
ressos comprensiblement divergents.

Folch, com Guimerà i Verdaguer, fou un 
autor venerat, estimat, al qual el poble 
havia retut admiració com a persona. Tots 
tres depassaren el status d'escriptors per 
constituir-se en banderes de catalanitat per 
al subconscient col·lectiu. El públic senzill, 
corrent, els havia adoptats.

JOSEP VALLVERDÚ
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Josep M. Folch i Torres, 
Pàgines viscudes 
Amb motiu del centenari del 
naixement de Foich i Torres, el 
seu fill i biògraf ha preparat i 
prologat una selecció de les 
Pàgines viscudes que 
aparegueren abundosament a 
"En Patufet" i que encara avui 
resulten atraients i de lectura 
profitosa.

Miquel Obiols,
Tatrebill en contes uns
Miquel Obiols, el conegut 
creador de "Terra d'Escudella", 
continua en aquest llibre 
l'aventura que inicià al volum 
anterior El misteri de Buster 
Keaton, i l'extrema fins al punt 
que la converteix, 
autènticament, en una aventura 
darrera un mirall... Cal llegir-la 
per a adonar-se'n.

Una reedició a destacar 
Joies Sennell,
La guia fantàstica
La guia fantàstica de Josep 
Albanell ha tingut un èxit de 
públic absolutament insospitat, 
que demostra que el jove autor 
ha encertat el to, tant pel 
gènere escollit —poc habitual 
entre nosaltres— com per la 
prosa filigranada amb què 
l'escriu.
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