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MOCIÓ	PERQUÈ	LA	FUTURA	BIBLIOTECA	PORTI	EL	NOM	

DE	L’ESCRIPTOR	RAMON	FOLCH	I	CAMARASA	
	
Ramon	Folch	i	Camarasa	va	néixer	a	Barcelona	el	30	d'octubre	de	1926.		Novè	fill	
del	 popular	 escriptor	 Josep	Maria	 Folch	 i	 Torres,	 pertany	 a	 la	 darrera	 generació	
d'abans	de	la	guerra	civil	que	es	forma	sota	els	principis	que	havien	fet	possible	un	
segle	de	renaixença	cultural.	És	traductor,	narrador,	dramaturg,	poeta,	novel·lista	i	
autor	teatral.	

El	 febrer	 de	 1937,	 després	 del	 primer	 bombardeig	 de	 Barcelona	 per	 l’aviació	
italiana,	la	família	Folch	i	Torres	es	trasllada	a	la	casa	d'estiueig	de	Plegamans	fins	
a	la	finalització	de	la	guerra.		

L'any	1945,	començà	els	estudis	de	Dret.	En	el	darrer	curs	universitari	cau	malalt	
de	tuberculosi	pulmonar	i	resta	ingressat	a	una	residència	de	Barcelona.	Així	i	tot,	
l'any	 1950,	 aconsegueix	 finalitzar	 la	 carrera.	 Durant	 	 aquesta	 convalescència	
escriu	El	 primer	 plet,	 la	 primera	 llarga	 sèrie	 de	 comèdies	 del	 seu	 	Teatre	 per	 a	
tothom,	 pensades	 per	 als	 grups	 teatrals	 d'afeccionats.		
	
En	 finalitzar	 la	 carrera,	 treballa	 a	 l'editorial	 Janés	 en	 tasques	 de	 correcció	 i	
traducció.	Al	 llarg	dels	anys	cinquanta	 traduí	al	 castellà	més	de	dos-cents	 llibres,	
dels	 quals	 mai	 no	 volgué	 responsabilitzar-se,	 signant	 amb	 pseudònims,	 pel	 fet		
d’escriure’ls,	 sense	poder	 fer-ho,	en	 llengua	catalana.	En	aquest	període	estudia	 i	
consolida	l’aprenentatge	de	la	llengua	anglesa	de	forma	autodidacta.	

Deixa		l'editorial	i	es	dedica	a	reescriure	llibres	d'altres	autors	i	a	escriure'n	ja	els	
propis.	Una	doble	labor:	redreçament	de	la	llengua	i	la	literatura	malmeses	per	la	
dictadura	i	a	favor	d'una	renaixença	del	país.		

El	1954	es	casa	amb	Montserrat	Pons	i	Dedeu,	amb	qui	té	sis	fills.	És	també	l'any	en	
què	surt	a	la	llum	la	seva	primera	novel·la	Camins	de	ciutat.	

El	1954	es	dona	també	a	conèixer	amb	un	llibre	de	poemes:	L’aigua	negra,	deixant,	
així,	aquest	gènere	a	favor	del	teatre	i	la	narrativa.	

El 1954 obté el premi Ciutat de Barcelona de teatre per Aquesta petita cosa	

El	1956,	obté	el	premi	Joanot	Martorell	 	amb	la	novel·la	La	maroma,	 fet	que	dona	
inici	i	reconeixement	posterior	a	la	seva	narració	amb	els	principals	premis,	com:	

- El	Víctor	Català,		1960	per	La	sala	d’espera.	

- El	Sant	Jordi,	1964	per	La	visita.	
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- El	Ramon	Llull,	1982	per	Sala	de	miralls.	
- El	Pere	Quart,	1991	per	Manual	del	perfecte	escriptor	mediocre.	

- 	El	Sant	Joan,	1997	per	Testa	de	vell	en	bronze.	

	Una	 carrera	 reconeguda	 per	 la	 crítica,	 amb	 equilibri	 entre	 compromís	 estètic	 i	
compromís	 social,	 adreçant-se	 a	 un	 públic	 extens	 i	 divers.		
	
A	 part	 de	 les	 seves	 activitats	 com	 a	 escriptor,	 també	 va	 ser	 un	 traductor	
independent	fins	al	1973	de	l’anglès,	el	castellà,	francès	i	italià.		

L'any	 1959,	s'estrena	 com	 a	 traductor	 al	 català,	 amb	 el	Diari	d'Anna	 Frank,	 una	
obra	que	en	aquells	moments	trasbalsava	Europa.	Cal	recordar	que,	fins	a	l’inici	de	
la	 dècada	 dels	 seixanta,	 les	 traduccions	 al	 català	 havien	 estat	 perseguides	 per	 la	
censura	franquista	amb	una	obcecació	particular.		

A	partir	d'aleshores,	amb	el	relaxament	de	la	censura	franquista,	commourà	molts	
lectors	amb	tota	mena	de	traduccions	de	ficcions	i	assaigs	concebuts	en	anglès,	en	
francès,	en	italià	i,	fins	i	tot,	en	castellà,	amb	fins	a	cent	cinquanta	llibres,	com	són:	
Un	 món	 feliç	d'Aldous	 Huxley,	 l'Homenatge	 a	 Catalunya	de	 George	 Orwell	 o	
diverses	 epopeies	 de	 Graham	 Greene,	 Daudet,	 Colette,	 Faulkner,	 Fitzgerald,	
Hemingway,	 Nabòkov	 o	 Mailer,	 o	 amb	 el	 gènere	 negre	 de	 autors	 com	 Simenon,	
Chandler,	Agatha	Christie	o	Highsmith.	

	També	 s’atreví	 amb	 l’assaig	 d’autors	 com	 Marx,	 Engels,	 Sartre,	 Russell	 o	
Aranguren	 i	amb	productes	de	caràcter	més	popular	com	Blyton	o	Martín-Virgil.		
	
Una	 de	 les	 seves	 traduccions	més	 populars	 va	 ser	 l'assaig	Els	 altres	 catalans	 de	
Francesc	Candel.	
Al	llarg	de	la	dècada	del	seixanta	també	va	signar	versions	de	cançons	per	encàrrec	
de	la	discogràfica	Concèntric,	de	compositors	tan	populars	com:	Adamo,	Domenico	
Modugno,	Jimi	Hendrix,	Lou	Reed,	John	Lennon	i	Paul	McCartney.	
	
L’any	 1968	 va	 publicar	 en	 el	 camp	 de	 la	 prosa	 de	 no-ficció	 el	 retrat	 personal	 i	
biogràfic	del	seu	pare	en	l’obra:	Bon	dia,	pare.	

De	l’any	1968	al	1973,	en	narrativa	infantil,	es	fa	conegut	per	la	seva	activitat	a	la	
segona	 època	 de	 la	 revista	 infantil	 “En	 patufet”,	 i	 esdevé	 el	 continuador	 de	 les	
Pàgines	viscudes		del	seu	pare	Josep	Maria	Folch	i	Torres.	També	en	aquest	mitjà	va	
crear	Histories	possibles,		que	van	ser	recollides	en	dos	volums	antològics	el	1976	i	
el	1980.	
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L’any	 1973	després	 d’unes	 oposicions,	 va	 treballar	 com	 a	 traductor	 professional	
per	a	 l'Organització	Mundial	de	 la	Salut,	hi	passa	 tretze	anys,	 a	Ginebra,	 fins	a	 la	
seva	 jubilació	 el	 1986.	 Tradueix	 textos	 mèdics	 i	 administratius	 de	 l'anglès	 i	 del	
francès	al	castellà.	

El	ritme	de	les	traduccions	en	aquest	període	va	disminuir.	

	Al	llarg	d'aquells	tretze	anys,	però,	publicà	vint-i-dues	noves	traduccions	al	català,	
entre	 d’altres:	Temps	 difícils,	Un	 adéu	 a	 les	 armes	o	Retorn	 a	 Brideshead.	
L'any	1981	escriu	Sala	de	miralls,	novel·la	amb	què	guanya	el	premi	Ramon	Llull.	

entre	 l’any	 1981	 i	 2002	 és	 autor	 de	 la	 sèrie	 de	 quinze	 còmics	 que	 el	 fan		També
,	nAventures	 extraordinàries	 d'en	 Massagraconegut	 popularment,	 amb	 el	 títol	 d'

adaptació	de	 la	primera	part	de	 la	novel·la	del	mateix	 títol	del	 seu	pare	 Josep	M.	
Torres.	i	Folch 	

	
Durant	la	dècada	del	vuitanta	la	seva	producció	es	va	espaiar	força	a	causa	d’una	
exigència	i	un	esperit	crític	que	el	van	conduir	gairebé	al	silenci,	de	manera	que	va	
passar	 de	 ser	 un	dels	 autors	més	 llegits	 en	 català	 a	 convertir-se	 en	 un	 escriptor	
gairebé	invisible.	
	
L'any	1991,	després	d'un	llarg	silenci,	guanya	el	premi	Pere	Quart	d'humor	i	sàtira	
amb	 el	 llibre	 humorístic		Manual	del	perfecte	escriptor	mediocre.	 Va	 ser	 un	 llibre	
agosarat	 i	 poc	 deferent	 amb	 ell	 mateix	 i	 amb	 l’entorn	 literari	 de	 l’època,	 i	 com	
afirmava	divertidament	al	pròleg:	«Si	sóc	mediocre,	doncs,	aspiro	a	ser-ho	amb	el	
grau	de	perfecció	més	alt	possible,	fins	a	esdevenir	el	més	mediocre	dels	escriptors	
mediocres».		

L’any	2005,	publica	també	un	darrer	llibre	humorístic	Manual	de	la	perfecta	parella	
mediocre	o	l’art	de	(sobre)viure	de	dos	en	dos.	

Entre	 els	 homenatges	 i	 distincions	 amb	 què	 ha	 estat	 reconeguda	 la	 seva	 tasca	
ingent,	destaquen:	

Any	 1986	 -	 Creu	 de	 Sant	 Jordi,	 "per	 la	 popularitat	 de	 la	 seva	 obra,	 i	 per	 la	 seva	
extraordinària	tasca	com	a	traductor	al	català	d'obres	estrangeres".	

Any	 2006	 -	 Doctorat	 Honoris	 Causa,	 que	 li	 atorga	 la	 Facultat	 de	 Traducció	 i	
Interpretació	 de	 la	Universitat	 Autònoma	de	Barcelona	 per	 la	 seva	 excepcional	 i	
dilatada	 tasca	 com	 a	 traductor.		
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Actualment	 viu	 a	 la	 seva	 casa	 a	 Palau-solità	 i	 Plegamans,	 on	 continua	 la	 seva	
activitat,	 alhora	 que	 dirigeix	 la	 Fundació	 Folch	 i	 Torres	 i	 el	 seu	 Arxiu-Museu,	
instal·lat	al	Castell	de	Plegamans.		

Podem	 dir	 d’aquest	 autor	 que	 sempre	 ha	 volgut	 per	 a	 la	 societat	 del	 seu	 temps	
productes	 majoritaris	 i	 valuosos	 per	 tal	 de	 redreçar	 la	 llengua	 i	 la	 literatura	
catalanes.	Ramon	Folch	 i	Camarasa	va	escriure	 i	va	 traduir	prolíficament,	primer	
contra	la	dictadura	i,	després,	ho	va	fer	a	favor	d’un	nou		país.	

La	 relació	 de	 l’escriptor	 amb	 Palau-solità	 i	 Plegamans	 es	 constata	 de	 la	 següent	
forma:		

- En	les	seves	obres	es	veu	Palau-solità	i	Plegamans	sense	nomenar,	“un	
poble	on	davant	la	iglesia	havia	una	gasolinera…”	així	com	personatges	de	
les	seves	novel·les	que	tenien	la	seva	correspondència	amb	el	paisatge	
humà	de	Palau.	

- Iniciador	 entre	 d’altres	 persones,	 en	 període	 de	 dictadura	 de	 l’Escola	
Marianda,	com	a	projecte	d’Escola	Catalana	al	municipi.		

- Impulsor	 entre	 altres	 als	 anys	 vuitanta	 de	 la	 recuperació	 del	 Castell	 de	
Plegamans.				

- Fundació	Folch	i	Torres		

- Casa	Folch.	

- Altres.	

	
Atès	 la	 seva	 trajectòria	com	a	 traductor,	narrador,	dramaturg,	poeta,	novel·lista	 i	
autor	teatral,	amb	elevats	i	prestigiosos	reconeixements	literaris	nacionals.	
	
Atès	 el	 seu	 lligam,	 aportacions	 i	 vinculació	 amb	 diferents	 àmbits	 de	 la	 seva	
activitat,	sobretot	en	la	vesant	cultural	al	municipi	de	Palau-solità	i	Plegamans	
	
Atès	 que	 el	 proppassat	 30	 d’octubre	 l’escriptor	 Ramon	 FOLCH	 I	 CAMARASA	 va	
celebrar	el	seu	noranta-dosè	aniversari	i	el	fet	que	es	pugui	reconèixer	en	vida	la	
seva	 vinculació	 a	 Palau-solità	 i	 Plegamans	 i	 la	 seva	 trajectòria	 i	 aportació	 a	 la	
Cultura	Catalana.	
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ACORDS	
	
PRIMER:	Que	la	futura	nova	Biblioteca	de	Palau-solità	i	Plegamans	porti	el	nom	de	
l’escriptor	RAMON	FOLCH	I	CAMARASA.	
	
SEGON:	 Que	 a	 l’esmentat	 equipament	 s’habiliti	 un	 espai	 amb	 un	 recull	 de	 tota	
l’obra	de	l’escriptor	i	que	aquesta	resti	a	l’abast	de	tota	la	ciutadania.	D’aquest	fons	
hi	haurà	especial	cura	per	al	seu	manteniment	i	ampliació	amb	noves	aportacions	i	
troballes,	 i	 si	 s’escau	 impulsar	 noves	 edicions	 de	 parts	 de	 l’obra	 que	 així	 ho	
requereixin	o	fins	i	tot	d’obres	de	l’autor	que	encara	romanen	inèdites.		
		
TERCER:	 Comunicar	 el	 present	 acord	 a	 l’escriptor	Ramon	FOLCH	 I	 CAMARASA	 i	
familiars,	així	com	a	la	Diputació	de	Barcelona,	a	més	de	divulgar	el	seu	contingut	
per	 al	 general	 coneixement	 de	 la	 població	 pels	 mitjans	 de	 difusió	 ordinaris	
d’aquesta	Corporació.				
	
QUART:	 	 Facultar	a	 l’Alcaldia	–	Presidència,	perquè	estableixi	 l’organització	d’un	
acte	públic	commemoratiu	d’aquest	nomenament	 i	alhora	serveixi	d’homenatge	 i	
reconeixement	a	la	figura	d’aquest	escriptor.	
	
Palau-solità	i	Plegamans,	31	de	gener	de	2019	
Jordi	Plaza	Nualart	
Grup	Municipal	d’Esquerra	Republicana	de	Catalunya	
		


