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These New 

Puritans
RAZZMATAZZ 3 (20.00 HORES)

El grup britànic presenta el seu 
nou i original disc, ‘Hidden’, amb 
instruments sorprenents.

Els censors al descobert
Un llibre recupera els informes que van rebre 
180 obres escrites en català entre el 1939 i el 1980

Encara que ocultaven el seu nom mitjançant irmes 
en clau, molts dels lectors són identiicables

ERNEST ALÓS
BARCELONA

A
vegades impedien que un 
llibre es publiqués. A vega-
des tallaven. A vegades opi-
naven amb un cert gust li-

terari o demostraven ser uns talos-
sos fanatitzats. Els seus superiors els 
esmenaven els excessos de zel o cor-
regien les seves debilitats. Van ser, 
expliquen Jaume Clotet i Quim Tor-
ra a Les millors obres de la literatura ca-
talana (comentades pels censors) els lec-
tors, els «eficients i pulcres servidors 
funcionarials» de la censura del fran-
quisme. El llibre, publicat per Acon-
travent Editors i que arriba aquesta 
setmana a les llibreries, no és tant 
una història de la censura com un 
viatge a la ment dels homes del lla-
pis vermell a través de les seves opi-
nions, recollides en 180 fitxes selec-
cionades entre les que es conserven 
a l’arxiu d’Alcalá de Henares 

3DESACTIVAR UNA CULTURA. 
Quan es va posar en marxa el me-
canisme de la censura va quedar 
clar que a més de controlar qualse-
vol dissidència política, a Catalunya 
hi tenia un propòsit addicional, el 
de desactivar la cultura catalana. 
Quan es va permetre amb compta-
gotes l’edició en català es va limitar 
a la «creació», deixant de banda l’as-
saig. Amb aquesta frontera van to-
par el 1946 Adriana i Sara Aldavert, 
que van pretendre publicar un lli-
bre de receptes. La Delegació de Pro-
paganda el va prohibir «per tractar-
se d’una obra de cuina que res justi-
fica la versió en llengua catalana del 
seu contingut i donat que la seva au-
torització podria constituir un pre-
cedent per a altres publicacions». 
 Amb el temps, sentint-se vence-
dor, el règim va obrir la mà magnà-
nimament: el 1955, davant les Con-
verses filològiques de Pompeu Fabra, el 
censor escrivia: «Com que gràcies al 
Moviment s’ha castellanitzat, crec 
que totalment, la vida catalana i ca-
da dia són menys els interessats per 
aquests temes, es considera que no 
hi ha inconvenient perquè aquesta 
obra pugui publicar-se».

3 DESFOGAMENTS RABIOSOS. 
Fins al 1966 els informes responi-
en a un qüestionari inicial. El xulesc 
llenguatge falangista s’arribava a fil-
trar fins i tot en aquest apartat: «¿Ata-
ca el Règim i les seves institucions? 
De la primera pàgina a l’última. ¿Les 
persones que col·laboren o han col-
laborat amb el Règim? De Franco cap 
avall, a tots els que pot», escrivia el 
censor Félix Ros sobre les memòries 

La repressió cultural durant el franquisme

ografia de Ramon Folch i Camarasa, 
el 1968, el lector adjuntava una sèrie 
d’expressions censurables: «Es trac-
ta de les paraules pàtria i patriòtic, na-
ció, etc., que els catalans usen sem-
pre en el mateix llenguatge ordina-
ri i corrent, sense que això tingui 
remei, quan parlen de Catalunya». 
L’altre tabú, és clar, era el sexe. En 
El dia que va morir Marilyn, de Terenci 
Moix, a la frase «estarem nus i suats, 
aquesta nit, l’un a toc de l’altre» no-
més li sobrava el nus. 

3 EL CENSOR CÒMPLICE. Les rela-
cions entre censor i censurat de ve-
gades es podrien comparar amb les 
de torturador i torturat. Sovint, el 
censor adoptava una posició còm-

plice. En ocasions, aquesta toleràn-
cia no era gens innocent. La Poesia ca-
talana del segle XX de Molas i Castellet 
respira influències «d’origen mar-
xista» i reflecteix «d’una forma molt 
i molt encoberta una postura avan-
çada d’esquerra i nacionalisme ca-
talà» però, reflexionava el censor el 
1964, permetre l’edició «donaria da-
vant els nostres injuriadors una pro-
va de certa llibertat de publicació».

3 HOMES CONDESCENDENTS. El 
masclisme dels censors es reflectia 
en les seves fitxes sobre les escrip-
tores: les obres de Mercè Rodoreda 
són despatxades amb opinions con-
descendents i resums dignes d’una 
fotonovel·la.

de Claudi Ametlla. El llibre no es va 
poder publicar fins al 1977.

3PARAULES TABÚ. Els censors reac-
cionaven com si tinguessin molles 
davant de determinades paraules, 
que guixaven automàticament, en-
cara que el significat metafòric dels 
textos se’ls escapés. «Conjunt de ver-
sos de diversa mètrica que reflectei-
xen estats d’ànim de l’autor sobre 
les seves sensacions davant el món 
i la vida i els homes», es limita a es-
criure José de Pablo Muñoz davant 
La pell de brau de Salvador Espriu. 
En les memòries de Ferran Soldevi-
la, els qualificatius «feixista, feixistes, 
facciosos rebels» es van substituir per 
«franquista o nacionals». Davant la bi-

J Els expedients dels llibres 
sotmesos a la censura per 
la Delegació Nacional de 
Propaganda o el Ministeri 
d’Informació i Turisme (informes 
dels lectors, al·legacions dels 
editors i la correspondència 
i les resolucions dels alts 
càrrecs responsables) es 
conserven a l’Arxiu General 
de l’Administració, a Alcalá de 
Henares.

A ALCALÁ 
DE HENARES

L’ARXIU

les opinions dels  homes del llapis vermell

POMPEU FABRA
«Pompeyo Fabra és un catalanista 
furibund que ha dedicat tota la seva 
vida a l’exaltació morfològica i filològica 
de la llengua catalana» (‘Converses 
filològiques’, 1955)

gAbRiEL CASES / ANC

MERCÈ RODOREDA
«Novel·la una mica confusa i d’escàs 
interès. Encara que hi ha molts adulteris 
i un conat de semi incest, no conté 
descripcions immorals» (‘Mirall trencat’, 
1974)

ARxiU / fUNDACió mERCè RoDoREDA

MANUEL DE PEDROLO
«Aquesta novel·la titulada ‘Joc brut’ és 
excessivament bruta i amoral (...) per 
al públic al qual va destinada, a causa 
de les seves curtes dimensions i al curt 
abast literari» (‘Joc brut,’, 1965)

CoLitA

TERENCI MOIX
«Visions desagradables encara que relatades amb art (...) Només 
s’han de suprimir les paraules obscenes que utilitza l’autor en 
aquelles escenes» (‘Món mascle’, 1971)

pERE bAtLLE

CARME RIERA
«Certa sexualitat, sense arribar a la pornografia (...) Hi ha una 
al·lusió política a la pàg. 37 i una altra de simpatia a Marx (...) 
sense gaire malícia» (‘Te deix, amor, la mar com a penyora’, 1975)

SERgio LAiNz


