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Resum 

Durant la dècada dels anys seixanta del segle xx, i després de dècades de prohibició, la traducció 
de literatura contemporània al català comença a normalitzar-se, sempre sota l’estricta vigilància 
de la censura. A Catalunya, algunes iniciatives editorials es proposen aleshores una profunda 
renovació del panorama literari català i espanyol tot incorporant als seus catàlegs les principals 
veus internacionals de la narrativa, entre elles les dels alemanys Heinrich Böll i Günter Grass. El 
present treball es proposa de descriure el tracte que la censura franquista dispensà a les iniciati-
ves de traducció al català de l’obra d’aquests dos autors, els dos representants de la novel·lística 
alemanya de postguerra que gaudiren d’una difusió internacional més important, i de fet, pràcti-
cament els únics que durant el franquisme obtingueren ressò a Catalunya i a Espanya.

Paraules clau: novel·la de postguerra; Heinrich Böll; Günter Grass; censura; convencions  
literàries; Edicions 62.

Abstract 

After decades of ban, during the sixties of the xxth century translation of contemporary literature 
into Catalan starts to return to normal, always under the strict surveillance of the censorship 
body. In Catalonia some publishing initiatives tried then to carry out a profound renewal of both 
the Catalan and Spanish literary scene by including the most important voices of the international 
narrative scene in their catalogues. Amongst these voices were German writers Heinrich Böll 
and Günter Grass. The present study examines how the Francoist censorship dealt with the initia-
tives to translate Grass and Böll into Catalan, namely  the most popular post-war German authors 
abroad, and virtually the only ones published in Catalonia and Spain during Franco’s era.

Keywords: postwar novel; Heinrich Böll; Günter Grass; censorship; literary conventions;  
Edicions 62.

1. Aquest article s’inscriu en el Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC), 
2009, SGR 1294, reconegut i finançat per l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris de la Generali-
tat de Catalunya, i en el projecte «La traducción en el sistema literario catalán: exilio, genero e ideo-
logia (1939-2000)» (FF12010-19851-C02-01), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.
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1. L’impacte internacional de la narrativa alemanya de postguerra

Cap a mitjan i finals de la dècada dels cinquanta del segle passat, irromperen en 
el panorama literari europeu i internacional dues veus literàries que encarnaven el 
procés de renovació de la novel·lística alemanya que s’havia anat covant en els 
anys posteriors a l’esfondrament de l’Alemanya nazi: eren les veus de Heinrich 
Böll i Günter Grass. Representants d’una literatura de tall realista de signe molt 
divers, les novel·les de Böll i Grass tenen en comú la voluntat de renovació de 
l’alemany literari, el desig exprés de revisar el passat d’Alemanya en uns 
moments d’amnèsia col·lectiva  — els del miracle econòmic — , i el desig irrenun-
ciable d’exercir de veus crítiques en un present marcat per les tensions de la 
Guerra Freda.2

L’any 1955, en primer lloc, Heinrich Böll rebé a França el premi a la millor 
novel·la estrangera traduïda aquell any, per Haus ohne Hüter (‘Casa sense amo’), 
lliurat pel gremi d’editors d’aquell país. Aquesta novel·la fou publicada l’any 
1959 en traducció castellana per l’editorial barcelonina Seix Barral, i amb ella 
s’encetava el procés de recepció de l’autor alemany a Espanya, que sota el segell 
d’escriptor catòlic fou en general poc problemàtic i molt reeixit. El mateix any 
1959, en segon lloc, un autèntic ‘tsunami’ editorial  — com el qualificaríem avui 
dia —  arrasà el panorama literari europeu i occidental: Günter Grass publicava la 
seva novel·la Die Blechtrommel (‘El timbal de llauna’) i els principals editors 
europeus, entre ells Carlos Barral, es barallaven per adquirir-ne els drets de tra-
ducció. Barral aconseguí els drets de l’obra per a l’edició castellana, però la cen-
sura franquista no en va permetre la publicació.3 No fou fins l’any 1973, després 
de diverses temptatives i d’àrdues negociacions, que Barral aconseguí publicar, a 
Barral Editores, la traducció castellana d’una novel·la de Günter Grass, Katz und 
Maus (amb el títol El gato y el ratón), el segon lliurament de l’anomenada trilo-
gia de Danzig de l’autor alemany. Les traduccions catalanes hagueren d’esperar, 
pel que fa a Böll, l’any 1965, quan Edicions 62 publicà El pa dels anys joves, i 
pel que fa a Grass, l’any 1968 quan la mateixa editorial publicà El gat i la rata. 
Com veurem, dos anys abans, l’any 1966, l’editorial Aymà també havia intentat 
infructuosament publicar en català El timbal de llauna.

2. Hans Mayer (2009: 116-139).
3. Carlos Barral (2001: 480-481).
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2. La novel·lística estrangera i la censura franquista

La traducció d’obres literàries, i en general la importació de béns de cultura, tin-
gué al llarg del franquisme una importància decisiva, donada la incapacitat del 
règim de generar un model cultural genuí i atractiu de nivell, tal com destaquen 
nombrosos estudiosos d’aquest període.4 A diferència d’altres règims feixistes 
(l’italià i l’alemany), que, almenys aparentment, havien estat capaços d’articular 
un discurs cultural sòlid, basat en la idea de regeneració i renovació de la nació, el 
franquisme acabà essent dominat per forces ultraconservadores i reaccionàries que 
o bé oferien uns productes culturals «periclitats», o bé articulaven un discurs basat 
en la negació i la repressió.5 La progressiva deserció al llarg de la dictadura de 
bona part de la intel·lectualitat afí al règim és un signe inequívoc d’aquesta incapa-
citat6. El franquisme, doncs, no reeixí a construir sòlidament i en positiu allò que 
Francesca Billiani anomena una «textualitat nacional», és a dir, un discurs cultural 
autòcton, potent i capaç d’articular les diferents manifestacions de la cultura.7

Pel que fa a la novel·la, el gènere literari de més difusió, els historiadors des-
taquen fins a mitjan anys cinquanta la presència aclaparadora d’autors estrangers 
als catàlegs de les editorials espanyoles, on dominaven majoritàriament les obres 
vinculades a l’entreteniment, el lleure i l’evasió: la novel·la sentimental, la histò-
rica, la d’aventures, etc. A partir de mitjan aquesta dècada, però, comencen a sor-
gir algunes iniciatives editorials encaminades a la modernització del panorama 
literari espanyol, i ben aviat també del català, a través del foment de noves veus 
narratives autòctones, vinculades al realisme,8 i de la traducció de les principals 
veus de la narrativa occidental contemporània. És en aquest context que cal situar 
les iniciatives de Seix Barral i Edicions 62 d’incorporar Böll i Grass als seus catà-
legs a partir de la dècada dels seixanta. Els autors estrangers, d’un costat, no teni-
en cap vincle directe amb la realitat de l’Espanya franquista, i per tant eren menys 
susceptibles de ser acusats d’autors subversius; d’altra banda, es tractava de veus 
prestigioses i reconegudes internacionalment, fet que legitimava els editors en el 
seu interès d’importar-les, i dificultava la tasca dels censors a l’hora de voler pro-
hibir-les. La literatura estrangera, escrita en un context exempt dels condicionants 
sota els quals escrivien els autors en el franquisme, aportava alhora un llenguatge 
diferent, fresc i nou, lliure de retòriques críptiques i dels sobreentesos indesxifra-
bles provocats en bona part per l’autocensura.9

La literatura alemanya contemporània presentava en aquest context, però, una 
dificultat afegida per als editors, atesos els paral·lelismes fàcilment extrapolables 
entre la història alemanya recent i l’espanyola. L’enfrontament crític amb el pas-

4. Entre d’altres: Martínez Cachero (1997: 89); Jordi Gracia (2001: 150); Xavier Moret (2002: 68); 
Jacqueline Hurtley (2007: 71); Camus; Gómez Castro (2008: 241). 

5. Ruiz Bautista (2008: 45-107); Christopher Rundle, Kate Sturge (2010: 5-8); Jeroen Vandaele 
(2010: 113). 

6. Pere Ysàs (2004: 65).
7. Francesca Billiani (2006: 4).
8. Santos Sanz Villanueva (2010: 13).
9. Billiani (2007: 16-22).
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sat feixista, la demanda de responsabilitats criminals a aquells que havien partici-
pat activament en el nazisme i es reincorporaven tranquil·lament a la vida 
pública, la crítica al militarisme i al paper de l’Església Catòlica durant la dicta-
dura nazi, elements tots ells presents a les obres de Böll i Grass, eren temes que 
no devien semblar innocus als responsables de l’aparell censor, malgrat la distàn-
cia i les diferències existents entre Alemanya i Espanya.10

Si Seix Barral i Edicions 62, com dèiem, s’encarregaren de modernitzar el 
paisatge literari espanyol i català a partir de la segona meitat del franquisme, l’or-
ganisme responsable de contenir aquest influx, de filtrar i controlar de quina 
manera s’exercia, fou la censura, amatent sempre a evitar la penetració d’idees 
moralment i ideològicament pernicioses, que alteressin aquella «textualitat nacio-
nal» de què parlàvem, de consistència més aviat fràgil i difusa. Els editors, a tra-
vés de l’elaboració dels seus catàlegs i assumint de vegades enormes riscos, 
hagueren d’estimular la creativitat per tal de trobar les escletxes propícies que els 
permetessin introduir els discursos crítics i renovadors d’aquells autors i obres 
estrangers que havien de contribuir a generar un cert debat d’idees en la «plàci-
da» Espanya franquista. A l’hora d’analitzar els textos de les traduccions final-
ment publicades per aquestes editorials caldrà determinar quines de les 
alteracions dutes a terme en relació als textos originals (supressions, modifica-
cions, canvis d’estil, etc.) són imputables a l’acció directa de la censura i quines 
responen a altres condicionants, com l’existència de determinades «convencions 
literàries» vigents i d’un determinat sentit del «bon gust»,11 aspectes relaciona-
bles igualment amb la «textualitat nacional» generada per la dictadura, però no 
imputables estrictament a l’acció censora.12

L’anàlisi del tractament que la censura dispensà a les traduccions de Böll i 
Grass, en qualsevol cas, ens forneix de dades molt rellevants a l’hora de conèixer 
el funcionament d’aquest organisme, i a l’hora d’acostar-nos a la noció de «textu-
alitat nacional» generada pel franquisme. Al capdavall de l’estudi, cal pregun-
tar-se fins a quin punt van reeixir les successives iniciatives editorials a forçar la 
censura a acceptar discursos renovadors; fins a quin punt van ser capaces de 
generar amb les seves traduccions l’anhelat debat d’idees.

3. Periodització de la censura franquista. Els censors

Des de la seva implantació el 22 d’abril de 1938, fins a la seva desaparició efecti-
va l’any 1976, l’aparell censor posat en marxa pel franquisme estigué subjecte als 
canvis d’orientació en les polítiques dels seus diferents governs (tant pel que fa  
a la política interior com l’exterior), així com en les polítiques dels ministeris  
i òrgans dels quals depengué, i fins i tot veié profundament alterat el seu funcio-

10. Vegeu en aquest sentit l’informe signat per Guillermo Petersen (Madrid, 8-4-1960). AGA, caixa 
21/12709, expedient 1529.

11. Christopher Rundle, Kate Sturge (2010: 7).
12. Assenyalo aquí aquesta tasca per a treballs futurs, ja que depassa els límits i els objectius del pre-

sent article. 
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nament amb la promulgació de la Llei de Premsa i Impremta de l’any 1966, cone-
guda com la «Llei Fraga». Dels diferents períodes i de les diferents perioditzacions 
proposades pels estudiosos per descriure l’evolució de la censura al llarg de la 
seva existència em centraré en aquells que afecten directament els processos de 
recepció que ara ens ocupen.13

Així doncs, el mes de juliol de l’any 1962, Manuel Fraga rellevava Arias Sal-
gado al capdavant del Ministeri d’Informació i Turisme, amb la voluntat explícita 
de modernitzar i agilitzar el seu funcionament i de modificar-ne el discurs. Més 
endavant es batejava irònicament aquest període amb l’epítet «La primavera de 
Fraga».14 Un dels primers nomenaments que dugué a terme el nou ministre fou el 
de Director General d’Informació, del qual depenia l’aparell de censura: Carlos 
Robles Piquer assumia aquest càrrec aquell mateix any 1962, i el va ocupar fins 
al 1967. Dels inicis del mandat de Fraga cal destacar dos fets de gran rellevància 
per al seu ministeri: la celebració dels anomenats «25 Años de Paz» i la celebra-
ció del Concili Vaticà II.

Després d’haver rebut durant la dècada dels 50 el reconeixement dels Estats 
Units, d’importants organismes internacionals i del Vaticà, durant la dècada dels 
60 el règim franquista pretengué obtenir la legitimació interna i internacional, tot 
equiparant-se en estatus als altres països occidentals democràtics. L’esdeveni-
ment que catalitzà aquesta voluntat, per a l’organització del qual no s’escatima-
ren recursos, fou la celebració dels «25 Años de Paz» l’any 1964, gran operació 
propagandística dirigida a destacar als ulls del món les bondats del règim.15 El 
Ministeri d’Informació i Turisme, amb Manuel Fraga al capdavant, fou l’encarre-
gat de l’organització amb tota pompa de l’esdeveniment; els seus efectes es 
poden reconèixer fins i tot en l’acció censora, com veurem.16 L’altre esdeveni-
ment que cal destacar d’aquest període, donat el caràcter confessional de l’Estat 
espanyol, i que tingué una forta influència en la política del règim, fou la celebra-
ció l’any 1962 del Concili Vaticà II. Per descomptat, era inconcebible que el 
règim hi fes una oposició frontal, malgrat les evidents discrepàncies existents 
entre l’Església oficial espanyola i els aires renovadors que venien del Vaticà, 
promoguts per Joan XXIII. Justament el to «conciliador» que el règim volia 
adoptar impedia el xoc amb les tesis modernitzadores de l’Església.

Els aires de renovació i liberalització que Fraga volia imprimir al seu nou 
ministeri es van materialitzar bàsicament, però, en la nova Llei de Premsa i 

13. Un dels estudis cronològics de la censura més complets és l’editat per Eduardo Ruiz Bautista 
sota el títol Tiempo de censura. La represión editorial durante el franquismo (2008), però d’ençà 
dels treballs de Cisquella, Erviti i Sorolla (1977) i d’Abellán (1980), els estudiosos que s’han 
ocupat de la censura han proposat diverses perioditzacions atenent a la diversitat de criteris usats 
en els seus treballs. 

14. Muñoz Soro (2008: 113).
15. Muñoz Soro (2008: 114).
16. L’any 1963, com es pot veure a la documentació inclosa a l’annex 1, Carlos Robles Piquer realit-

zà de forma infructuosa nombroses gestions per tal que s’arribés a autoritzar la importació de la 
novel·la de Günter Grass El tambor de hojalata, publicada a Mèxic. Un dels principals argu-
ments que fa servir en el seu intent és l’impacte internacional negatiu que tindria la prohibició 
d’una de les novel·les de més repercussió durant aquells anys a tot el món.
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Impremta, aprovada l’any 1966, amb un famós article segon, tanmateix, que 
deixava les portes obertes a tota mena d’arbitrarietats.17 La controvertida llei, 
que finalment no va satisfer ni els uns ni els altres, fou un dels motius princi-
pals que comportaren la destitució de Fraga del seu càrrec l’any 1969 i el 
nomenament de Sánchez Bella com a successor, un polític pertanyent a l’ala 
ortodoxa del franquisme.18 La llei Fraga substituïa la censura prèvia obligatò-
ria per la censura voluntària, acompanyada del dipòsit d’exemplars publicats, i 
tingué un efecte enverinat per als editors. A partir d’ara els calgué extremar 
l’autocensura en la tria de les obres a publicar i traduir, i a banda d’això, 
hagueren d’assumir els riscos econòmics que suposava la prohibició i retirada 
d’una edició ja distribuïda al mercat. Per als sectors ideològicament més con-
servadors del règim, contràriament, la llei Fraga havia afavorit la pèrdua de 
control sobre el món editorial, i Fraga aviat es va guanyar enemics de gran pes 
en el govern.

És sobretot durant aquest període, batejat a efectes propagandístics amb el 
nom d’apertura,19 doncs, que cal emmarcar l’interès de les editorials barceloni-
nes per l’obra de Böll i Grass. Amb tot, cal destacar que les primeres sol·licituds 
de traducció de la seva obra documentades, amb els corresponents primers expe-
dients de censura, daten de mitjan anys cinquanta.20 Aquelles primeres resolu-
cions marquen de forma profunda i irreversible el signe de la recepció de tots dos 
autors per a les dècades posteriors: en el cas de Böll positivament, en el cas de 
Grass negativament.

També en aquest període cal consignar un fet decisiu pel que fa a l’edició en 
català. Es tracta de l’aixecament definitiu de la veda per a la traducció d’obres 
contemporànies i de qualsevol gènere, inclòs l’assaig. Albert Manent ens ho narra 
de la següent manera en el passatge següent:

La prohibició es va anar mantenint, amb excepcions, fins que el 1963, una mica 
casualment, en un dinar de gent de confiança, el director general d’Informació, 
Carlos Robles Piquer, cunyat del ministre d’Informació Manuel Fraga Iribarne, es 
va assabentar per Francesc Galí, poeta català, però falangista i amic meu i d’Anto-
ni Comas i Joaquim Molas, que en català no es podia traduir ni Simenon, ni Hei-
degger, ni Moravia, ni Teilhard, o les aventures de Tintín. De seguida, Robles va 

17. Muñoz Soro (2008: 116) i Manuel Abellán (2007), nota 11 de l’article.
18. Muñoz Soro (2008: 124).
19. Abellán (2007) comenta l’epítet d’apertura vigilada amb què alguns historiadors parlen d’aquest 

període, al seu entendre erròniament, ja que considera que l’obertura fou senzillament un engany.
20. Pel que fa a Böll, els primers informes de censura registrats a l’AGA són els següents: informe a 

la sol·licitud d’importació de l’obra El tren llegó puntual, publicada a l’Argentina, (Madrid, 
19-12-1955), caixa 21/19134, expedient 6103, autoritzada; informe a la sol·licitud de publicació 
de la novel·la Casa sin guardián, (Madrid, 17-10-1957), caixa 21/19134, expedient 4730, autorit-
zada. Pel que fa a Grass, el primer informe de censura és a la sol·licitud de publicació de la novel·la 
El tambor de lata, (Madrid 19-12-1959), caixa 21/12590, expedient 5043, categòricament dene-
gada. Hi hagué un segon informe a la sol·licitud d’importació de la mateixa novel·la, publicada 
l’any 1963 a Mèxic amb el nom de El tambor de hojalata, com es desprèn de la documentació, 
però no es troba registrat a l’AGA.
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donar ordres al delegat de censura de Barcelona, Jaime Delgado, perquè «todo lo 
que se puede publicar en castellano se pueda publicar en catalán». I l’ordre s’aca-
tà, i amb el desglaç i l’embranzida d’Edicions 62 i altres editorials, en pocs anys 
el mercat s’omplí de traduccions de tota mena, començant per premis literaris 
estrangers o novel·les de lladres i serenos.21 

Una conseqüència de l’aixecament de restriccions serà la redefinició de les re- 
lacions existents entre les editorials catalanes que publicaven en català i les que 
ho feien en castellà, que a partir d’aquells anys i fins a l’actualitat passarà per 
fases ben diferenciades. Pel que fa als autors i l’època que ens ocupen, cal parlar 
molt especialment de la relació intel·lectual, professional i d’amistat entre Carlos 
Barral i Josep Maria Castellet, que compartiren criteris de publicació i política 
editorial força similars.22

Un darrer aspecte al qual voldria dedicar breument l’atenció en aquest apartat 
és la figura dels censors, sovint sumits en l’anonimat més absolut. Manuel Abe-
llán, un dels pioners en l’estudi de la censura franquista, els classifica de la 
següent manera en una nota a peu de pàgina que apareix a la seva obra ja clàssica 
dedicada a la censura i la creació literària:

Sobre los «lectores» puede decirse que hay una época «gloriosa» y otra «trivial» 
(esta última parece iniciarse con el ministerio de Fraga). A la primera pertenecen 
Vázquez Prada, Juan Ramón Masoliver ... Guillermo Petersen [...]. Los censores 
de la época «trivial»  — así etiquetada por no figurar en nómina ningún personaje a 
la altura del «currículum» académico de los anteriores —  no merecen citación: 
salvo algunos conocidos como .... Álvarez Turienzo [...]; se trata del tipo caverní-
cola y «pluriempleísta» que tanto ha propagado el franquismo.23

Dos dels censors que Abellán cita són responsables d’alguns dels informes  
de censura sobre Böll i Grass que he consultat. Concretament Guillermo Peter-
sen, agregat cultural de l’Ambaixada d’Alemanya,24 i el pare Saturnino Álvarez 
Turienzo, monjo agustí i professor de la universitat de Salamanca que demostra 
en els seus informes una erudició i amplitud de mires poc habitual entre els  
censors.25

21. Manent (2011: 292).
22. Castellet (2012); Barral (2001).
23. Abellán (1980: 110): Abellán se sentí legitimat a citar els noms dels censors, tot i haver-se com-

promès a no fer-ho quan a començaments dels anys 70 se li permeté accedir amb exclusivitat als 
informes de censura, en comprovar que durant el trasllat d’expedients a la seu definitiva de l’AGA 
a Alcalá de Henares, on s’havia de centralitzar tota la documentació administrativa de l’Estat pro-
cedent de diferents arxius, havia desaparegut la documentació adjunta a 61.401 dels expedients de 
censura emesos des de l’any 1964 fins al 1969. El mateix autor ho narra en aquesta obra.

24. Abellán (2007) el cita a la nota 8.
25. Susana Cruces (2006: 83-113) i Lieve Behiels (2006:1-8) també el citen com a model de censor 

erudit, i gairebé sempre moderat, en els seus respectius treballs sobre la recepció de Camus i 
Sartre a Espanya durant aquests anys.
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4. Expedients de censura de Heinrich Böll i Günter Grass

Davant la impossibilitat de presentar la totalitat de materials recollits a l’Arxiu 
General de l’Administració d’Alcalà de Henares per a l’elaboració d’aquest estu-
di i d’oferir, d’altra banda, l’anàlisi textual de les traduccions que comentarem, 
intentaré il·lustrar amb alguns exemples triats les característiques generals del 
tractament que la censura espanyola dispensà a l’obra de Böll i Grass. A l’annex 
adjunt al treball, incloc una selecció d’informes originals de censura. En benefici 
de la claredat expositiva, tractaré separadament els casos de Heinrich Böll (2.1)  
i de Günter Grass (2.2.).

4.1. Heinrich Böll

Quan l’any 1965 Edicions 62 sol·licità per primera vegada autorització a censura 
per publicar una obra de Böll en català, l’autor alemany ja havia estat traduït al 
castellà en diferents ocasions i tenia una reputació consolidada com a novel·lista i 
com a autor catòlic. Amb l’excepció de dues obres que tractarem al final d’aquest 
punt, el to adoptat pels censors en la gran majoria dels informes sobre l’autor  
alemany es belluga entre la indiferència i l’aprovació. El primer informe a una 
sol·licitud de traducció i publicació d’una obra seva a Espanya data del 195726  
i té com a objecte la novel·la titulada provisionalment Casa sin guardián.   
El text, sense signatura, constitueix una bona mostra del que seran els posteriors 
in for mes de censura sobre Böll. Fa així:

Novela de las que hoy se llaman «de testimonio», inspirada en las tragedias de la 
postguerra en torno a dos jóvenes íntimos amigos, Enrique y Martín. Ninguno 
conoció a su padre y ambos se ven sumidos en la inseguridad y el desorden del 
mundo «que vive en paz». Tema fuerte, humano y profundamente tratado, que no 
cae en el derrotismo de tanto autor actual. Nada fundamental que objetar.27

Les primeres sol·licituds de traducció al català de novel·les de Böll corresponen  
a les novel·les Sense dir res28 i El pa dels anys joves,29 presentades l’any 1965,  
i els respectius informes de censura, tot i mancats d’entusiasme, no objecten res  
a la seva publicació. Cal dir que aquestes obres foren primer traduïdes al català 
que no pas al castellà, i per tant és lògic que el censor no remeti en l’apartat 
«Antecedents» a cap expedient anterior. L’informe del censor, que signa P. Alós, 
a Sense dir res és molt il·lustratiu de l’actitud general de la censura. Fa així  
(la cursiva és meva):

26. Anteriorment n’hi ha un de datat l’any 1955 en què se sol·licita la importació de l’obra El tren 
llegó puntual, publicada a l’Argentina, que també és favorable, tot i que amb alguna reserva que 
al final no es prengué en consideració (vegeu nota 19). 

27. Informe realitzat pel lector F (Madrid, 17-10-1957). AGA, caixa 21/19134, expedient 4730.
28. El lector és P. Alós, la data d’autorització és el 4-2-1965. AGA, caixa 21/15808, expedient 271.
29. No hi figura el nom del lector, però sí un número: lector 21. Data d’autorització: 10-3-1965. 

AGA, caixa 21/15958, expedient 1397. 
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Novela religiosa, construida sobre una sencilla trama, de la que trasciende una 
crítica de las actitudes religiosas puramente formales. Puede obligar a reflexio-
nar, pero en el fondo es constructiva. Puede autorizarse.30

Tot i que no hi ha documentació administrativa que ho certifiqui, aquesta obra 
degué haver de complir algun requeriment més perquè juntament a l’informe de 
censura es conserva una carta molt breu de l’editor, datada el 4-4-66, on s’anun-
cia l’adjunció de la coberta de l’edició catalana del llibre. Els textos de la solapa i 
la contraportada adjuntats il·lustren molt bé la naturalesa de la recepció de Böll 
durant aquests anys, que cal relacionar inequívocament amb el debat generat al si 
de l’Església amb motiu de la celebració del Concili Vaticà II:

Heinrich Böll va néixer l’any 1917, és de religió catòlica i un dels novel·listes ale-
manys més cotitzats actualment [...]

El text de la contraportada destaca: 

Böll ens dóna, amb «Sense dir res», una visió insospitada de l’Alemanya de la 
postguerra; i, sobretot, fa una crítica a fons del fariseisme d’una societat que es 
diu catòlica i tanmateix ha trencat tot lligam amb l’esperit evangèlic. «Sense dir 
res» no és solament una ‘novel·la social catòlica’: és una denúncia clara contra 
l’opressió classista tolerada  — si no emparada —  per una part d’aquella societat.31 

La resta d’obres de Böll presentades a censura per ser traduïdes al català fins a 
Irlanda, què en fas dels teus fills?, publicada l’any 1975,32 presenten una casuísti-
ca similar. Hi ha un parell d’excepcions, però, que cal comentar amb més deteni-
ment. El dia 31 de juliol de 1968, Edicions 62 presenta a censura la sol·licitud de 
publicació en català de la novel·la Billar a dos quarts de deu.33 L’autorització és 
immediata, concretament del 9 d’agost del mateix any. Aquesta obra, a diferència 
de les anteriors que hem comentat, sí que tenia antecedents d’expedient per a la 
publicació castellana, però en l’expedient català no hi trobem cap al·lusió. L’infor-
me no objecta res a la publicació, però val la pena destacar-ne algun aspecte:

Se trata de una novela de estilo moderno, narrativo a lo Günther Grass, propia-
mente sin argumento, en torno a los pequeños acontecimientos de unos amigos del 
Instituto que después de la guerra vuelven a encontrarse cada uno con su vida y 
con sus ideas, dentro de un mundo despistado, libre y sin programas. La acción se 
desarrolla en Alemania en la frontera de Holanda.  — Nada de particular.34

D’una banda sorprèn l’al·lusió a Grass, si tenim en compte que era encara un 
autor inèdit a Espanya. Això indica el grau de coneixement que se’n tenia i la 

30. AGA, caixa 21/15808, expedient 271.
31. AGA, caixa 21/15808, expedient 271.
32. AGA, caixa 73/05230, expedient 13959. 
33. AGA, caixa 21/19134, expedient 6564.
34. AGA, caixa 21/19134, expedient 6564.
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fama de què gaudia l’autor de El timbal de llauna, perquè la referència no només 
demostra que el censor el coneixia, sinó que aquest donava per fet que fos qui fos 
qui hagués de llegir el seu informe havia de saber de qui li estaven parlant i què 
es volia dir amb aquesta al·lusió. D’altra banda, és xocant la desconnexió absolu-
ta entre l’expedient a la traducció catalana i l’expedient a la traducció castellana. 
Crida l’atenció perquè aquesta és la primera obra de Böll a la qual la censura pre-
sentà objeccions d’una certa envergadura. Si n’observem el primer expedient, 
veurem que Seix Barral presentà l’obra a censura el 22 de març de 1960 i que no 
obtingué l’autorització de publicar-la fins al 16 de setembre de 1961.35 A l’infor-
me signat per Guillermo Petersen, podem veure que a la pregunta «¿Ataca la 
moral?» es respon que sí i s’assenyalen les pàgines 28, 35, 26, 159, 233, 268, 
270... com a problemàtiques. El text del seu informe també és significatiu per les 
al·lusions i paral·lelismes implícits que el censor assenyala amb la realitat espa-
nyola, i que implícitament considera perillosos:

La última novela de Böll, uno de los autores más relevantes de la posguerra ale-
mana, tiene por tema el destino de las últimas tres generaciones alemanas, ilustra-
do por la historia de una familia de arquitectos, símbolo de la lucha entre el 
individuo y la colectividad. Dado que Böll es el exponente típico de la reacción 
alemana contra la traición de los ideales durante la época hitleriana, su escepticis-
mo abarca lo mismo la religión (cp. pgs 35, 55, 69-70, 258 ss. 295) que patria  
o ejército (cp. pgs. 133, 1456, 150, 258...). También en lo moral el libro denota  
el relajamiento de la posguerra (véanse las muestras arriba señaladas).

El libro merece interés por su carácter de documento histórico de una realidad 
histórica en muchos aspectos distinta de la española. Quizá quepa justificar desde 
este punto de vista una autorización que de otro modo resulta imposible.36 

El cap de lectorat no devia quedar satisfet amb aquest informe perquè en sol·licita 
un altre al pare Saturnino Álvarez Turienzo. Álvarez Turienzo dictamina el 
següent a data de 14 de maig de 1960: 

Relato surrealista, como escrito por un sonámbulo, a través del cual pasa la pesadilla 
de la guerra. Es la aventura del hombre que luchó en el conflicto pasado y vuelve 
harto de hazañas de la vida, dudando de muchas cosas, pero reconciliado con lo más 
profundo de la existencia... Podría suprimirse el par de líneas de la página 30.37

En el passatge assenyalat com a perillós, del qual calgué presentar les galerades 
de traducció, es fa una al·lusió a un dels protagonistes de l’obra en els següents 
termes:

Ob der mal Kommunist war? Ich weiß nicht, ob er’s war  —  aber wenn schon: 
jeder anständige Mensch ist das mal gewesen. Los geh frühstücken, ich werd 
mit den alten Ziegen schon fertig. 

35. AGA, caixa 21/12709, expedient 1529.
36. AGA, caixa 21/12709, expedient 1529.
37. AGA, caixa 21/12709, expedient 1529.
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[Que si va ser mai comunista? No en tinc ni idea, però tant li fa: tota persona 
decent ho ha estat alguna vegada. Au va, vés a esmorzar, ja m’encarrego jo 
d’aquestes velles.]38

El text de la galerada de la traducció castellana presentada, que coincideix amb el 
text finalment editat, fa:

¿Quieres saber si fue comunista alguna vez? No te lo puedo decir, pero aunque lo 
hubiera sido, qué? Anda, vete a desayunar, ya me entenderé yo con esos viejos 
vejestorios.

A la traducció, doncs, desapareix l’al·lusió a la «decència» com a característica 
intrínseca del comunisme. Tanmateix, cal dir que el text traduït definitiu no pre-
senta diferències gaire grans amb l’original, i sorprèn una mica l’enrenou organit-
zat per aquesta frase. Deslligada, com hem vist, de les objeccions fetes a la 
publicació en castellà d’aquesta obra  — una minúcia, finalment —  la traducció 
catalana de 1968 no conté aquesta modificació:

Que si era comunista? Qui ho sap? I si ho era... què? Tota persona decent ho ha 
estat alguna vegada. Bé, prou. Vés-te’n a esmorzar que jo ja m’encarregaré 
d’aquestes cabres boges.

Molt més problemàtica va ser l’autorització de la traducció castellana de la novel-
la Ansichten eines Clowns (Opiniones de un payaso), el gran èxit internacional de 
Böll de l’any 1963. Potser això és el que explica que cap editorial catalana en 
volgués fer la traducció, i que no fos fins l’any 1982 que se’n pogués llegir la tra-
ducció catalana de Carme Gala. Del voluminós expedient que acompanya aques-
ta obra, entrada a censura el 7 de gener del 64 per l’editorial Seix Barral i 
d’entrada denegada el 26 de febrer del mateix any, vull remarcar un parell d’as-
pectes. L’expedient va acompanyat de tres informes, cosa que demostra que 
l’aparell censor no sempre quedava satisfet amb un sol informe i que els censors 
sovint dissentien entre ells. En el cas que ens ocupa disposem d’un informe favo-
rable i dos de desfavorables. El primer, amb data de 28 de gener, no autoritza la 
publicació. La signatura del lector no és recognoscible. L’argument principal de 
la negativa és el següent:

No creo que sea crítica de un grupo determinado de católicos, sino del catolicismo 
en general. La obra, vista página por página separadamente sería autorizable, si no 
fuera cuestión de tesis. [...] La amplitud de la tirada (4.000 ejemplares) con carac-
terísticas de fácil difusión nos mueve aun más a no autorizar la obra.

NO AUTORIZABLE39

El segon informe, del 8 de febrer, és del pare Álvarez Turienzo, i el monjo  
agustí es mostra favorable a l’autorització de l’obra. Per fer-ho, tanmateix, es veu 

38. La traducció és meva.
39. AGA, caixa 21/14942, expedient 144.
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obligat a recórrer a certs malabarismes verbals i a l’adjunció d’una nota preven-
tiva:

La crítica afecta a ciertos sectores del cristianismo y la democracia cristiana. 
Quizá en ello haya intención, con lo que concretamente la novela puede ser censu-
rable, pero teóricamente, es decir, en cuanto a lo que fustiga, puede ser aceptada.

Publicable
NOTA: ...la intención de fondo es positiva, y responde a una mentalidad difusa 
ampliamente compartida hoy por gentes de buena voluntad. No vemos, en suma, 
razón definitiva para la denegación de permiso de edición, aunque reconocemos 
que esta lectura puede ser perniciosa para gentes sin madurez y criterio, ya que 
puede llevar a un escepticismo moral y religioso de índole indiferentista. El autor 
no se inclina hacia esa solución, aunque puede provocarla mal interpretado. Con 
las reservas que todo esto supone, insistimos en que PUEDE AUTORIZARSE.40

El tercer informe, amb data 25 de febrer de 1964 i amb signatura il·legible, nega-
tiu, insisteix en el caràcter anticatòlic de l’obra, però no es descuida de destacar 
que es tracta d’un best-seller a Alemanya:

ANSICHTEN EINES CLOWNS [...] resulta en rigor una cáustica diatriba contra 
el dogma y la moral católica [...]

El éxito de la obra, sin duda bien escrita como pieza literaria, en Alemania, en 
donde ha figurado por algún tiempo a la cabeza de los best-sellers y tirado hasta 
82.000 ejemplares entre mayo y agosto de 1963, viene seguramente en gran parte 
de la postura oportunista del autor, defensor muy señalado del drama antivatica-
nista «El Vicario», de Hochmuth, al ridiculizar a la Iglesia Católica, condenar con 
ella al nazismo, tratar con alusiones corrosivas a los militares y presentar a la bur-
guesía financiera como una clase deshumanizada.41

El centre de la polèmica el constitueix, com es desprèn de forma evident en els 
tres informes i en les tres argumentacions, la crítica radical a l’Església catòlica, 
que en aquells anys tingué a Alemanya una virulència especial.42 

La documentació aplegada en aquest expedient, finalment, inclou la carta, de 
24 de març de 1964, en què l’editorial demana a censura que reconsideri la reso-
lució negativa. Els seus arguments, que incideixen en el prestigi internacional de 
l’autor i en la seva condició de catòlic i escriptor moralista, demostren que les 
editorials anaven molt lluny per intentar forçar la censura:

CONSIDERANDO que Heinrich Böll es considerado por la crítica alemana e 
internacional como uno de los más altos representantes de la narrativa católica 
contemporánea, y no por el hecho de que Heinrich Böll sea católico sino porque 
su obra tiene, como la de Graham Green, una evidente intención moralizadora y 
parte de una concepción confesional.

40. AGA, caixa 21/14942, expedient 144. 
41. AGA, caixa 21/14942, expedient 144.
42. A l’expedient hi ha un retall d’un article de diari alemany que es fa ressò de l’actualitat i virulèn-

cia de la crítica a l’Església catòlica en aquell país.
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CONSIDERANDO que el hecho de que la obra de un novelista católico como 
Heinrich Böll no pueda publicarse en España por razones de Censura resultará a 
los ojos de la gente de letras de todo el mundo totalmente incomprensible y que la 
difusión de esta noticia es inevitable tratándose de uno de los más importantes 
narradores europeos contemporáneos.

SUPLICA que le sea concedida la autorización para editar una traducción españo-
la de dicho libro.43 

La novel·la fou finalment publicada l’any 1965.

4.2. Günter Grass

El comportament de l’aparell censor amb Günter Grass presenta notables diferènci-
es amb el tracte que dispensà a Heinrich Böll. En primer lloc, actuà de forma molt 
més coordinada a l’hora de considerar les sol·licituds de traducció al català i al cas-
tellà presentades per diferents editorials (Aymà, Edicions 62, Seix Barral i Edicu-
sa), i els censors sempre tingueren en compte els expedients prèviament ja 
emesos.44 En aquest sentit, cal dir que l’obra i la recepció de Grass són una mica 
més tardanes que les de Böll i s’esdevenen, per tant, en un temps en què la publica-
ció al català de traduccions de literatura contemporània havia anat esdevenint més o 
menys normal. En segon lloc, cal destacar que des del primer informe negatiu a la 
sol·licitud de publicació d’una obra de Grass  — de l’any 59  —  fins a la primera 
autorització que data de l’any 1968 —  passaren gairebé deu anys durant els quals es 
poden comptabilitzar diversos intents de publicació d’obres seves que, a diferència 
del que havia passat amb les obres de Böll, sempre foren infructuosos. Així com 
Böll fou considerat sobretot un novel·lista catòlic, Grass arrossegava l’etiqueta 
d’autor socialista i políticament compromès. En aquest sentit, el primer expedient 
de censura fet a Grass, en resposta a la sol·licitud de publicació de Die Blechtrom-
mel l’any 1959, marca profundament la recepció posterior de l’autor.

Coneixem l’accidentat episodi d’adquisició dels drets de traducció al castellà 
d’aquesta novel·la perquè Carlos Barral ens el narra a les seves memòries, com ja 
hem comentat.45 Les presses a comprar-ne els drets no li serviren de res, a Barral, 
perquè del mateix any 1959 data la prohibició de la censura a publicar-la. La 
resolució del lector (F. Miguel) és clara i contundent, i pel que sembla no obtin-
gué cap rèplica per part de l’editor. L’informe fa així:

Novela. La biografía de treinta años de un enano jorobado, memo y malicioso. 
Aun cuando en el aspecto literario tiene indudables aciertos, desde un punto de 
vista moral y religioso es inadmisible el desarrollo. Caracteriza su aspecto moral 
el cinismo; implícitamente hay cierta dosis de sátira social, pero resulta intolera-
ble la crudeza, aparentemente ingenua de numerosas escenas: pueden citarse entre 

43. AGA, caixa 21/14942, expedient 144.
44. Tal com es pot veure a l’apartat “Antecedents” dels diferents expedients analitzats. 
45. Ja ens hi hem referit a la nota 3, Carlos Barral (2001: 480-481).
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otras subrayadas, las págs. 17-20, 76-78, 187, 234-35, 328-29, 334-44, 350-47, 
405, 581-87, 638-44. Las creencias y prácticas religiosas son tratadas en todas las 
ocasiones como cosas de ridícula superstición; por ejemplo págs. 83-84, 161-172, 
244-46, 439-45, 452, 466-73. No debe autorizarse.46

El segon expedient a una obra de Grass que es conserva a l’AGA data de l’any 
196647 i correspon a la sol·licitud de traducció al català de la mateixa novel·la,  
El timbal de llauna, presentada per l’editorial Aymà. El tràmit fou concís i fulmi-
nant: 

Procede mantener la denegación dada en el año 1959, en el mismo expediente 
5043, a la obra El tambor de hojalata.48

Adjuntada a aquest breu expedient, però, trobem la voluminosa documentació 
que havia generat la sol·licitud d’importació del llibre feta l’any 1963,49 desapa-
reguda. Aquests documents, traspaperats, il·lustren les dimensions i el caràcter 
extraordinaris que arribà a prendre la publicació de El tambor de hojalata i 
demostren la importància que el ministeri de Fraga atorgà a la imatge exterior 
que projectava Espanya a través del seu rígid aparell censor. Vegem alguns frag-
ments d’aquests documents, que reprodueixo sencers a l’annex. En primer lloc 
cal destacar la consulta que Carlos Robles Piquer efectuà a Monsenyor D. Ramón 
Lamas, assessor religiós del Ministeri d’Informació i Turisme, datada l’11 de 
setembre de 1963. Els arguments de Robles Piquer, expressats tímidament, són 
inequívocs, tanmateix:

Se trata de un «best seller» en Europa y en los Estados Unidos, y tenemos el pro-
blema de la disparidad de criterios entre los censores respecto a la posibilidad de 
autorizar su publicación en España.

Aunque hay algunas críticas al totalitarismo nazi y algunas escenas crudas 
(descritas con habilidad y hasta elegancia, en mi opinión), el debate no se centra 
en la política o en la moral sino en ciertas páginas que se refieren a la religión 
católica, vista a través de alguno de sus símbolos, particularmente sobre ciertas 
imágenes de una iglesia frecuentada por el protagonista. Para unos lectores, estas 
escenas no pueden publicarse en España; para otros, se trata sólo de manifestacio-
nes adversas a ciertas formas de piedad, no consustanciales a nuestra religión.

El problema me preocupa, porque se trata de una obra de singular calidad lite-
raria, y no desearía, a ser posible, privar de su lectura a los españoles que sean 
capaces de asimilar un libro tan voluminoso; es decir, a una minoría culta de nues-
tros compatriotas.

Desde un punto de vista estrictamente estatal, no existe, en mi opinión, moti-
vo para impedir la edición del libro o su importación.50 

46. AGA, caixa 21/12590, expedient 5043.
47. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
48. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
49. El tambor de hojalata s’havia publicat finalment a Mèxic aquell mateix any 1963 a l’editorial de 

Joaquín Moritz, en traducció de Carlos Gerhard.
50. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
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La resposta de Ramón Lamas, del 23 de setembre, és contundent, com es pot  
llegir al minuciós informe que aporta un llistat exhaustiu d’exemples relatius als 
atacs a la moral i la religió que conté la novel·la: 

No encierra el libro una alusión mínima a lo religioso que no aproveche el autor 
para escarnecer todo lo santo que toca.51

La conclusió és irrevocable:

Juicio definitivo: Absolutamente negativo. Así lo impone la moral natural, a la 
que no puede sustraerse el gobernante, y así lo exigen nuestra confesionalidad 
católica, y hasta el buen gusto.

Siento discrepar de otros lectores; pero pienso que nada pierden los españoles, 
ni aún los mismos intelectuales, con dejar de leer esta obra, que, en muchos pasa-
jes, es inmunda.52

És interessant la resposta de Robles Piquer, en què agraeix les molèsties que s’ha 
pres Monsenyor Lamas. Malauradament no he sabut trobar l’estudi a què fa refe-
rència, si és que mai es va arribar a publicar:

Naturalmente, me he atenido a su criterio para resolver este delicado problema y 
voy a hacer uso de su amplio estudio en un número que más adelante publicará 
«La Estafeta Literaria» sobre el problema general de la censura de libros.

Carlos Robles Piquer consultà tres personalitats més, tal com demostren les res-
postes enviades des de les ambaixades espanyoles de Washington, de Bonn i de 
París que es conserven a l’expedient. En la seva resposta del 17 de setembre  
de 1963, Luiz López-Ballesteros, conseller d’informació a l’ambaixada de Washing-
ton, no recull cap reacció contrària a l’obra als Estats Units i destaca el seu caràc-
ter minoritari:

El Centro de Información Católica, ha calificado moralmente la novela del escri-
tor alemán Günter Grass con un 3, es decir, como apta sólo para adultos de alto 
nivel de educación.

[...]
Por lo demás no existe objeción en dicha crítica a la novela mencionada y se 

señala que no ha sido condenada por la Iglesia.
Lo que se informa en respuesta al escrito de V.I. de fecha 5 de setiembre de 

1963, señalando que dicha obra no parece haber provocado polémicas en los órga-
nos de opinión pública.53 

La resposta de José Artigas, agregat d’informació de l’ambaixada espanyola a 
Bonn, de 18 de setembre de 1963, és molt més extensa. Artigas, que no pren 

51. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
52. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
53. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
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partit explícitament, aporta una gran quantitat de dades relatives a les xifres de 
venda de l’obra i descriu la polèmica desencadenada a Alemanya per la publica-
ció del text tot recollint els testimonis de diferents diaris i revistes, com es pot 
veure a l’annex 1. En la seva argumentació, aparentment neutra, subratlla algu-
nes opinions aparegudes a la premsa alemanya: «semejante engendro blasfema-
torio», «realismo despiadado», «el señor Grass ha creado un nuevo género 
alemán de literatura, el cochinismo» i conclou el seu informe amb una mena 
d’advertència:

Un incidente muy conocido fue el que tuvo lugar a finales de 1959 cuando el 
Senado de Bremen, después de que un jurado nombrado por él concedió a Grass 
por su obra el primer premio, de 8.000 marcos, se opuso rotundamente a ello y 
motivó la renuncia de dicho jurado. Es también sabido que, aunque todas ellas sin 
éxito, han sido presentadas hasta la fecha más de 20 denuncias contra Grass por 
inmoralidad pública.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Finalment, la resposta de J. A. Carlos Fariñas, agregat a l’ambaixada espanyola a 
París, és molt concisa i no es fa ressò de cap escàndol a l’opinió pública francesa. 
Com ja hem comentat, la importació de la novel·la El tambor de hojalata no va 
ser autoritzada.

El cas de la publicació de Katz und Maus té un desenvolupament i un desen-
llaç diferent de l’anterior. Tot i que la novel·la fou publicada primerament en 
català, l’any 1968, la primera sol·licitud de traducció anà a càrrec de l’editorial 
Seix Barral l’any 1962,54 i fou presentada poc després que la novel·la hagués 
estat publicada a Alemanya, l’any 1961. En la resolució inicial del censor només 
es reclama la supressió d’alguns passatges. A la novel·la original que s’adjunta a 
l’expedient, hi ha frases, passatges i pàgines ratllades en vermell, que es corres-
ponen efectivament amb les supressions fetes l’any 1968 a la traducció catalana  
i l’any 1970 a la castellana. Després d’haver assenyalat els passatges conflictius, 
el censor conclou:

Se hace necesario suprimir los párrafos marcados en las páginas arriba indicadas.
Es publicable.55

Com havia passat amb Opiniones de un payaso, l’any 1963 Barral féu una petició 
demanant que es mantingués la integritat del text. Els seus arguments són ara 
molt similars, però l’editor incideix en els perjudicis comercials que li havia 
suposat la no autorització de publicar Die Blechtrommel: 

CONSIDERANDO que Günter Grass viene siendo estimado en todos los países 
de Occidente como el más brillante narrador de la nueva generación alemana y el 
que suscribe ha debido ya renunciar a los derechos de publicación de DIE BLE-

54. AGA, caixa 21/14280, expedient 6447.
55. AGA, caixa 21/14280, expedient 6447.
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CHTROMMEL, ante el criterio de la Sección de Orientación Bibliográfica, en 
beneficio de un editor latinoamericano.56

La traducció castellana de la novel·la no s’arribà a publicar aleshores  — ni amb 
retalls ni íntegra — , i no hi ha cap document més que indiqui quina en va ser la 
raó. L’expedient català de El gat i la rata,57 de 1967, torna a ser un expedient 
voluminós. D’entrada ens remet a la lectura de l’informe 5447 de l’any 62 i, 
seguint les indicacions d’aquell informe, autoritza la publicació de la novel·la 
sempre i quan es duguin a terme les supressions exigides aleshores. Del text de 
l’informe cal destacar el següent:

Es la novela que confirmó la valía literaria de Günter Grass, antes de que se politi-
zara totalmente.

El veredicte final és el següent:

La narración es antimilitarista pero con precauciones; despectiva para la Iglesia 
católica, pero sin que el desprecio pase de ironía bien sopesada. Deben tacharse 
los párrafos obscenos de las páginas...

A banda de l’informe, a l’expedient es conserva la següent petició feta pel Direc-
tor General d’Informació a la secció d’Orientació Bibliogràfica:

En relación con su escrito de 28 del pasado mes de abril consultando acerca de la 
edición de la obra «Katz und Maus» de Günter Grass, se aconseja la presentación 
del texto de traducción sobre el que se harían si fueran necesarias las indicaciones 
oportunas.58

I efectivament, adjunt a l’expedient es conserva la traducció catalana original  
i íntegra de l’obra, feta en paper ceba, encara per corregir i amb els passatges 
encara per suprimir, cosa que permet la seva comparació amb el text editat l’any 
1968 un cop dutes a terme les supressions prescrites per censura. Les escenes 
«inacceptables» tenen a veure sobretot amb la sexualitat, i la reacció furibunda 
dels censors davant d’aquests passatges demostra l’estretor moral que es vis- 
qué aquells anys a Espanya. A la revisió de la traducció catalana, feta l’any 
1992, es restauren els fragments suprimits. Aquesta edició comença amb la  
nota següent: 

En l’edició publicada el maig de 1968, el text original fou considerablement muti-
lat per la censura franquista. Els passatges censurats eren els següents: diverses 
frases i dos fragments llargs (l’un de 28 ratlles i l’altre de 25), descrivint escenes 
eròtiques, al capítol III; una paraula tabú, al capítol VIII; i un passatge de 27 rat-
lles, també narrant una escena eròtica al capítol XI.

56. AGA, caixa 21/14280, expedient 6447. El document es troba a l’annex 1.
57. AGA, caixa 21/18098, expedient 3457. 
58. AGA, caixa 21/18098, expedient 3457.
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Havent-se produït en el transcurs d’aquests anys la trista circumstància de la 
defunció del primer traductor (Carles Unterlohner), s’ha encarregat de la restitu-
ció dels passatges censurats la nostra col·laboradora Caterina Calafat, la qual ha 
aprofitat l’avinentesa per fer una revisió de tot el text.

Els editors
Barcelona, desembre de 1992

Com hem pogut observar amb l’anàlisi dels exemples de Grass, la censura fou 
especialment al·lèrgica a tot allò que tingués a veure amb la moralitat, el sexe i la 
religió; els temes polítics resultaren menys problemàtics sempre i quan no s’asso-
ciessin amb la realitat espanyola. El problema de Grass fou la seva transgressió 
global i la seva crítica radical en tots aquests aspectes, així com en el tractament 
del llenguatge. A més a més, fou un escriptor no només molt actiu políticament, 
sinó afiliat a un partit polític. En aquest sentit, Böll, que políticament sempre fou 
actiu i crític, però independent, féu una crítica igualment punyent a l’Alemanya 
de la postguerra, però des de la perspectiva d’un catolicisme militant, regenera-
dor i reivindicatiu, cosa que no li aportà les simpaties de tots els censors, però 
que l’ajudà a traspassar les línies de la censura. Ambdós autors, des de la presèn-
cia de Böll fins a l’absència de Grass, contribuïren a generar debat entre els lec-
tors catalans dels anys seixanta i setanta del darrer segle, gràcies a la lluita sense 
treva d’alguns editors catalans.
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Annexos

Annex 1. Sol·licitud de Carlos Robles Piquer adreçada a Monsenyor Lamas, assessor reli-
giós del Ministeri d’Informació i Turisme, perquè emeti un informe sobre la novel·la Die 
Blechtrommel (El tambor de hojalata), 11 de setembre de 1963. AGA, caixa 21/17285, 
expedient 2972. 
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Annex 2. «Informe a la novel·la El tambor de hojalata» de Monsenyor Lamas, de 23 de 
setembre de 1963. AGA, caixa 21/17285, expedient 2972.
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Annex 3. Resposta a Carlos Robles Piquer de Luis López-Ballesteros, conseller d’infor-
mació de l’ambaixada espanyola a Washington, de 17 de setembre de 1973. AGA, caixa 
21/17285, expedient 2972.
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Annex 4. Resposta a Carlos Robles Piquer de José Artigas, agregat d’informació de l’am-
baixada espanyola a Bonn, de 18 de setembre de 1963. AGA, caixa 21/17285, expedient 
2972.
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Annex 5. Resposta a Carlos Robles Piquer de J. A. Carlos Fariñas, tècnic major d’infor-
mació i turisme a l’ambaixada espanyola de París, de 12 de novembre. AGA, caixa 
21/17285, expedient 2972. 
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Annex 6. Expedient de censura a El gat i la rata. AGA, caixa 21/18098, expedient 3457. 



Narrativa alemanya de postguerra: autors traduïts i censura  Quaderns. Rev. Trad. 20, 2013 145


	Narrativa alemanya de postguerra: autors traduïts i censura
	Resum 
	Abstract 

	Sumari
	1. L’impacte internacional de la narrativa alemanya de postguerra
	2. La novel·lística estrangera i la censura franquista
	3. Periodització de la censura franquista. Els censors
	4. Expedients de censura de Heinrich Böll i Günter Grass
	4.1. Heinrich Böll
	4.2. Günter Grass

	Referències bibliogràfiques
	Annexos


