
Les {(nuevas normas sobre idiomas regionaZes,?) 
i les traduccions durant els anys cinquanta 

per Maria J o q a  GaZZgré Vi~iZi 

Els canvis en el govern, el juliol de 1951, comportaren la creació d'una nova 
cartera ministerial, Información y Turismo.' Es disposava, a partir d'aquell 
moment, d'un organisme amb rang de ministeri que es feia carrec del control de 
la censura, mentre que, fins aleshores, la instancia o insthncies que l'havien 
exercit eren Subsecretarías de Prensa y Propaganda, Educación Popular -o la 
Vicesecretaría de Educación Popular, que s'hi equiparava. Tornava, a més, un 
home amb un historial sblid: l'antic vice-secretari, Gabriel Arias Salgado i, 
alhora, es materialitzava l'antiga aspiració de tenir un ministeri especialit- 

1. La premsa donava la noticia de la presa de possessió del seu titular tot posant especial 
emfasi, com era habitual, en la participació d'autoritats de pes específic divers: «En el Ministerio de 
Infonnocióny Turismo. Esta mañana se ha celebrado en el ed$cio de h antigua Subsemtaná de Educación Popdar la 
toma de posesión del titular del Ministerio de Znfomacióny Turismo, Don G a b d  A r i a  Sa&ado. Asistieron el nuevo 
ministro de Educación Nacional, señor Ruiz Jiménez, elpresidmte del Consejo de Estado, Don José Ibáñm Martín, el 
ministro Subsecretano de la Presidencia, señor C a m o  Bhnco, [...] los Subsecretarios señores Ruiz Muñoz y Rubio; 
directoresgenerales de Prensa, Cinematograjáy Teatro, Pmpaganday Radio, señores Cem, Garcia Erpina, Rocamora 
y Guij,rro, respectivamente [...] con todos los&ncionarios de h extinguida Subsemtanáy una nutrida repmtación de 
h prensa españolas. («Pueblo», 20 de juliol de 1951). 

2. Franco, com a Jefe Nacional del Movimiento, havia signat el decret del 4 de setembre de 
1941 segons el qual nomenava «Vicesemeta de Educación Popuhr de Falange Erpañola Tradicinalistay de 
hJ.0.N.S.  a Don Gabriel Ana Salgado y de Cubm) («Boletín Oficial del Estado», 6-IX-1941). 
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~ a t , ~  per a la titularitat del qual Franco recuperava algú de iiarga i provada fidelitat a la 
seva per~ona.~ Els nomenaments dels alts carrecs de l'organigrama ministerial es 
produiren molt de presa.= Tot just al cap d'una setrnana, el 27 de ~uhol, sortiren ja del 
Consejo de Ministros acords per designar (Director General de P m a  a Don Juan 4a?kio 
Lo* Director General de Pmpagandu a Don Fbmtino P& &bid Direttr General de 
Radiodzf..oí? a Don JRnír S m s  Ferna'nd~).~ 

És ben sabut que l'esperit arnb que el nou director general, Pé~ez  Embid,' va 
tractar les iniciatives catalanes era de relativa ((comprensió)). Es també prou 
conegut que el canvi de govern comporta una certa liberalització i que entraren a 
formar part del nou equip homes com Ruiz Jiménez, en una cartera tan vital per 
a la política cultural com la d'educació. Tanmateix, &ns a quin punt la 
correlació de forces que s'acabava d'estrenar implica una liberalització informati- 
va? Em limito ara a apuntar una resposta en relació arnb l'actitud davant l'edició 
catalana en un flanc tan compromks com el de les traduccions, tot passant per un 
altre encara més esencial: la premsa. Partint dels historials que la censura hagué 
de resoldre, sobretot durant els primers mesos d'existencia del nou ministeri, 
intentaré d'establir els criteris arnb que, d'entrada, va operar i, basant-me en 
resolucions posteriors, miraré de fixar en quina mesura aquells criteris inicials es 
mantigueren o foren rectificats. 

A l'agost de 1951 la censura havia prohibit a Cruzet Proses compites, d7Eudald 
Duran i Reynals, arran d'aquest informe: ((Contiene unas historietas y m diario, en 
catalán. Nada censurable.)) La inclusió d'un diari condemni, doncs, l'obra, d'acord 
arnb les normes que fins aleshores havien regit. A mitjan setembre, aixo no 
obstant, es notifica a l'editor que hi havia hagut un error i que l'obra era 
autoritzada. A finals d'aquest mateix mes, i després d'un recurs de Regas per al 
seu llibre Una generacio' díhostalers -que li havien prohibit a l'abril-8 hi hagué una 
prova concloent de la modificació dels criteris; no solament es resolgué positiva- 
ment la petició, sinó que, a l'espai reservat a l'informe del lector s'hi feia 
l'afirmació seeent: «Vistas las nuevas normas sobre idiomas regionales, puede autorizarse.)) 

Així, la confirmació explícita de la formulació d'un nou canon continuava 
usant, arnb poques variants, els enunciats tradicionals: de ( m o m  vigenten, ( m o m  
restrictivas>> %S passava a (muevas nomas>). Tanmateix, caldra veure fins a quin punt 
aquestes noves normes mantingueren encara elements essencials de les antigues. 

Dins el marc dels contactes que solen ser habituals després de canvis polítics, 
sembla que, a finals d'octubre, hi hagué una reunió entre representants de la 
cultura catalana i, probablement, alguns responsables del Ministerio de Informa- 
ción y Turismo (MIT). Aquesta hipotesi es basa en un document que conté 
l'amiu Riba: un Infomeprivat i conjdencial que Cruzet va redactar i va trametre al 

3. Eri efecte, la llei del 20 de maig de 1941, que transferia els serveis de Prensa y Propaganda a 
la Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las JONS, ja indicava al prehmbul que es 
creava una Vicesecretaría, «no estimándose todauia conveniente m f o d  constitución en un Ministerio independien- 
te» («Boletín Oficial del Estado)), 22-v-1941). 

4. Arias es mantingué com a titular del Ministerio de Información y Turismo fins al 
1962. 

5. En contrast arnb la lentitud dels processos anteriors del 1941 i del 1945. Vid.  el meu estudi 
L'edició catalana i /a censura franquista (1939-1951) (Montserrat 1991), ps. 163-165 i 219-225. 

6. «La Vanguardia Española)) (28-VII-1951). Juan Aparicio tornava com a mhxim responsable; 
havia ocupat la Delegación Nacional de Prensa des del 1941 al 1945. 

7. Historiador i membre de I'Opus Dei. 
8. L'edinó catalana i /a censura franquista, p. 379. 
9. Ibid., p. 248. 

6 



poeta.1° Es tracta d'una mena de memorial de greuges, clarament elaborat pensant en 
el poder com a últirn destinatari, on l'editor recull les iínies bisiques de la política del 
regim -des dels inicis- respecte a l'edició catalana; s'hi fa també resso de les darreres 
denegacions i s'onipa, així mateix, de la qüestió de les traduccions. Pero va encara 
més enila quan es plany de les dificultats per publicar catalegs i revistes literiries. La 
targeta que l'acompanya, datada el 31 d'octubre, és ben explícita: Cruzet diu a Riba 
que li adjj ta  les notes que aquest li ha demanat i que, encara que siguin confiden- 
cial~, «no té inconvenient que les posi en coneixement dels assistents a la reunió 
d'aquesta tarda)). Tot plegat fa pensar en una trobada, on no devien assistir els editors 
-altrament, Cruzet no en podia quedar exclos- i, en canvi, si que hi hagué escriptors 
-ben segur que altres a més de Riba-, arnb el nou ministre o director general. La 
reunió s'havia de celebrar a Barcelona, en la mesura que l'editor parlava ed'aquesta 
tarda»; probablement, no s'ha de desiiigar l'entrevista d'una intervenció de Jaume 
Vicens Vives.I1 S'imposa, doncs, de valorar els resultats que derivaren dels probables 
contactes i de la formulació de les «nueyas nomm), que els funcionaris de censura 
reconeixen un altre cop, de manera indirecta, a i'hora d'autoritzar, el desembre de 
1951, Neceaitem morir, de M. A. Campmany, que havia estat prohibida el 1949.12 En 
aquesta ocasió, el lector digué que es limitava a copiar l'informe de dos anys abans i 
afegia, lapidariament: <@e mpendida por estar ac&a en cat&n.» 

S'aixecava, doncs, acta d'haver deixat enrere una política. 
La convicció de trobar-se davant una nova conjuntura es manifesta en altres 

ambits més compromesos, potser perquk les indicacions de cem membres del govem 
permetien esperar alguna cosa més que una liberalització en compartiments tancats 
del món del liibre. A la tardor del 1951 alguns interlocutors catalans es van sentir arnb 
prou empenta, no ja per plantejar una qüestió relativament secundaria com poda ser 
la reivindicació d'altres espais per a l'edició, sinó per tomar a establir converses arnb el 
rkgim precisament sobre un tema fonamental: la premsa. Es parla de la possibilitat 
d'obtenir el vist-i-~lau Der a un diari o un setmanari. La iniciativa estava relacionada 

I I 

amb Estelrich i Janés. En tot cas, per bé que no en devien ser els únics promotors, 
tant l'un com I'altre la canaiitzaren i la presentaren a Madrid. Estelnch mantingué 
contactes a alt nivel1 -diversos ministres i directors generals: «Vaig fer a Madrid les 
gestions que havíem convingut a favor del diari en catala. N'he parlat amb el Ministre 
d'Afers Exteriors, amb l'Aparicio i arnb en Sánchez Bella. En Sánchez Bella apoia la 
idea i la recomanari a Ruiz Jiménea), deia a Janés en una carta del 27 de novembre. 
Hi recoilia, així mateix, la reacció del director general de Prensa, Juan Aparicio: 
(¿LyAparicio em digué que només li havien parlat d'una revista setmanal, no un diari; 
que la idea del diari, que jo li recomanava arnb el major interks, tenia simpaties en el 
nou Ministeri d'Informació; pero que ens havíem de fer carrec que eils no porten al 
govem més que tres mesos i si fessin ara la concessió, aquesta semblaria precipitada i 
revolucionaria.» 

El ministre d7Afers Exteriors,13 aixb no obstant, escoltava les raons dYEstel- 

10. Jaurne Medina l'ha reproduit a la seva biografia de Riba. Vid. Car/es Riba (1893-1959) 
(Montserrat 1989), vol. n, cap. IX, nota 9, ps. 102-103. 

11. La influencia i el pes de Vicens Vives ens són confirmats, entre d'altres, per Benguerel, al 
proleg a E/s venpts (Barcelona 1969), p. 15. 

12. Tot i que el lector de censura havia fet un informe que concloia: «Propiamente no es cens~rable. 
La noveh, bueno.)) Vid. L'edikó catahna i h censura franquista, ps. 334-335. 

13. Martin Aaajo havia forrnulat, a la tardor de 1945, propostes per a una llei de Prensa. 
S'estavellaren davant Franco i Carrero Blanco, a rnés del rninistre Ibáñez Martin, d'acord arnb J. 
SINOVA, La cemra de prensa durante e/franqi(ismo (Madrid 1989), p. 120. Carrero digué, segons cita 
Sinova, que unes noves rnesures sobre la prernsa havien de ser «profUndamente meditadan), la qual cosa 
les bandejava definitivarnent. 
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rich i recomanava les ineludibles tactiques que calia seguir: «La conversa més 
interessant fou la que vaig tenir arnb 1'Artajo. Partint del principi o fet que si hi 
ha separatistes també hi ha separadors, aconsella que no es portés l'afer a Consell 
de Ministres fins que tots ells estiguessin convencuts i d'acord. 1 no cal dir que el 
primer dels convencuts ha d'ésser Franco.)) 

Estelrich es referia també a contactes anteriors de Janés, pel que sembla arnb 
el ministre Arias Salgado, i feia inventari dels aliats probables: «Per ara els 
ministres convencuts són pel que tu m'has dit i Aparicio confirmat, 1'Arias 
Salgado, pel que a mi m'ha dit, 1'Artajo i, pel que aquest i Sánchez Bella suposen, 
en Ruiz Jiménez.~ 

El balanc final era moderadament optimista: ((Impressió meva: hi ha possibi- 
litats positives. Perb, de moment, la cosa sembla prematura. Per tal d'accelerar- 
la, cal anar a Madrid i convencer, a més de Franco, tots els altres ministres, 
utilitzant les amistats i influencies que puguem moure. Aquestes gestions, les 
hauríem de fer almepys nosaltres dos. Crec que en Narcís de Carreras ens podria 
ajudar eficacment. Es molt amic d'En Muñoz Grandes.)) l4  

No puc precisar en quin moment s'estavella un projecte tan ambiciós i és ben 
arriscat d'especular si fou aturat en un despatx o si arriba a ser vetat en una 
reunió de gabinet. De tota manera, em sembla que és dubtós que se n'arribés a 
presentar cap petició formal. Es probable que només hi hagués canvis d'impres- 
sions i que les incipie'nts rondes de converses fossin avortades per un gest 
dissuasori d'una molt alta instancia que sentenciés l'afer. Janés i Estelrich 
replantejaven als de més amunt allb que el darrer, com a portaveu de Cambó, ens 
consta que havia només apuntat als de més aval1 durant la primavera de 1939.15 
Fora, perb, del nivel1 dels interlocutors, els resultats foren els mateixos. En 
qualsevol cas, un diari, o ni que fos un setmanari, quedava, a les darreries de 
1951, absolutament fora dels objectius del regim, que demostra, durant els anys 
següents, mitjancant les actuacions del MIT i les del Ministerio de la Goberna- 
ción -govern civil i policia- la seva total intolerancia davant qualsevol mostra 
de premsa catalana. La contumacia arnb que escapea les publicacions peribdiques 
més o menys camuflades i els diversos succedanis arnb que topa deixava ben 
lluny qualsevol forma de dialeg arnb aquells que, un altre cop, li recordaven que 
mantenien dempeus unes peticions que no estava disposat a satisfer.16 

Una expiació de do& anys: 195 1 - 1952,  biblioteca Selecta Universal) 

Ultra la pretensió d'obtenir una cobejada parcekla en I'ambit de la premsa, les 
traduccions havien de ser, indiscutiblement, un dels punts centrals dins la 
reivindicació d'unes certes correccions. La política que la censura de llibres 
havia aplicat, fins al julio1 de 1951, havia bandejat arnb obstinació qualsevol text 
traduit i tan sols excepcionalment n'havia admes alguns que considerava dignes 
de ser equiparats al que li convenia entendre per «creacion Idterana)), sacralitzada 
adequadament per tal que s'ajustés a la voluntat prohibitiva i molt selectivament 
discriminatbria. L'afinada discriminació era encara reforcada pel caricter d'alta 

14. Arxiu Estelrich. 
15. He estudiat els diversos projectes de Francesc Cambó, durant I'any 1939, a L'edjno'catahna i 

la censura janquista, ps. 86-104. 
16. No entro ara en el tema dels diversos intents de publicacions peribdiques durant els anys 

cinquanta, tot i que miraré d'incrementar aviat el coneixement que en tenim arnb algun material 
nou que he pogut localitzar recentment als arxius de censura. 
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bibliofília dels escassos tiratges que foren admesos. Els escadussers permisos havien 
estat penosament arrencats amb intervencions directes d'alguns dels traductors: aquest 
havia estat el cas de Riba quan li fou autoritzada l70dissea l'any 1948." 

El citat informe de Cruzet posava en relleu com, deixant de banda les 
excepcions per a tiratges i impressions de biblibfil, «no s'han lliurat autoritza- 
cions des de 1939 per publicar obres traduides al catala, en edició correnb). 
Reclamar, doncs,. una certa permissivitat per a aquest tipus d'edicions, les 
corrents -que tant recaven a les autoritats, fins i tot quan es tractava de difondre 
originals-, havia de ser un espai irrenunciable, encara que només fos com una 
mínima part del programa de recuperació del passat encetat l'any 1946. Perque, 
com ja recordava també Cruzet en l'informe, fins al 1936 ((existien prop del miler 
de traduccions catalanes, entre les quals figuraven naturalment les obres mestres 
de la literatura universal. Editors i propietaris d'aquestes traduccions s'han vist 
impossibilitats d'anar-les reeditant, amb el conseguent pe rjudici que aixb els hi 
ha ocasionat [...]».18 

Aquest era un punt en que podia coincidir l'interes cultural i editorial, d'una 
banda, i la intenció del poder de fer algunes concessions. Tanmateix, en un 
terreny tan delicat com el de les traduccions, les (muevas normas) es van concretar 
només en la permissivitat davant reedicions, i una tolerancia parcial davant 
aquesta tradició prou rica era, de fet, part Cuna política més amplia d'acceptació 
que, al cap de dotze anys, havia de resultar convenient per al rkgim i fins i tot 
necessaria. Admetre que es tornessin a difondre, molt mesuradament, algunes de 
les antigues edicions, era un risc molt minso que, a més, el ministeri va mantenir 
sota control rigorós. 

L'acumulació d'autoritzacions per a la reedició d'obres tradui'des, entre finals 
de novembre de 1951 i el maig de 1952, que Cruzet obtingué, bé ens ha de fer 
creure en el resultat gairebé immediat d'un moderat replantejament de la política 
oficial; l'empenta amb que l'editor emprengué el projecte sembla evidenciar que 
les garanties rebudes eren, aleshores, discretes. Fixem-nos, si més no, en els títols 
destinats a la ((Biblioteca Selecta Universal)) que he pogut veure als arxius de 
censura, per ordre cronolbgic d'aprovació: 

L. Hémon, Mana Chapdelaine (novembre-desembre de 1951) [((Biblioteca 
Literaria)), Nova Serie. Ed. Catalana / Llibreria Catalbnia, 192.51; J.K. Jerome, 
Tres anglesos s'esbargeixen (novembre-desembre de 1951) [((Biblioteca Literaria)), Ed. 
Catalana, 19201; R. Kipling, E l  llibre de la jlmgla (desembre de 195 1) [((Biblioteca 
Literaria)), Ed. Catalana, 1920-231; T. Kempis, L a  imitació de 1esurnj.t (gener de 
1952). R. Tagore, Eljardiner (febrer de 1952); A. Daudet, Tartan'de Tarascó (febrer 
de 1952) [((Biblioteca Univers)), Llibreria Catalbnia, 19341; F. Jammes, Ellkbre de 
Sant Jostp (febrer de 1952); E.A. Poe, Els assassinats del carrer de la M o p e  (febrer de 
1952) [((Biblioteca Literaria)), Ed. Catalana, 19181; Erckmann-Chatrian, L'amic 
Fri& (febrer de 1952) [((Biblioteca Literaria)), Ed. Catalana, 19181; J. K. Jerome, 
Tres homes dins w a  barca (marc de 1951) [((Biblioteca Literaria)), Ed. Catalana, 
19211. Mark Twain, Les aventares de Tom Sawyer (abril de 1952) [((Biblioteca 
Literaria)), Ed. Catalana, 19181; J.C. Andersen, Contes (maig de 1952). [((Bibliote- 
ca Literaria)), Ed. Catalana, 19 181. 

17. Riba havia anat a Madrid i s'havia entrevistat amb alts responsables del ministeri, tal com 
reflecteix el seu epistolari, que he pogut consultar a I'Arxiu Riba. He d'agrair a Eulilia Riba que 
m'hagi facilitat l'accés a aquest material. Vid .  Curtes de Carks Riba 1939-1952, recollides i anotades 
per C.J. GUARDIOLA (Barcelona 1991, en premsa). Vid també Albea MANENT, Solc de les h o m  
(Barcelona 1988), ps. 126 i 208. 

18. J. MEDINA, op. cit., vol. 11, p. 103. 
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Als arxius hi sol haver un exemplar de l'antiga edició, «reconvertit» amb 
noves sobrecobertes de Selecta i, a la petició, no es feia constar mai que el títol 
anés destinat a una collecció «Biblioteca Selecta Universal)). L'examen dels 
historials revela una amovació bastant mecanica en els tres ~r imers  casos. 

I 

mentre que en El jardiner i Tartar' de Tarascó la censura trigi més d'un mes a 
pronunciar-se. Cal tenir en compte també que el Kempis va suscitar recels basats 
en el seu caracter de classic i de llibre de capcalera, que. havia d'implicar, 
necessariament, un tipus de públic més ampli i fora dels límits del comprador 
habitual dels textos catalans que el mercat aleshores oferia. Per aquesta raó la 
seva autorització no es va concedir fins després d'una consulta al director 
general, un cop el lector hagué dit, simplemint: «obra clásica,). Un títol segur 
anava niés enlla de les fites marcades i calia vigilar de prop un consum per part 
de ~úb l i c  .més maioritari aue l'edició asseauible contribuia a afavorir. 

1 

Pel que fa als Contes d7Andersen, la censura dictamina, a comencaments de 
maig, que era «autoriwble en edición infantil con tachaduras en páginas 45 a 46 y el cuento 
L A  DONZELLA DE L A  MAR, m' como las viñetao>. Des~rés d'un recurs de 

I 

17editor que es basava en el caracter d'arxiclassic de l'autor, així com en 
l'existencia de l'edició no mutilada que n'havien autoritzat, feia més d'onze anys 
-el 1941- a l'Editorial Juventud, en castella, el MIT retira la supressió. 

A més d7aquests títols de Selecta, hi hagué, el novembre de 1951, el permís 
concedit a Riba -sollicitat personalment a nom seu a l'octubre-l9 per publicar 
tres-cenrs exemplars de les Tragedies de Sbfocles, amb preu de venda de sis-centes 
pessetes. Ara bé, el delegat de Barcelona va considerar, malgrat els nous criteris, 
que calia insistir en la necessitat d'autoritzar una obra «en lengua vernánrla que, por 
ser traduccio'n de gran calidad, revista al mismo tiempo caracteres de creación 

Hi afema encara que. en el sollicitant. hi concorrien diverses circumstancies: " 1 

honestedat professional, gran prestigi en els medis literaris de Barcelona i el fet 
que la seva dedicació literaria li era un mitja esencial de subsistencia. 

No sembla que hagués canviat, doncs, el criteri basic, segons les valoracions 
que, corn havia estat habitual, feia el delegat: les traduccions continuaven sent 
una excepció, només admeses si la censura decidia envoltar-les de l'halo de la 
uoeación literaria). En efecte, els casos resolts entre l'abril i el setembre de 1952 
feren evident que, per a un llibre traduit, no havia arribat el tracte «normal», 
dins i'aribmala «normalitat» inaugurada l'any 1939. 

Cruzet rebé també, el febrer de 1952, el permis per editar l'Eneida, traduida 
per Llorenc Riber, presentada com a part de les seves Obres completes. Pero 
immediatament arribaren els problemes: a l'abril Moll sollicita novament permís 
per a La  seyoreta de Scuderi, que li havia estat denegat el 1942," i la censura es 
limita a tornar-la-hi a prohibir, de manera gairebé rutinaria, prenent l'antece- 
dent de la negativa anterior. 

En conseqüencia, pel que fa a les traduccions, els nous criteris no es van 
a~licar, momentiniament. sinó en una direcció determinada. ~ e r o  fins i tot en ' I 

aquesta es veié ben aviat que feien aigbes i entraven en crisi: també el 1952 
(juliol) es denegi a Cruzet l'autorització per a la reedició d'Els silenci~ del coronel 
Bramble, d7André Maurois (((Biblioteca Univers)), 12, Llibreria Catalonia, 1930) i, 

19. Tot i que financada per Benkfica Minerva. Pel que fa a les edicions d'aquesta, vid. J. S A M S ~ ,  
El mecenatge cultural de postguerra. Benijca Minenia, «Revista de Catalunya*, 37 (gener de 1990), ps. 41- 
52. 

20. El delegat de Barcelona havia intervingut, en algunes ocasions excepcionals, a favor de 
I'autorització de traduccions. Vid. L'edicio' catalana i la censura janquista, ps. 380-390. 

21. lbid., p. 184 
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pocs dies després, li fou prohibida també Elpar dels gegants, de Pierre Benoit 
l (((Biblioteca Literaria)), Ed. Catalana, 1922). La petició de l'editor feia constar el 

nom del traductor, J. Anís C ~ l o m e r , ~ ~  i la censura hi va fer aquesta anotació per 
a ús intern: (La  Supeaoridad no considera pertinente autoazar esta traducción de la obra de 
Benoih. 

, Tanmateix, simultaniament li autoritzaren el Robinson Cmsoe. Quan l'editor, el 
setembre, presenta un argumentat recurs per al Maurois tot recordant que, dos 
anys abans, havia estat autoritzat a Janés en traducció castellana, la resposta deia 
que «no es posible acceder a lo solicitado por tratarse de autor no catalán)) (el no va 
ostensiblement subratllat). Ara bé, el gener de 1953 li fou autoritzada, per ordre 
expressa del director general. 

També Ayma topa amb problemes en dues propostes d'edició de caire ben 
diferent. En primer lloc, amb Colette, Dialegs de bisties [sic], que li fou autoritzada 
amb supressions el mes de maig. L'editor va argumentar que el text quedava 
molt desballestat si complia les retallades que li imposaven, per la qual cosa en 
proposava un de nou, més reduit i paible, per substituir el primer. La proposta 
fou acceptada per la censura.23 El llibre, Set dialegs de bisties, d'acord amb el títol de 
l'original francks, arriba a sortir en tiratge redukZ4 

Se'n pot seguir el proces i les incidkncies a través de l'epistolari del seu 
traductor, Joan O l i ~ e r . ~ ~  En canvi, no figura als catalegs d'Ayma havia passat de 
ser un projecte d'edició normal -la sollicitud de permís era per a 1.000 exem- 
plars- a realitzar-se com a producte de preu elevadíssim i per a uns p o ~ s ; ~ ~  en 
definitiva, un llibre que, com tants altres, no contribuia gens a refer el públic. 

22. Quant al comportament de la censura respecte a ANS, ibid., ps. 186 i 207. 
23. Vet aqui el fragment rebutjat: 
«SOBY: -Ja ho veureu. Comenco. Dret damunt les meves potes estirades, pico de peus, i us volto 

de petits udols melodiosos. La meva cua cargolada vibra; els meus flancs, rebaixats per una 
respiració neguitosa, es fan més prims i, per un art involuntari, les meves orelles crispades semblen 
plantades darrera el meu clatell ... 

»LA GOSSETA: -No us acosteu, estic torbada ... 
»TOBY: -Ara, anant ja a I'empresa definitivhcompleta, la meva pota poderosa subjecta els 

vostres Iloms ... 
»LA GOSSETA, apqfant-se: -Ai! Birbar! 
»TOBY, afnyo's: -Es que un tampoc no és petit com vós. No podrieu pujar dalt d'un tambo- 

ret? 
»KIKI, irritada: -Mai no perdonaré als meus ulls l'enllordar-se amb semblant espectacle! Aquests 

preludis són una trista parodia dels nostres amors salvatges ... Crits de degollat, danses lascives, 
desfilada silenciosa en la qual la meva cua s'arrossega com un mantel1 reial, abracades on la voluptat 
gemega martiritzada ... Hauré d'avergon~ir-me de tot aixo per culpa d'aquest pare11 de cinics? 

»TOBY, més de& que corfk -Au, vinga, no em facis glatir més, tros de posturera! Ja hi hem jugat 
prou a cuit i amagar! Vine, no et recara gens ... 

»LA GOSSETA, afemda i temptada: -Déu meu, és terrible, feu de mi el que vulgueu ... 
»KIKI, dreta dalt del piano, formidable: -Suposo que no ho fareu aqui! 
»La gosseta busca d'on ve la veu paorosa, s'adona de la bestia imprecadora, del monstre 

desconegut i ratllat, ericat de mostatxos i de celles, iHuminat per uns ulls que llancen la mort... La 
bestiola hiig tot cridant: "Auxili! Auxili! Hi ha un tigre dalt del piano! ..." 

»I es desmaia en bracos de la seva mestressa que acaba d'entrar, la qual la consola amb 
volubilitat en el llenguatge consuet: "Fifi! La meva zezeta! Tan rosseta, la meva quiquisseta, la 
fafona titinona, el meu esquitx, el meu pollet finolis, la meva teta i la meva tutú", etc. etc. La sessió 
continua.)) 

24. A. MANENT, Els liibres de bibIi0jl en catali, «MisceHAnia Joan Gili» (Montserrat 1988), ps. 
338-339. 

25. Vid. J. OLIVER i J. FERRATER MÓRA, Joc de carfes (1948-19841, a cura d'Antoni TURULL 
(Barcelona 1988), ps. 69, 75, 77. 

26. Oliver deia a Ferrater Móra: «[ ...] no te'n puc enviar cap exemplar -com t'havia promes-, 
perqu? el llibre s'ha convertit en una mena de joia rara. El més barat costa 300 ptes. i a mi només 

v me n'han donat un.» (op. kf., p. 88). 
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Les edicions de tals característiques no feien altra cosa que confirmar la situació 
anomala, preocupant o perillosa, del mercat del llibre normal. 

També el 1952 Ayma rebé la prohibició (setembre) dYEl bon asassi, d'A. 
Coolen. L'informe del lector l'havia jutjada així: (Navela tradmida del holandés al 
catalán, en la que, con un realismo correcto, se desde la vida mral, con sus dramas, creencia, 
cn'ticas, etc. La traducción es buena. Puede auto~imrse.»'' 

Totes aquestes sol-licituds, és clar, quedaven fora d'aquella tímida permissivi- 
tat davant les reedicions. La tolerancia, fins i tot per a aquestes, s'havia hagut 
d'estrenyer al maxim: la petició de Moll, les dues de Cruzet i aquestes d'Ayma 
infringien, encara, les noves regles del joc. 

1 cal afegir, a més, que la relativa comprensió amb que fou tractada l'obra de 
Colette: s'explica per la intervenció directa de Pérez Embid, amb qui l'editor 
mantingué un intercanvi epistolar per resoldre l'afer. 

((Denegada por tratarse de traducción regional» 

Les dificultats per que passaren els historials dels anys següents continuen 
deixant ben patent que, llevat de la primera foguerada del~ombant 1951-1952,28 
l'estatut de les traduccions s'havia modificat molt poc. Es significatiu que; el 
febrer de 1953, s'autoritzés sense vaciklacions el text de Rilke, La can@ d'amor i de 
mort delcometa CristofolRilke, traducció de Guillem Nadal, Ed. Torre, en un tiratge 
de dos-cents exemplars. Encara que aquesta dada feia el permís gairebé inevita- 
ble, l'informe del lector li ho posa ficil: «Carta biograflá delpoeta lfico Rilkey versión 
libre de su obra ' 'Cadn del amor y de la muerte del cometa". Nada censurable.)) 

En canvi, a finals del mateix any 1953, el 16 de desembre, la censura resolgué la 
prohibició de Milton, Elpar& perdut, prkviament autoritzada, en tiratge de 297 
exemplars i preus altíssims, l'agost de 1950;" Alpha n'havia soliicitat permís per a 
2.000 exemplars i s'havia d'incloure en la collecció ((Classics de Tots els Temps)). 
Poc després, pero, el 8 de gener de 1254, fou autoritzada. Tot i que no hi ha 
constancia del personatge que hi actua, segur que hi hagué una veu intercesora que 
mogué a la rectificació. D'altra banda, a comencaments de 1953 hi devia haver el 
permís -introbable als anrius de la censura- de l'odissea, que va sortir a la mateixa 
coHecció. L'editorial la donava com d'aparició imminent a principis d'abril 30 i, 
encara que no sé fins a quin punt hi hagué dificultats previes, és versemblant que, a 
més del precedent de l'edició de biblibfil del 1948, Estelrich tomés a presentar el 
projecte de manera tan convincent -«edición commentey tirge Lmitado~-~' com ho havia 
fet amb la Divina Comedia. 

Tanmateix, els esculls amb que, l'any 1954, toparen Espriu i Villalonga 
denoten el grau extrem de suspicacia alla on la censura ensumava una traducció 
o el resso d'una obra classica. Perquk quan Moll, el febrer, demana permís per a 
1.000 exemplars d'Espriu, Ant&ona. Fedra, l'administració reacciona mecanica- 

27. Val la pena de comparar aquest informe amb el que un altre lector en féu quatre anys 
després, tal com veurem més avall. 

28. Per dir-ho d'alguna manera, és clar. El moviment pendular entre la prohibició, la 
restrictiva tolerancia i novament la prohibició havia estat, nomes pel que fa als originals, una 

1. 

constant a partir de 1946. 
29. L'edició catakana i la censura franquista, p. 388 
30. Arxiu Estelrich. Carta de S. Millet a Joan Estelrich (10 d'abril de 1953). 
31. Estelrich s'havia adrecat directament, el 1950, al director general, el qual havia ordenat a 

censura que en fes l'autorització. 

12 Estudis i assaigs 



ment i, sense passar els textos a cap informador ni respondre a l'editor, féu aquesta 
anotació interna: «De acuerdo m el m'tetio ordenado por h Supenon& a~bivese.» Davant el 
silenci adrninistratiu, l'editor hi va insistir novament al cap de tres mesos, i la censura 
anota a l'expedient, per segona vegada, un wmhime,), d'acord -deien- amb les m o m  
ren'bidu de h Supetiodkd qecto a traducn'ms  regid^). Per esbotzar el segon silenci 
burocratic, hi hagué un tercer intent de Moii, a finals de juliol, on un altre cop Espriu 
constava d'una manera clara com a autor. A desgrat d'aixo, fou resolt, el setembre, 
amb un denegaah por tratane de traducn'tión rtgid). El mar$ de 1955 se7n revisa 
l'expedient, tot i que no em consta si hi hagué un recurs formal de Moll o la 
intervenció personal d'algun rnitjancer, tant en un cas com l'altre, el que sobretot 
devien explicar era l'error que la censura havia sofert pel que fa a Antrgmza, i no fou 
fms aquest moment que els textos passaren, per primera vegada, a un lector. Si ens 
calgués refermar la convicció del fet que la fobia antitraduccions era extrema, en 
tindríem prou de llegir-ne l'informe: . «No se aprecia mérito especial que justzJfque la versio'n catalana de la tragedia sofocliana 
"Fedra", traducida, a su ve% de otra versión libre en castellano. 

»La primera parte - Antkona- es tambien versión del traductor de la anterior. En sz; son 
a& autorirables.» 

Aixb no obstant, fou autoritzada el marc del 1955 mateix. 
El Faust, de Villalonga, seguí un procés en part paraklel, tot i que més breu. 

La primera petició de Moll era del juliol de 1954 i se li aplica, el setembre, 
identica resposta mecanica: (Denegadapor tratarse de traduccioír regional)). A partir de 
la suposada intervenció que abans he indicat, fou també revisada. Aquest era 
17informe del lector: 

(Dos obras en un voltrmen. L a  primera -Fausto - es una pobre parodia de la conocida de 
Goethe. En las páginas 13) 30 y 48 hay pasajes recusables. 

»La segunda es un humonktico relato de lasperipeciar de un viaje a Pan's) donde los viajeros 
enmentran nmerosas costumbres chocantes que) al jna/ ,  les desilusionan. 

))Con las salvedades reseñadas, puede aatoriwrse) si bien no signiJ;ca ninguna aportación que 
justijique esta edición mallorquina.)) 

Se lieconcedí el permís, amb supressions, el mateix dia que a les d'Espriu, 
# des~rés d'haver consultat la censura teatral i d'haver-ne rebut la confirmació aue 

no havia passat per ells. 
Ambdós casos són, no cal dir-ho, prou explícits. L'atribució automatica d'una 

Antkona o d'un Faust a l'apartat de traduccions o el refús categbric del fet que un 
autor catala pogués reprendre un tema universal són ben significatius. Si, tal com 
sembla raonable. hem d'admetre la confluencia de totes dues obieccions. els 
funcionaris, en el cas d'Espriu, devien acabar d'enutjar-se en llegir les primeres 
ratlles de l'excepcional prbleg on l'autor, ultra les reflexions sobre la nova 
permissivitat del regim a partir de 1946,32 es refereix a les dates de la seva 
provatura respecte a la d'Anouilh. 1 és també molt significatiu el cop de carpeta 
reiterat aue arraconava els historials sense ni tan solament com~l i r  el trimit 
burocratic de donar una resposta a l'editor. La ((traducción regionah i el conseguent 
«archivese>) indiquen una vegada més que els suposats excessos de zel dels inferiors, 
a més de portar a resolucions aparentment pintoresques, reflectien les dures 
consignes rebudes, i les observacions del lector, tot desqualificant els textos, 

v 
ens permeten constatar -deixant de banda el seu bon nas- que encara 

32. «Ara que m'assabenten papers i revistes d'un nobilissim nou entusiasme per les llenghes 
mortes, miro de treure a la llum el meu exercici [...ID (Salvador ESPRIU, Ant&o#a, Fedra [Palma de 

-7, Mallorca 19551, p. 9). 
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l'any 1955 la ((creación literaria» continuava sent un canon assumit pels lectors de la 
censura després de tants anys. Calia acreditar viauts singulars, que havien de ser 
certificades per l'especialista. Pero el censor, un cop aclarida la qüestió més 
basica, no havia pas de vetllar ja, a mitjan decenni dels cinquanta, perque el 
públic catala consumís tan solament menges que -segons les peregrines valora- 
cions dels seus informadors- fossin d'alta volada literaria. Només havia de 
vigilar de molt a prop que el lector no tingués accés a textos d'altres ambits 
literaris i s'havia de malfiar de les reelaboracions de temes classics. El públic 
catala tan sols es podia nodrir d'una producció domestica sotmesa a rigorós 
filtratge. De tota maneta, com que, en el Faust, tampoc no es transgredia el 
principi més bisic, el de les traduccions, el censor decidí autoritzar-lo amb 
aquestes supressions: 

«Déu i el Dimoni collaboren)), en el context «va esser el Dimoni? A mi me 
sembla que de vegades Déu i el Dimoni collaboren)) (p. 23 de l'edició de Moll, 
«Raixa», 11). 

((Senyor: -(Abstret) De vegades pens que entre Déu i el Dimoni hi ha 
d'haver una certa coordinació, un equilibri ... » (p. 43). 

«Déu i el Dimoni s'han d'arreglar qualque dia», en el context «Maria 
Antonia: -(En veu molt baixa) Del Dimoni tenc por. 
Senyor: -No en tenguis. Déu i el Dimoni s'han d'arreglar qualque dia» (p. 
66). 

Aquest seguiment d'alguns casos rellevants, des del tombant 1951-52 fins al 
1954-55, posa en relleu la rectificació de la política aplicada fins aleshores, així 
com la immediata frenada que hi hagué i que arriba fins als extrems que acabem 
de veure, pero vet aquí altres indicis de la trajectoria de la línia mestra que seguí 
la censura respecte a les traduccions: prohibí a Moll, el gener de 1959, Pau o 
guerra at6mica, d'Albert Schweitzer (56 pagines, 4.000 exemplars). La prohibició 
vingué arran d'un informe que, després d'anotar les objeccions que, en termes 
generals, el feien difícil d'acceptar per al sistema, era ben taxatiu quant a les in- 
compatibilitats: 

( E l  lector cree que no debe autor&arse este opEísculo: 
»l." Porque, después de exponer los horrores de una guerra atómica, pide una reunión 

exclusiva de las tres grandes potencias para que renuncien a este t$o de armas. Basada en su 
jlantropia, reconocida y premiada) olvida las exigencia defensivas de la C i v i l i ~ ~ i ó n ~  por encima 
del hombre mismo. 

»2.0 Es traducción al catalán) lo cual' está incurso en la prohibición de esta clase de 
obrar.» 

Ara bé, més de dos anys abans, exactament el 8 d'octubre de 1956, s'havia 
autoritzat a Editorial Albor la traducció d'El bon assczs~i, de Coolen, anteriorment 
prohibida a Aymi, el setembre de 1952.33 Curiosament, la censura la considera 
sense antecedents i un altre lector en va fer aquest informe poc afortunat que, a i: 

33. A partir del 1946 la relació entre el to favorable #un informe i un permis havia estat 
sempre molt dubtosa. El dictamen del lector era una dada més, pero mai no resultava determi- 
nant. r 

! 
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desgrat de decantar-se per l'autorització, li ho posava molt més difícil: (u3 
Mariana la pintora la robaban misteriosamente los domingos mientras iba a misa. Pedro Pascua, 
se ofreció a vigilar la casa escondiéndose dentro y vió que Arnau descendzá por una ventanay trató 
de oponerse siendo asesinado. Arnau parená honrado pero, cometido el cnhen, huyó siendo 
detenido y jurgado. Mientras él está ausente, Juana su mujer tiene algtlna complacencia por 
necesidad con Edmundo y Gerardo; tuvo un niño que intngo' a la gente y ella se refug en el 
bosque con un er9niaño. Libre Amau comprendió el problema pero el niño q m á  al emíitaiio 
surgiendo los celos. muerte en accidente liquida el problema y Juana y Arnau son felices. Puede 
publicarse.)) 

El responsable decidí, malgrat aixo, que el permís anés endavant, i si l'obra 
no sortí fins al 1957 no fou pas -aquesta vegada- per entrebancs de censu- 
ra. 

Tot plegat ens podria portar a creure que les traduccions, al final de la 
decada, eren refusades si no passaven pel peculiar sedas de la «creación literaria», 
exactament en la mateixa mesura que, deu anys abans, s'havia fet amb la 
producció original. Pero tampoc no era així. Les bateries de defensa de l'engra- 
natge de censura s'anaren carregant de manera progressiva al final dels cinquan- 
ta. Les peticions que els arribaven feien I'efecte, als equips diguem-ne tkcnics, 
d'una acumulació davant la qual reclamaven unes orientacions que els manca- ' 

ven i que depassaven el seu ambit de competencies. Les consignes que les altes 
esferes del MIT havien transmks al cap de la secció de lectors -Jefe del Lectorado- 
no recollien unes línies d'actuació respecte a les obres en llengua catalana, per la 
qual cosa aquest responsable dels informadors no estava tampoc en condicions 
de cursar-les als membres del seu equip. D'una banda, perque els mecanismes de 
protecció del rkgim tenien un abast tan ampli i, alhora, un funcionament tan 
simple que continuaven evitant de concretar, per escrit i fins i tot verbalment, 
els seus criteris basics; malgrat que es tractés de comunicacions internes destina- 
des als encarregats del primer filtratge del contingut dels textos, calia prendre les 
maximes precaucions i defugir formulacions taxatives. Pero, d'altra banda, potser 
a Arias Salgado i al director general, en tant que dipositaris i executors de les 
ordres del govern, els convenia no concedir al ((problema)) de les publicacions en 
llengua catalana -i en menor mesura al de les altres llengües minoritaries de 
l'estat-,una importancia, i per tant una atenció, que anés més enlla de la resposta 
restrictiva adequada a cada cas i que depenia,,doncs, de la conjuntura, de les 
pressions personals, del caricter del text, etc. Es a dir, calia confiar, al cap de 
vint anys, en els efectes d'una política que, de manera dreturera i consistent, 
havia anat adrecada a escapcar l'origen del conflicte. En aquest sentit, l'actitud 
raonable havia de ser la d7anar deixant que les propostes editorials catalanes 
fessin la viu-viu -per tal de neutralitzar les acusacions d'intransigencia- descar- 
regant negatives sempre que calgués per demostrar que no es podien ultrapassar 
uns límits estrictes; pero tampoc no resultava imprescindible magnificar la 
qüestió i concedir-li un abast que no era desitjable que tingués. 

En aquesta situació, el Jefe del Lectorado va fer un requeriment explícit del 
qual, a més, deixa constancia escrita. S'adreca al seu superior, el cap de censura, 
demanant consignes clares: 

«Con muda frecuencia se le presenta a esta Jefatura del Lectorado la duda de proponer la 
autoriwción de h obras en lengua catalana que cada v a  en mqor nimero se presentan a este 
sewicio. Yo roganá a esta Jefatura de la sección consultara a/ Iho.  Sr. Director General. 

»l .  Sipueden ser autorizadas las obras de escritores ind&enaspresentadas en su lengua natak 
catalán, mallorquin, vascuence, etc. 
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~ 2 .  Si las traducciones en general a lenguas dialectales de autores no ind@as pueden ser 
autorizadas. Es deci1; si por ejemplo HHAMLET o E L  QUIJOTE o malquier novela de un 
Unamuno o un Cela pueden ser vertidos al catalán) mallorquin) valenciano) vascuence, etc.)) 

És a dir, les romanalles indígeno-dialectals havien aixecat, a comencaments de 
l'any 1960 -el document és del marc-, una mica massa el cap, estaven creant 
problenies practics i la base de la baluerna censoria1 necessitava que la cúpula es 
pronunciés.*~ant originals com traduccions «cada vez en mgor ntímem)) pressionaven en 
excés. No disposo, malauradament, de cap copia de resposta escrita a aquesta 
requesta, si és que mai es va produir i si la concreció que el responsable del Lectorado 
volia va ser alguna cosa més que un d e w o  rutinari on se li digué el que feia al cas. 1 
sembla que aixo era, a la primavera i a l'estiu de 1960, que calia tallar les ales a les 
pretensions dels entossudits autoctons de les províncies conflictives, tot descarregant 
de manera discriminatoria una colla de prohibicions que clarifiquessin la capacitat 
de moviments que s'estava disposat a reconkixer-los. Almenys aixi ho indiquen 
algunes denegacions ben reilevants: poc després -abril- es va prohibir el volum 
d'obres completes de Valéry i al cap de dos mesos -juny- van denegar Portugal enenfora 
de Gazjel i L'estrany i La caiguda, de Camus. El primer havia tingut aquest informe: 
( L a  obra encierra una dgcil traducción del poeta Camer-Ribala, al catakn) de 43 poemas del 
literatojancés Pad Vakiy e inclkye un prólgo explicativo de h importancia e integs del trabaja que 
mpone h traducción de este t@ de obras, presentando una biograji de dicho autorjancé~ PUEDE 
PUBLICARSE.)) 

Hi hagué una prohibició immediata. 
A més, durant l'estiu havia costat forca que el ministeri es mostrés dialogant i fes 

saber a Selecta que estava disposat a reconsiderar la decisió sobre Portugal enfo~a.~~ Ara 
bé, la segona resolució sobre ~ a l é r y  -que la censura accedí també a revisar- és prou 
reveladora de la resposta que havia rebut el requeriment del Jefe del Leaorado i de 
quines eren les regles del joc. El recurs de l'editor allegava: (que siendofinrente halhr en 
raizitas Literaria o m 4 0 s  intebctt/ah comentarios a h obra de Pwl V+) an'como t~aduccion~~ de 
sus poema ya cartelhncls ya catakana) h pubLicanOn de h obra poética completa que se sokcita, mya 
traducción cabe cm'derar Dor m clu'dad como una auteírtica manOn Literank buede ser de inne2ab.h 

. A  

intmS para todos m t ~  sienten h i w e t u d  intelectual que m estudio *me; mayormente mando h 
traduccih objeto ddpmente esdo l h a  a guka de próhgo un pmfundo m40 debido al competente 
catedrático de h UnivmElad de V&cia Don MPuel Dok, esmio al amam de abundantes " 
i.fmananmes pmpomnrmadas por colega styos jancesq que esperan m el naturai intm? h publicanOn 
de h obra [...] 10 de agosto de 1960.)) 

Davant tals arguments, la censura anota: «Se viene aplicando tagurosamente el criterio 
de no autorizar versiones al catalán, vasmence) etc. A s i  pues) salvo nueva criterio de la 
Superioridad) nuevamente se DENlEGA.))  

Pero el 17 d'agost, l'endema mateix, un avís va fer possible que es trenqués el 
rigor i es fes una excepció: <&tori& por orden Director General.»35 

Tanmateix, l'abast de les excepcions era encara limitat. El recurs de Selecta, 
també de l'agost, per als textos de Camus, es basava en punts que encaraven les 
autoritats amb les seves promeses sobre criteris uniformes davant la llengua ca- 

34. He presentat les dificultats d'aquest llibre i les supressions amb que finalment es publica a 
L a  gmeditacio'n catalanista)), una de les obsesions persistents de la censura durant eljranquisme. Aiguns exemples dels 
anys cinquanta i comenfaments dels seixanta, ~MisceHania Joan Fusten), IV (Montserrat 1991, en prem- 
sa) . 

35. Hi hagué una intervenció de Miquel Dolc davant el Director General, Rodríguez Casado, 
no solament respecte a aquest llibre, sinó també a Portugal enenfora. 

16 Estudis i assaigs 



talana i la castellana: «que siendo m hecho cierto la divzllgación en lengua castellana de las 
obras de Cams, sea publicadas en q a f i a  y debidamente atltorimdas, sea en importación de 
editoriales americanas, la denegación de la obra que se solicita, que contiene dos de sus más 
destacados títulos, daná motivo a suponer la existencia de un trato de disfavor para la lengua 
catalana, lo que estaná en contradicción con los postulados en distintas ocasiones patentizados; es 
para la evitacion de tales m.@icacias [...l.» 

La censura, que de moment contesta amb el silenci administratiu, va fer 
diverses anotacions internes significatives. Una d'aquestes responia a la qüestió 
del «disfavoon). Malgrat que els antecedents recordaven que L a  caída, sollicitada 
l'any 1958, ($gura sin resolución. Silencio administrativo)) i que E l  extradero havia tingut 
un permís d'importació -abril de 1959- es deia, així mateix, que «estas obras de 
Camus se han denegado tambien en edición castellana». No va ser fins passats sis mesos 
-febrer de 1961- que es resolgué una nova prohibició, «de actlerdo con el rriterio 
ordenado por la Superioridad)). 

És clar que les autoritats podien presumir d'equiparació de tracte davant la 
proposta d'un editor catala en casos d'autors que, com Camus, apuntaven ja 
almins dels nous dimonis amb aue s'haurien d'enfrontar, durant la decada dels 
U 

seixanta, el punt de partida de la qual és una data ben destacada en els inicis 
dyuna nova conjuntura, d'una nova correlació de forces, després dels canvis 
polítics de l'any anterior. El caire del darrer recurs que he reproduit ho 
evidencia prou i només cal comparar-lo amb el to apocat i de submissió obligada 
dels de deu anys abans. En definitiva, aquest moment és gairebé i'arrencada del 
procés que havia de portar a l'any 1962 i a les rectificacions que el franquisme 
hagué de fer en la seva tolerancia, ja sota la responsabilitat d'un nou titular al 
MIT, Fraga Iribarne, que substituí Gabriel Arias Salgado, un dels homes amb un 
currículum més brillant de fidelitat al servei del Caudillo. Li havia cobea el flanc 
del control de la informació durant quinze anys: quatre com a vice-secretari 
d'Educación Popular i onze com a ministre d'Información y Turismo. 

Ara bé, tot i que, des del 1962, es modificaren alguns criteris del regim pel 
que fa a la permissivitat respecte a l'edició catalana, no hem de ser gaire 
optimistes. Sembla que la mort dYArias Salgado, poc després d'abandonar el MIT 
-mort sobtada, que la voxpopuli atribuí al disgust causat pel seu cessament com a 
ministre- impedí que fos designat per ocupar un carrec potser encara més 
perillós per al control de la informació en general i que hauria treballat, a El 
Pardo, com a ministre plenipotenciari que controlés, filtrés i garbellés la infor- 
mació per al Generalísimo. No s'arraconava, doncs, una manera de fer. Tanma- 
teix, s'havia triat un nou responsable per donar la cara i maquillar convenient- 
ment els principis immutables, d'acord amb allo que la pressió social exigia. 

MARIA JOSEPA GALLOFRÉ VIRGILI 
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