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PENS,{MENT

glòria -i no cal dir Elvent de
la nit- no eren llibres estudi-
ats a les classes de novel.la.
Això no té més importància,
però deixa un pòsil tampoc
han pogut ensenyar Incerta
glòriaals meus estudiants de
batxillerat.

Segons el que he observat,
el desconeixement era una
conseqüència més del sis-
tema de censura franquista.
La censu¡a, a més de prohibir,
és una forma ruda de crítica
literària. Només cal llegir-se
els comentaris dels censors,
molts d'ells alfabetitzats i
amb una certai notòria cul-
tura literària, per adonar-se
que sempre subratllaven la
crítica política com un greu
defecte, com una parcialitat.

Ì{DICAT

E RAilT
M[tT TEMÞS UN ESCRIPTIR OB[IDAI concrets de la censura. Opino

que, contra la creença gene-
ral dels crítics de postguerra

rlitiadecriticarelrègiln olrnrrlril¡rva de I'estil deJoan Triadú,la censura
cl rrovel.lista. Lobsessiorrirvir. lis t'l lranquistasíqueaconseguíelsseus
r ¡r rc jo veig com a lector. objectius bàsics: fonamentalment

lìixar-se en un sol pcrsorurt,gc deslligà els escriptors dels seus lec-
(:()m a mèrxim dos- tampoc ajrrrla tors naturals i coetanis i desquali-

ir urlapanoràmica general, obcrt¿1. fìcà la "novel.la política'. Per a mi,
De manera que un dels printcrs el cas deJoanSalesi Elvent de la nit

cfbctes de la dictadura -i en genc- és palmari.
lirl de les tiranies- pot ser I'obceca-
ci<i dels novel.listes.I, pel costat dels
Icclors, el seu desconeixement. Fins
i lot per als estudiants de Filologia
( )atalana dels anys vuitanta,Incerta

trtvent de Iacensura
M'he preguntal, sovl¡rl t¡rrins
efectes produí sobrc llr r r lrl ci x¡r nr r

vel'la catalana la dict ¿rtlr ¡ r'¡r r r r iIiI ¡rl
franquista de la segonir rrrt'il¡rl rlr'l
segle )O( a Catalunya, i iL l,ìs¡ rirr ryrr'/

La pregunta es resporrtl li¡ r r r r i I h rr

podent comparar obrcs i irrrlolr r[,
contextos diferents, pclò irllr rnir
teix només läplico a unir sol¡r lr,r'

tura recent: El vent de kt. n i l, t'st'¡ tl
perJoan Sales, publicat, pcr' ¡rlirrrr,r
cop com una mena cìc t:orrlirrl¡r
ció, d'estranquis, senst: ¡xrssirr lrr

censura prèvia, a I'eclit:iti tl'lttt't't ttt
glòria,de 1971. Sales s't'sr ¡rril ll¡rv¡r r lr,

la censura franquisl ir. Srrl rirr r ¡r rr, r ro

la passaria fàcilnrcrrl, llr I r,l r¡rr l'r,x
periència cl'/r urt ! t t ¡l òr r r t. I ir r I rr rr r 

¡ 
r rr,

el text er¿ t:lirlluntnl lr Íl rr' ¡r¡rrlr r,l

règim franc¡uisl ir.
Tècnicamcrtl foirrr S¡rlr,r¡ ttr¡¡rv¡r

un artifici quc orlr nr¡tlt,ir r'r,rlrtrll
rem obsolet: prcniir l¡n l){,t ri{ rn¡¡l¡r¡,

hdherit al règinr" i li lì'i¡r ¡rr¡¡r,ll¡rr
moltes de les cos(ìs (lu(, r,l ¡rrrvr,l
lista pensava, vciir, i no ¡rorltrr lrr
criure enlloc. Iin alt rcs cirr'u lrrrrl rì rr

cies, els diaris scrvilit,rr ¡rr'r lrrlrrrr
var-se i crilir:¡u'<k'v¡rk,rll Arrr 'l'wrl

ter tarlbó ¡losst,t,ix rrt¡rrr,rrl v¡rlnr rlc
vàlvul¡r t¡t tt' < lr,scor r¡1r,r¡l toI r¡r l'ol l¡r ¡r

pressió clc lrr cr ir r¡it'ii,rrlrrt ( lur, n( ) | rol

expressar-¡i(ì.
Lässumpl.c tis rlr,llr'¡rl l.,rr ¡¡lrllor

mostrar, i encarit, s(,1-1()n:i lont, rirl

millor deixar enlrcvt'r r r,, r¡uflf'r, r r',
ferveure, sipot se¡ rcvcltrr, Ar ¡r rr,rll ir

EI vent
de la nit


