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Els expedients de la censura completen l’aventura 
catalana de tres grans clàssics del feminisme

La consulta dels expedients de la cen-
sura franquista ha permès refer l’an-

goixant aventura que van patir els edi-
tors que es disposaven a traduir les tres 
obres feministes de més impacte al món 
occidental durant el segle XX: El segon 
sexe, de Simone de Beauvoir i La místi-
ca de la feminitat, de Betty Friedan −per 
part d’Edicions 62−, i El grup, de Mary 
McCarthy −per part d’Aymà−, aquest ter-
cer episodi, sense èxit.

Pilar Godayol, doctora en teoria de la 
traducció i professora titular de la Uni-
versitat de Vic, completa la història de la 
recepció de les tres autores a casa nos-
tra, als anys seixanta, amb el viacrucis 
administratiu que van haver de patir els 
editors.

Tres escriptores censurades. Simone 
de Beauvoir, Betty Friedan & Mary Mc-
Carthy, publicat per Punctum, ens re-
corda que hi havia tres menes de censu-
ra. La censura parcial de textos, que es 
va aplicar a les dues primeres autores 
–per sort, amb petites correccions–; la 
dilació descoratjadora de la resolució 
dels expedients i la prohibició, mesu-
ra que va afectar la tercera, fins al punt 
que, encara avui, no podem disposar de 

la versió catalana de la novel·la de Mc-
Carthy.

L’estudi també ens recorda que eren 
molts els censors, més d’un per obra, i 
que no es limitaven a donar un vere-
dicte sinó que el raonaven a conscièn-
cia −calia justificar el sou−, a partir dels 

seus coneixements de pedra picada so-
bre els bons costums, la moral cristiana 
i la teologia, de manera que convertien 
els informes en peces crítiques −sense 
negligir els judicis estrictament literaris−
sovint de més profunditat que les críti-
ques periodístiques.

Eren nombrosos els censors, sobre-
tot si l’editor recorria contra una prime-
ra sentència negativa, com va ser el cas 
d’Edicions 62 amb El segon sexe. La tra-
ducció va viure dos expedients diferents: 
el primer, del 1965, regit per la llei de 
premsa del 1938, va ser desfavorable, i el 
segon, del 1967, sotmès a la més liberal 
del 1966, la llei Fraga, favorable.

En detallar l’impacte que Simone de 
Beauvoir i Betty Friedan van tenir a casa 
nostra, l’estudi es converteix en una his-
tòria del feminisme català, la d’un capítol 
clau del feminisme presidit per Maria Au-
rèlia Capmany, prologuista de la primera 
autora. Crònica del feminisme universal i 
català, crònica catalana editorial, cultural 
i política: un entramat de vivències, estra-
tègies, tensions, il·lusions i desil·lusions 
que converteixen, amb la distància dels 
anys escolats, un relat de base kafkiana 
en una història apassionant.

Simone de Beauvoir va causar un gran impacte a casa 
nostra amb El segon sexe, traduït el 1968.

 Mal encoblament
Catalina Martínez Taberner i 
Joan Carles Villalonga Terressa, 
responsables de l’edició de Tres 
llibres d’aritmètica mallorquins
(Col·lecció Scripta), diuen que 
en el text del problema referent 
a les eugues que tres homes 
encomanen a un pastor perquè 
els les guardi (“lo un li encomana 
12 eguas, lo altre 7 y lo altre 3”), 
el mot encomana té aquest sentit: 

“mena una bèstia juntament amb 
una altre [sic]”, sentit, afirmen, 
“propi del català de Mallorca”.  
Aquest sentit, −que, com indica 
el diccionari Moll, es refereix a la 
bístia que va encoblada al coll 
d’una altra, com el parell que va a 
llaurar o torna de la llaurada− no
s’hi encobla gens, en el text del 
problema. Els tres homes −primer 
sentit d’encomanar− posen les 
eugues en mans o a càrrec d’algú.

 Desarticulació
Raúl Montilla (Barcelona de 
novel·la) diu que l’origen del nom 
“Barri Xino” s’atribueix a Paco 
Madrid per un reportatge publicat 
al setmanari Escándalo. El setma-
nari es deia El Escándalo.

 S’ha de ser animal
El Diccionari de la literatura 
catalana diu que Mercè Canela 
és autora del llibre S’ha de ser

animal. N’és del llibre S’ha de ser 
animal!

 Gravetat excessiva
El DIEC2 manté la definició d’in-
sult i insultar, segons la qual cal 
que la paraula o l’acte amb què 
s’insulta han de ser ultratjosos, és 
a dir, una “injúria greu”. Com sa-
ben el GD62 i el PD, no cal que la 
injúria sigui greu, pot ser només 
degradant, ofensiva.
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