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Simone de Beauvoir
1908-1986

Filòsofa i escriptora, Simone de
Beauvoir ha estat una de les
intel·lectuals més visibles i influents
del segle XX. A través de l’exposició
Simone de Beauvoir, feminista i escriptora,
l’Institut Català de les Dones proposa
un trajecte per la vida i l’obra d’una
dona que, amb el seu enfrontament a
les convencions dominants del seu
temps, va provocar debats apassionants
que encara avui, a cent anys del seu
naixement, generen reflexions i
polèmiques.

Aquest dossier, que complementa
l’exposició, és una eina didàctica
destinada a facilitar la realització
d’activitats didàctiques a les aules i als
grups de dones al voltant de la vida i
l’obra d’una de les feministes més
destacades del segle XX.



1. Beauvoir, un model de vida feminista?
En la seva època, Simone de Beauvoir (1908-1986) va ser considerada per moltes dones un
model de dona emancipada i lliure, que va poder exercir una activitat professional en un àmbit
que era reservat gairebé exclusivament als homes (la filosofia i l’escriptura en general) i en el
qual va excel·lir. Beauvoir va gaudir, en efecte, d’una immensa popularitat a França, al món
occidental i també fora d’aquest, durant els últims trenta o quaranta anys de la seva vida, grà-
cies a la seva obra, llegida per moltes lectores i lectors, però també per la visibilitat de la vida
que portava al París dels anys 50 fins a la fi dels 70, especialment.

Nascuda en una família de l’alta burgesia, però arruïnada, des de petita Simone manifestà un
caràcter fort, una gran ànsia de saber i una intel·ligència poderosa que la varen unir molt al seu
pare, figura que admirava –mentre que la relació amb la seva mare, devota i poc cultivada, va ser
sempre més difícil. A partir d’aquesta admiració cap al pare, una voluntat de reconeixement
poderosa empeny Beauvoir al llarg de la seva vida a rivalitzar amb els homes en el seu propi
terreny. Però quan ho aconseguia, segons algunes feministes, s’espantava i es feia enrere, con-
servant el segon lloc que va ser el seu (després de Jean-Paul Sartre) en les oposicions nacionals
per a accedir a l’ensenyament secundari i superior (“agregació”).

La seva relació amb el filòsof francès és potser el tret més conegut i característic de la seva bio-
grafia. Tant Sartre com Beauvoir eren contraris al model de parella i de família burgesa. Varen
tenir la idea de formar una parella “fundadora”, arquetip d’una nova moral sexual i conjugal. Es
consideraven dos éssers iguals i complementaris, i la seva relació es basava sobretot en l’ente-
sa intel·lectual. No varen viure mai junts: cadascú servava la seva independència material i
econòmica. Però aquesta imatge de “parella ideal” en tant que nou model de relacions igualità-
ries entre homes i dones, s’esquerdà després de la mort de Sartre, quan Simone de Beauvoir
publicà les Cartes al Castor, escrites per Sartre (que l’anomenava “Castor”), de les quals es
deduïa una visió poc afalagadora del filòsof i de les seves relacions amb altres dones. La decisió
de Beauvoir de publicar aquestes cartes va ser molt criticada per amics i admiradors de Sartre.

Aquest tenia una teoria que va esdevenir cèlebre sobre els “amors contingents” i l’“amor
necessari”: sostenia que s’han de tenir “amors contingents”, és a dir, més o menys duradors
però variables i sense un grau gaire alt de compromís emocional o material (l’originalitat de
la seva teoria és que també s’aplica a les dones), però que, al costat d’aquests, és “necessària”
una relació de fusió emocional i intel·lectual amb una única persona. Durant molts anys, l’o-
pinió general fou que aquest acord de “parella oberta” beneficiava més Sartre que Beauvoir, ja
que ell mantingué múltiples relacions amb dones cada cop més joves al llarg de la seva vida,
mentre que ella lluitava contra la gelosia i es mantenia forta en la seva posició “necessària”
enfront d’altres dones “contingents”. Aquestes sovint no sortien tampoc gaire ben parades
amb aquest “pacte”. Després de la mort de tots dos filòsofs, fins i tot se’ls ha arribat a presen-
tar com a culpables d’haver convertit aquestes dones joves en víctimes dels seus jocs i d’aban-
donar-les sense consideracions. La realitat que es desprèn de la lectura dels textos és fo r ç a
més complexa. 

En publicar-se pòstumament (l’any 1990) la correspondència que Simone de Beauvoir adreçà a
Sartre, es descobrí una imatge diferent de tots dos i del seu pacte vital peculiar, ja que les lectores
i lectors van poder comprovar que ella també havia exercit la seva llibertat per gaudir d’“amors
contingents”, tant amb altres homes com amb algunes dones. D’altra banda, a partir dels anys 70,
Simone de Beauvoir s’implicà molt en el moviment feminista i es distancià una mica del cercle de



Sartre. Adoptà qui havia estat la seva companya en la darrera dècada de la seva vida, Sylvie Le Bon,
que s’ha dedicat a partir dels anys 90 a publicar els textos inèdits de Simone de Beauvoir.

2. El segon sexe, la “Bíblia del feminisme”

Simone de Beauvoir diu haver començat la recerca sobre les dones que la conduí a escriure El segon
s e x e per conèixer-se millor a si mateixa. En aquest sentit, encara que aquest llibre s’inscriu en el
g è n e r e de l’assaig, es podria considerar també en certa manera una obra autobiogràfica. La
intenció de la seva autora és descriure críticament tots els fets naturals i culturals que expliquen
la diferència sexual i que s’han fet servir per justificar les desigualtats entre homes i dones exis-
tents a totes les societats. Les fonts que maneja Beauvoir són amplíssimes, i van des de la bio-
logia a la literatura passant per la història, l’antropologia, la psicologia i la psicoanàlisi, la
medicina, etc. 

El llibre es divideix en dues parts (que acostumen a publicar-se en dos volums separats): la pri-
mera s’anomena Els fets i els mites i la segona porta per títol L’experiència viscuda. En el primer
volum, l’autora parteix de la pregunta “què són les dones?”, tot demanant-se si ser dona és
només un fet biològic que depèn del sexe que es té, o bé si també és un procés cultural. Amb la
distinció entre “femella” i “dona”, Beauvoir estableix que aquest darrer concepte és fruit exclu-
sivament de la cultura: un ésser humà neix mascle o femella, però ha de passar per un llarg pro-
cés per esdevenir “dona”  o “home”. Aquesta distinció és a la base del concepte de “gènere”:
aquest es diferencia del “sexe” perquè no és quelcom donat (un “destí”, en paraules de
Beauvoir), sinó una construcció cultural que cada persona realitza d’una manera diferent i que
és en part voluntària (depèn de les eleccions vitals que realitzem) i en part inconscient. 

Si Beauvoir admet, explícitament, que esdevenir “home” també és un procés, sosté, però, que el
femení és el gènere “marcat”, el lloc de la diferència pertorbadora i fins i tot perillosa, mentre
que el masculí és el lloc del “neutre” i, per tant, també dels valors positius. La famosa frase “La
dona és l’Altre de l’home” s’ha de llegir en aquest sentit: l’home ha p e n s a t la dona com un model
únic (sense admetre les diferències entre les dones) i “negatiu”, en el sentit d’oposat a tot allò
que l’home representa. Ben sovint i des de l’antigor, aquesta diferència amb efectes desiguala-
dors s’ha justificat d’acord amb la “naturalesa” respectiva de tots dos sexes. Així, la funció biolò-
gica de la dona era la reproducció de l’espècie, la qual cosa es considerava que li impedia altres
“destins”; tot allò relacionat amb aquesta funció (la menstruació, l’embaràs, el part...) provoca-
va, però, repugnància i era objecte de creences supersticioses i ritus “purificadors”. Beauvoir ho
explica dient que els homes senten terror envers aquests processos perquè els recorden la seva
naturalesa efímera, la seva mortalitat, mentre que allò propi de l’espècie humana és intentar
transcendir la matèria i la finitud per tal d’arribar a una mena d’immortalitat. 

Beauvoir fa també una crítica de les teories psicoanalítiques de Sigmund Freud sobre la sexua-
litat femenina, afirmant que estan basades en un model exclusivament masculí, en què la dona
apareix com un ésser “mutilat” o castrat. Per a ella, la nena enveja el fal·lus només com a sím-
bol dels “privilegis” de què gaudeixen els nens tan sols pel fet d’haver nascut amb aquest sexe.
Sobre el desig femení, Beauvoir assenyala la barreja d’atracció i repulsió que, segons ella, sen-
ten les dones cap a l’altre sexe i que les condueix a practicar un joc de seducció i de rebuig (la
“coqueteria” suposadament femenina) que s’explica per la posició passiva que les dones adop-
ten com a objectes del desig i no com a subjectes d’aquest.



L’autora es remunta a la prehistòria per cercar el moment en què s’instal·là la desigualtat entre
homes i dones, tot arribant a la conclusió que ha existit sempre: “El món sempre ha estat en
mans dels homes”. Fa un repàs de la història de la humanitat, des de l’antic Egipte, Grècia i
Roma fins a l’època contemporània, per comprovar com ha evolucionat aquesta desigualtat de
condicions entre les vides dels homes i les de les dones. Aquesta part d‘El segon sexe inaugura,
en certa manera, la disciplina que poc després s’anomenarà “història de les dones”, les accions
de les quals oblida o minimitza normalment la historiografia tradicional. 

Beauvoir analitza el pes que ha tingut el cristianisme en aquesta història d’opressió de les
dones, amb la seva defensa del matrimoni i del rol exclusiu de la dona com a esposa i mare. Per
a ella, l’educació a la qual van anar accedint a poc a poc les dones –primer les de les classes altes
i a partir del segle XIX, més i més dones de totes les condicions– és una peça clau de la seva
emancipació progressiva. En aquest repàs històric cita nombroses figures de dones, especial-
ment franceses, que van destacar malgrat totes aquestes restriccions (Margarida de Navarra,
George Sand, Flora Tristan...), tot inserint-les en una genealogia femenina. 

Fa també al·lusió a les figures mítiques que donen una visió complexa i fins i tot contradictòria
de la feminitat: Dalila i Judith, Pandora i Atenea, Eva i la Verge Maria... La dona és alhora un
“ídol” i una “serventa”, “font de vida i potència tenebrosa”, “sanadora i bruixa”... Pot repre-
sentar el Mal, però també el Bé més absolut. Com que les dones són “tot allò que l’home no vol
ser”, esdevenen l’objecte d’idealització poètica i artística per excel·lència. L’autora examina el
pes d’aquests mites antics en obres literàries de la modernitat (d’Henri de Montherlant, D.H.
Lawrence, Paul Claudel, André Breton i Stendhal), i també la influència que aquests models
tenen en la vida de les dones contemporànies.

La segona part de l’assaig, que es titula L’experiència viscuda, comença amb una citació revela-
dora, de Jean-Paul Sartre: “Meitat víctimes, meitat còmplices, com tothom”, amb referència al
paper que tenen les mateixes dones en la seva opressió. En aquest segon volum, Simone de
Beauvoir vol resseguir aquest procés que porta una criatura de sexe femení a esdevenir “dona”
(resumida en la seva famosa frase: “La dona no neix, sinó que es fa”, que és una citació de
Freud). Descriu, així, la formació que rebien les nenes i les noies en la societat europea de la
primeria del segle XX (que després recrearà en el primer volum de les seves memòries), tot
citant una quantitat impressionant de fonts, sobretot literàries. 

Aquesta formació desemboca en el matrimoni, que ha estat la institució opressora principal per a
les dones. Beauvoir afirma que l’única manera en què pot funcionar una parella és que els seus
membres no intentin “completar-se” l’un a l’altre, sinó que es constitueixin en dos subjectes autò-
noms, que no depenguin del seu paper en la parella per a definir-se com a individus. Això és gaire-
bé impossible dins del matrimoni, diu l’autora, ja que aquest està definit de tal manera per les lleis,
la religió i els costums que constitueix una font d’opressió tant per a les dones –sobretot per a elles–
com per als homes. Com Virginia Woolf, Beauvoir sosté, d’altra banda, que la independència
econòmica és fonamental perquè la dona pugui esdevenir una persona autònoma i lliure.

Dedica també un capítol al tema de la maternitat, que s’ha considerat, segons l’escriptora, el “destí
natural” de totes les dones. Denuncia les condicions materials i simbòliques en què la maternitat
s’ha viscut i continua vivint-se: tot i el paper principal de les dones en aquesta, els seus fills i les
seves filles s’han considerat propietat del pare. Això ha fet que l’avortament hagi rebut, tradicio-
nalment, penes molt greus. Beauvoir desmunta els tòpics que envolten tant l’avortament –diu que
un embaràs no desitjat pot provocar un trauma més gran que no un avortament a la dona que el



pateix– com la maternitat (l’embaràs, el part...). Sobretot, nega l’existència de l’“instint maternal”,
afirmant que es tracta també d’un sentiment inculcat a les dones a través de l’educació i la cultura.
Parla de les relacions entre mares i filles, i posa en relleu que de vegades són molt tenses. 

Des del mateix feminisme, s’ha criticat sovint la visió negativa que Simone de Beauvoir dóna,
doncs, de la maternitat i de la figura de la mare, però el que rebutja la filòsofa no és la materni-
tat en si, sinó que aquesta pugui “omplir” les dones per si mateixa. Tanmateix, accepta tàcita-
ment l’oposició clàssica entre “crear” i “procrear”: la maternitat significa “repetir la vida” –i
les dones actuals ja no es volen limitar a això–, mentre que els homes, als quals els està vedada,
han d’“inventar raons per viure” i, per tant, actuar en el món.

De manera encara més polèmica, Beauvoir examina també la “mala fe” de les dones que es
complauen en l’opressió; diu, però, que això no és degut a la seva inferioritat natural, sinó a la
“situació” –concepte clau en el pensament existencialista– en què es troben. Atès que el món
està construït en masculí, segons els valors que els homes han imposat com a millors, les dones
tenen menys habilitats per moure-s’hi, i es remeten sovint a l’autoritat masculina. Allò que
anomena el “sentimentalisme” de les dones també és fruit d’aquesta situació històrica, no de la
seva essència natural. Tot això els ha impedit reaccionar col·lectivament enfront de la desigual-
tat injusta a què han estat i continuen estant sotmeses.

Així, oposa tres reaccions de tipus individual contra l’opressió –la dona narcisista, que creu en
el seu valor i la seva bellesa; l’enamorada, que se sotmet a un home perquè l’adora, i la mística,
que es doblega a la voluntat de Déu– a la figura de la “dona independent”, representada sobre-
tot per l’artista i l’escriptora. Tanmateix, no fa un retrat gaire afalagador d’aquestes, i expressa
una idea molt discutida: les obres produïdes per dones en el passat són, en general, de qualitat
inferior a les dels homes, perquè elles estaven menys preparades i, sobretot, no sabien reflec-
tir “la condició humana”, ja que n’eren bandejades. 

La conclusió a la qual arriba Simone de Beauvoir és que la guerra entre els sexes no és una fata-
litat biològica. Cal transformar profundament l’educació de les dones per no convertir-les en els
éssers fràgils i dependents que són la majoria d’elles, segons l’autora. No obstant això, la conclu-
sió és optimista: quan existeixi un món igualitari, les relacions entre homes i dones seran
millors, no desapareixerà ni la capacitat de seducció mútua, ni l’amor, sinó que augmentaran. E l
segon sexe acaba amb una crida a la “fraternitat” –terme molt revelador– entre els dos sexes.

3. El pensament feminista de Beauvoir, més enllà d‘El segon sexe
La recepció d’El segon sexe ha estat i segueix sent molt variada. En el moment de la seva publicació, la
crítica en general va ser devastadora; un escriptor tan conegut en aquell moment com Fr a n ç o i s
Mauriac, acusà Simone de Beauvoir d’escriure “pornografia” –només perquè gosava parlar de la
sexualitat des d’una perspectiva mèdica i biològica– i molts altres lectors es varen plànyer que l’as-
saig esquinçava el vel que embolcallava l’etern “misteri” femení. En això, Beauvoir també va ser pre-
cursora: El segon sexe es manifestava explícitament contra “l’enigma de la feminitat”, tal com l’ano-
menà Freud, és a dir, la idea que la feminitat i, per tant, les dones, són un “continent negre” inexplo-
rat i perillós. Hélène Cixous anirà en aquest mateix sentit quan escriu El riure de la Medusa l’any 1975. 

Dins del mateix moviment i pensament feminista, la recepció d’aquest assaig fonamental de
Beauvoir també és diversa. Algunes contemporànies varen acusar l’autora de menysprear els



valors que serien pròpiament femenins: amb la seva insistència en què la feminitat és construïda
culturalment, Beauvoir nega que les dones posseeixin per essència qualitats diferents –millors o
pitjors– que els homes. Aquesta és la posició de Suzanne Lilar, que va encetar la “querella d‘E l
segon sexe”. Més tard, els moviments de la diferència sexual acusaren Beauvoir d’assumir una
posició masculina, ja que dóna per vàlides una sèrie d’oposicions binàries on un dels pols és el
positiu i l’altre el negatiu: racionalitat/irracionalitat, creació/procreació, autonomia/dependèn-
cia, l o g o s / p a t h o s, cultura/naturalesa... És a dir, totes aquelles parelles que acompanyen la que
constitueix, segons Hélène Cixous, la principal d’entre elles: home/dona o masculí/femení. 

De la seva banda, el pensament feminista anomenat “desconstructiu” (ja que es basa en la teoria
sobre la desconstrucció que va elaborar Jacques Derrida) admet el caràcter pioner de la insistèn-
cia que manifesta El segon sexe en afirmar que no hi ha res en la humanitat que sigui purament
“natural”, sinó que tot és, en part, construït per la civilització i la cultura. No obstant això, creu
que Beauvoir no va anar prou lluny, perquè no qüestionà els pressupòsits d’aquesta civilització i
d’aquesta cultura occidentals, sinó que es limità a denunciar que les dones n’eren apartades o hi
ocupaven un lloc marginal. En lloc de reivindicar els marges com a posició enriquidora, Simone
de Beauvoir reclama la centralitat –sense qüestionar-la– també per a les dones. 

Judith Butler, una de les representants actuals més destacades d’aquest pensament feminista
postmodern o desconstructiu, assenyala, però, que la idea bàsica d‘El segon sexe (que l’opressió
de les dones és “contingent”, obeeix a determinades circumstàncies i no a la naturalesa feme-
nina o humana) ha permès obrir immenses possibilitats de canvi.

El pensament de Simone de Beauvoir ha rebut crítiques també de part del feminisme lesbià. El
segon sexe dedica tot un capítol a “La lesbiana”, que vol demostrar que el lesbianisme no obeeix
a cap “defecte hormonal” (tal com sostenia la medicina en aquell moment) i que la dona lesbia-
na no vol imitar l’home. Rebutja també les teories que diuen que les lesbianes es divideixen
entre les “masculines” i les “femenines”, i que es reparteixen aquests rols en la parella; aques-
ta és una idea que té conseqüències profundes, ja que desmunta allò que Monique Wittig (una
de les teòriques més destacades del feminisme lesbià) anomenarà la “matriu heterosexual”, és
a dir, la creença en què els pols masculí i femení són necessaris perquè hi hagi desig, més enllà
del sexe de les persones involucrades. 

Aquestes són idees compartides per la majoria de feministes lesbianes, però el retret principal que
es fa a Simone de Beauvoir és que sempre va negar ser lesbiana i fins i tot haver mantingut relacions
amoroses amb altres dones. Aquest fet –que ja se sabia– ha sortit a la llum amb la publicació de la
correspondència i dels diaris íntims de Beauvoir; ella va voler, doncs, que es posés de manifest
només després de la seva mort i la de la majoria de persones implicades en aquestes relacions.

En la seva obra posterior a El segon sexe, Simone de Beauvoir va continuar exposant el seu pensa-
ment sobre les dones, però d’una manera més velada, ja que es tractava d’obres de creació literària,
ja fossin novel·les o llibres de memòries. El primer volum d’aquestes, M e m ò ries d’una noia form a l
(1958), és considerat per moltes lectores un llibre tan inspirador o més que El segon sexe per a revol-
tar-se contra el sistema patriarcal. L’any 1970, Beauvoir publicà un altre assaig, titulat La vellesa,
que, seguint el patró del primer, vol mostrar que la vellesa no és només un fet biològic, sinó també
una construcció cultural. L’autora hi dedica també una atenció especial a la desigualtat en la consi-
deració de dones i homes quan arriben a aquesta etapa madura de la seva vida. En els darrers quin-
ze anys de la seva vida, en què Simone de Beauvoir s’implicà molt en el moviment feminista, escri-
gué sobretot articles breus, sovint sobre qüestions polítiques en relació amb les dones.



4. L’activisme polític de Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir es va involucrar en l’activisme polític molt abans del seu compromís amb
el moviment feminista. Darrerament se l’ha criticat, però, perquè no va participar en la
resistència francesa contra l’ocupació nazi, durant la Segona Guerra Mundial. En aquella època,
Beauvoir intentava sobreviure com podia en el París ocupat pels nazis, mentre els seus amics
més propers (Jean-Paul Sartre i Jacques-Laurent Bost) eren presoners a camps alemanys. Així
com altres amics com Albert Camus sí que tingueren un rol destacat en la Resistència, Sartre i
Beauvoir no varen saber o no varen voler participar-hi. 

Durant la postguerra europea, Beauvoir s’implicà cada cop més en moviments de caire polític,
escrivint articles per a la revista d’esquerres Combat (dirigida per Camus) sobre les dictadures
espanyola i portuguesa, entre altres temes. Participà en la creació de la revista Les Temps moder-
nes (fundada l’any 1945), que volia ser molt crítica respecte al capitalisme burgès (el seu nom
prové del film de Charles Chaplin). La publicació d‘El segon sexe no la portà, paradoxalment, a
militar en el moviment feminista –que va ser gairebé inexistent a França fins als anys 70, cal
precisar-ho. Se sentí propera al marxisme i els seus viatges de suport a la Unió Soviètica i Cuba,
principalment, també li han estat criticats. Tanmateix, la seva actuació molt decidida a favor de
la independència algeriana i de denúncia de l’actuació de l’exèrcit i la policia francesos a
Algèria, durant els anys que va durar la guerra d’alliberació d’aquest país respecte a la colonit-
zació francesa, ha estat considerada molt valenta i decidida.

Durant el maig del 68, Beauvoir no tingué tampoc un paper protagonista en el moviment d’estu-
diants. La seva activitat política pròpia –i no com a acompanyant de J. P. Sartre– va començar a la
primeria dels anys 70 amb els inicis del MLF francès. L’escriptora s’hi comprometé amb entusias-
me, no sols prestant el seu nom a iniciatives a favor de la despenalització de l’avortament i la lega-
lització de la contracepció, sinó també participant en moltes manifestacions i actes públics, en un
moment en què la seva visibilitat com a intel·lectual era molt gran. No s’atreví, però, a donar suport
a determinats projectes (com la creació de la revista Les Cahiers du GRIF, una de les més importants
en el feminisme francòfon), encara que participà a altres de similars: fundà, l’any 1977, amb altres
dones, la revista Questions féministes, que esdevindrà Nouvelles Questions Féministes a partir del 1981,
després d’una escisió de les feministes “radicals” com Monique Wi ttig. En els darrers quinze anys
de la seva vida, i al costat de Sylvie Le Bon, Simone de Beauvoir es dedicà en cos i ànima al movi-
ment feminista, tant amb la seva presència com amb els articles que escrivia.

5. Les traduccions de l’obra de Beauvoir 

Encara que la primera obra publicada de Beauvoir (la novel·la La invitada) data de 1943, les tra-
duccions de la seva obra a l’espanyol no comencen fins a la dècada següent, i no a l’Estat espan-
yol, sinó a l’Argentina, per motius evidentment polítics. La majoria dels seus assaigs i novel·les
es publicaren en editorials de Buenos Aires durant els anys 50 i 60. Edhasa començà a reedi-
tar-les a la fi dels 70, juntament amb noves traduccions: La invitada el 1977, Una muerte muy
dulce aquest mateix any, La mujer rota el 1980, Los mandarines el 1982. 

Els textos autobiogràfics varen ser traduïts més recentment. Destaca entre ells M e m o rias de una
joven form a l, traduït per l’escriptora argentina Silvina Bullrich, que s’ha publicat en diverses edi-
cions de butxaca. També es començà la publicació de les seves Obras completas en tres volums. E l



segundo sexo aparegué a l’Argentina ja l’any 1957, i en català el 1968, en traducció d’Hermínia
Grau de Duran i Carme Vilaginés. En canvi, haurem d’esperar el cinquantenari de la seva apari-
ció, l’any 1999, perquè es publiqui en castellà a l’Estat espanyol, en una nova traducció. 

Podem dir que, en general, les traduccions de Simone de Beauvoir al català han estat fetes més
aviat que les castellanes i per autores i autors de més renom (com el poeta Joan Oliver, que tra-
duí Les belles imatges només dos anys després de la publicació de l’original l’any 1966; Jordi Solé
Tura, traductor de dos assaigs polítics publicats el 1968, en ple franquisme; o, més recentment,
l’escriptora i feminista Marta Pessarrodona, autora de la versió de La dona trencada).

6. Les estades de Simone de Beauvoir a Barcelona

Tot i això vaig arribar a Barcelona amb una mica d’ansietat. La ciutat formiguejava al vol-
tant nostre, ens ignorava, no compreníem el seu llenguatge: quin mitjà podíem inventar
per fer-la entrar a les nostres vides? Era una juguesca la dificultat de la qual de seguida em
va exaltar. Vam anar a parar prop de la catedral, a una pensió de les més mediocres, però
em va agradar la nostra habitació; a la tarda, durant la migdiada, el sol disparava els seus
dards vermells a través de les cortines de domàs, i era Espanya qui em cremava la pell.
Amb quin zel l’empaitàvem! Com la majoria dels turistes de la nostra època, imaginàvem
que cada indret, que cada ciutat tenia un secret, una ànima, una essència eterna, i que la
tasca del viatger era descobrir-los; tanmateix, ens sentíem molt més moderns que Barrès
perquè sabíem que no s’havia d’anar a buscar les claus de Toledo o de Venècia només als
seus museus, als seus monuments, al seu passat, sinó al present, a través de les seves
ombres i les seves llums, la seva gent, les seves olors, els seus  menjars: és el que ens
havien ensenyat Valery Larbaud, Gide, Morand, Drieu La Rochelle. Segons Duhamel, els
misteris de Berlín es resumien en l’olor que flotava pels seus carrers i que no s’assembla-
va a cap altra: prendre una xocolata a l’espanyola és tenir a la boca Espanya sencera, deia
Gide a Prétextes; cada dia m’obligava a empassar-me tasses d’una salsa negra, ben carre-
gada de canyella; menjava pastilles de torró i codonyat, i també pastissos que se m’esmi-
colaven entre les dents amb un regust de pols vella. Ens barrejàvem amb els passejants de
les Rambles; respirava acuradament l’olor humida dels carrers per on ens perdíem:
carrers sense sol als quals el verd de les persianes i els corlors de la roba estesa entre les
façanes prestaven una falsa alegria. Convençuts per les nostres lectures que la veritat d’una
ciutat es diposita als seus baixos fons, ens passàvem totes les nits al Barri Xino; unes dones
grasses cantaven i ballaven amb gràcia, s’oferien dalt d’estrades a l’aire lliure; les mirà-
vem, però encara espiàvem amb més curiositat el públic que les contemplava: ens hi con-
foníem gràcies a aquest espectacle que vèiem plegats. Tanmateix, jo volia també complir
amb els deures clàssics d’una turista. Vam pujar al Tibidabo i per primera vegada vaig
veure guspirejar als meus peus, igual que un tros de quars esmicolat, una ciutat mediterrà-
nia. Per primera vegada em vaig arriscar a viatjar amb un telefèric que ens va enlairar fins
a les alçades de Montserrat.

Ens hi vam passejar amb la meva germana que tornava de fer una estada a Madrid, a casa de
Fernand, i que va passar tres dies a Barcelona. Quan tornàvem, al vespre, hi havia a les
Rambles una agitació insòlita, a la qual, però no vam concedir importància. L’endemà a la
tarda vam sortir per visitar una església que es trobava en un barri populós; els tramvies no
circulaven; algunes avingudes eren gairebé desertes. Ens vam preguntar què passava, però



sense gaire convenciment perquè estàvem molt ocupats a localitzar al nostre plànol l’esglé-
sia, que s’amagava. Vam anar a parar a un carrer ple de persones i de soroll: la gent, recol-
zada a les parets, celebrava conciliàbuls amb molts gestos i crits; dos policies avançaven, pel
mig de la calçada, emmarcant un home carregat de manilles; es veia un cotxe de policia, al
lluny. Gairebé no sabíem ni una paraula d’espanyol, no vam comprendre res del que deia la
gent, però ningú hi feia bona cara. Entossudits en la nostra recerca, ens vam acostar tanma-
teix a un grup en efervescència i vam pronunciar, en un to interrogatiu, el nom de l’església
per la qual ens interessàvem; ens van somriure i, amb una gràcia encantadora, un home va
dibuixar en l’aire el nostre itinerari; després que els en donessin les gràcies van reprendre
la seva discussió. He oblidat completament aquesta església, però sé que tornant de la nos-
tra passejada vam comprar un diari i el vam desxifrar amb penes i treballs. Els sindicats
havien desencadenat una vaga general contra el govern de la província. Al carrer on havíem
preguntat el nostre camí acabaven d’arrestar uns militants sindicalistes: els que havíem vist
entre els dos gendarmes n’era un d’ells; i la gentada aplegada a la calçada deliberava per
saber si anava a combatre o no per arrencar-lo de la policia. El diari concloïa virtuosament
que l’ordre havia estat restablert. Ens vam sentir molt mortificats: hi érem presents, i no
havíem vist res. Ens vam consolar pensant en Stendhal I la seva batalla de Waterloo.

© La force des choses (1963). Viatge efectuat el 1955

Vam començar per Barcelona on vam veure Chamaco, llavors encara novillero, que els barce-
lonins idolatraven. Després vam anar a Pamplona; era San Fermín, que no s’assemblava gaire
a les descripcions de Hemingway. A les places, als cafès, en grups, en bandes, en confraries,
només hi havia homes cantant i dansant feixugament, alegrant-se de ser entre homes.

© La force des choses (1963).

7. Activitats didàctiques

7.1. Discuteix el pensament de Simone de Beauvoir entorn de la maternitat i la creació a partir
del text següent:

Había resuelto desde hacía tiempo consagrar mi vida a tareas intelectuales. Zaza me escan-
dalizó declarando en tono provocador: “Traer nueve hijos al mundo como hizo mamá, vale
tanto como escribir libros”. Yo no veía una medida común entre esos dos destinos. Tener
hijos, que a su vez tendrían hijos, era repetir al infinito el mismo aburrido estribillo; el
sabio, el artista, el escritor, el pensador creaban otro mundo, luminoso y alegre, donde todo
tenía su razón de ser. Allí quería yo pasar mis días; estaba decidida a hacerme un lugar. Tras
renunciar al cielo mis ambiciones terrenales se acusaron: tenía que subir a flote. Tendida
en un prado contemplaba, justo a la altura de mi mirada, la sucesión de briznas de hierba
todas idénticas, cada una ahogada en la jungla minúscula que le ocultaba todas las demás.
Esa repetición indefinida de la ignorancia, de la indiferencia, equivalía a la muerte. Alcé los
ojos hacia el roble; dominaba el paisaje y no tenía semejante. Yo sería como él.

¿Por qué elegí escribir? De chica no tomaba muy en serio mis garabatos; mi verdadera pre-
ocupación era conocer; me divertía redactando mis composiciones, pero las señoritas me
reprochaban mi estilo rebuscado; no me sentía “dotada”. Sin embargo, cuando a los quin-
ce años escribí en el álbum de una amiga las predilecciones, los proyectos, que en principio



debían definir mi personalidad, a la pregunta: “¿Qué quiere hacer más tarde?” contesté
enseguida: “Ser una autora célebre”. Respecto a mi músico preferido, a mi flor favorita, me
había inventado gustos más o menos ficticios. Pero sobre ese punto no vacilé: codiciaba ese
porvenir, excluyendo a cualquier otro.

La primera razón era la admiración que me inspiraban los escritores; mi padre los ponía por
encima de los sabios, de los eruditos, de los profesores. Yo también estaba convencida de su
supremacía; aún si su nombre era ámpliamente conocido, la obra de un especialista sólo se
revelaba a un pequeño número de gente; los libros los leía todo el mundo: llegaban a la ima-
ginación, al corazón; conferían a su autor la gloria más universal y más íntima; como mujer
esas glorias me parecían más accesibles que las demás; las más célebres de mis hermanas se
habían hecho ilustres en la literatura.

Además, siempre me había gustado la comunicación. En el álbum de mi amiga cité, como
diversiones favoritas, la lectura y la conversación. Yo era locuaz. Todo lo que me impresio-
naba en el curso del día, lo contaba, o al menos intentaba hacerlo. Le temía a la noche, al
olvido; lo que había visto, sentido, amado, era un desgarramiento abandonarlo al silencio.
Emocionada por un claro de luna, deseaba una pluma, papel, y saber emplearlos. A los
quince años me gustaban las correspondencias, los diarios íntimos -por ejemplo, el diario
de Eugénie de Guérin- que se esfuerzan por retener el tiempo. Había comprendido también
que las novelas, los relatos, los cuentos, no son objetos extraños a la vida sino que la expre-
san a su manera.

Si antaño había deseado ser profesora era porque soñaba ser mi propia causa y mi propio
fin; ahora pensaba que la literatura me permitiría realizar ese deseo. Me aseguraría una
inmortalidad que compensaría la eternidad perdida; ya no había Dios para quererme, pero
yo estaría en millones de corazones. Escribiendo una obra alimentada por mi historia me
crearía yo misma de nuevo y justificaría mi existencia. Al mismo tiempo serviría a la huma-
nidad: ¿qué mejor regalo hacerle que libros? Ponía todo interés a la vez en mí y en los
demás; aceptaba mi “encarnación”, pero no quería renunciar a lo universal: ese proyecto lo
conciliaba todo, halagaba todas las aspiraciones que se habían desarrollado en mí en el
curso de esos quince años.

© Memorias de una joven formal. Trad. de Silvina Bullrich. 
Barcelona: Pocket/Edhasa, 1989, p. 144-145.

7.2 ¿Què et sembla que significa la frase: “La dona no neix, es fa”? Busca exemples trets de la
teva pròpia experiència per il·lustrar el seu sentit.

7.3 Comenta el fragment següent d‘El segon sexe, tot cercant exemples de pel·lícules que reflec-
teixin la situació que hi retrata Simone de Beauvoir. ¿Qui és Pentesilea? ¿En què s’oposa a la
figura de la Ventafocs?

És clar que en somiar-se així donador, alliberador, redemptor, l’home desitjat encara l’as-
serviment de la dona; car per tal de despertar la Bella adormida del bosc, cal que ella dormi;
cal que hi hagi ogres i dracs perquè hi hagi princeses capitves. Tanmateix, com més senti
l’home el gust de les empreses difícils, més es complaurà a atorgar a la dona la independèn-
cia- Vèncer és encara més fascinant que deslliurar o donar. L’ideal de l’home occidental
mitjà és una dona que pateixi lliurement el seu domini, que no que accepti les seves idees



sense discussió, però que cedeixi a les seves raons, que li resisteixi amb intel·ligència per
acabar deixant-se convèncer. Com més s’enardeix el seu orgull, més vol que l’aventura sigui
perillosa: és més bell de domar Pentesilea que de casar-se amb una Ve n t a focs consentidora.

© BEAUVOIR, Simone de. 1968. El segon sexe. Trad. Hermínia Grau de Duran (vol. 1) i
Carme Vilaginès (vol. 2). Barcelona: Edicions 62, 2 vol..

7.4 L’afirmació següent sobre les dones, citada en El segon sexe: “Meitat víctimes, meitat còm-
plices, com tothom”, ¿què et sembla que revela respecte al pensament de Simone de Beauvoir
sobre la desigualtat entre homes i dones? Busca exemples que demostrin o contradiguin, al teu
entendre, la veritat de la frase.
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