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DUES ANOTACIONS ENTORN A SIMONE DE BEAUVOIR I 
SIMONE WElL 

FINA BIRULES 
Fer parlar el silenci 

I . -  Cinquanta anys després 

La crisi de les utopies terrenals i els diversos intents de fer visibles 
les diferencies en I'espai públic sense que automaticament quedin 
transformades en desigualtats són dos dels grans eixos que han 
vertebrat la reflexió política en els darrers anys. A aquests cal afegir- 
hi, en I'ambit del pensament feminista, la preocupació pel que 
s'acostuma a anomenar "el malestar de I'emancipació", un malestar 
derivat de la consciencia que el progrés en la igualtat de drets de les 
dones no s'ha tradu'it en possibilitat de dir I'experiencia femenina, 
sinó en simple assimilació als valors masculins. Malgrat I'aparent 
igualtat aconseguida, es constata que amplis ambits de I'experiencia 
femenina continuen essent considerats llocs d'indignitat, de manera 
que ha anat fent-se sentir la necessitat de repensar el propi projecte 
feminista més enlla de les polítiques de la igualtat. 

En aquest context s'acomplien fa uns mesos els 50 anys de la 
publicació de El segon sexe de Simone de Beauvoir (1 908-1986), 
una obra llavoral per a la reflexió feminista, malgrat que la seva 
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autora a les darreres pagines prengués distancia del feminisme. A 
I'epoca en que va escriure aquesta impressionant, voluminosa, es- 
claridora i a vegades implacable analisi (1 946-49), Beauvoir entenia 
que I'alliberament de la dona nomes podia ser col.lectiu i, per tant, 
pressuposava, en primer lloc, la futura transformació igualitaris i 
socialista de la societat, la qual havia de comportar la transformació 
de les condicions economiques de les dones. No resulta, doncs, 
estrany que en els darrers anys la teoria feminista s'hagi sentit poc 
inclinada a apel.lar a aquesta obra per tal d'avan~ar en les seves 
reflexions, ja que com va reconeixer la mateixa Beauvoir en Tout 
compte fait ' el moviment feminista ha deixat de confiar el millora- 
ment de la condició femenina a un possible futur i ha decidit prendre 
ja avui les regnes de la seva sort. 

D'entrada, doncs, es podria dir que, des de principis dels anys 70, 
nosaltres hem apres que I'alliberament de les dones -1'alliberament 
economic i social- no és el mateix que la llibertat femenina. I aixo no 
nomes arran de I'esmentada crisi de les utopies terrenals, sinó 
també i principalment pel fet que ens hem adonat que en limitar-nos 
a identificar la llibertat amb la possibilitat que es produeixin uns certs 
canvis, que es donin unes condicions externes determinades o uns 
drets, acabem sempre depenent d'un context, que es I'únic que ens 
els podra o voldra concedir. Dit ras i curt, en el vell somni d'assolir 
I'emancipació, de guanyar la independencia de qualsevol vincle o 
lligam, nomes queda privilegiada una única relació -la que es dóna 
entre els qui exclouen i les excloses-, i una única possibilitat 
d'alliberament: que els que exclouen deixin de fer-ho en el futur. 
Podríem dir que el resultat no pot ser mes sorprenent: el camí cap a 
I'alliberament, cap a una vida lliure i independent semblaria ser el del 
desarrelament alhora que el de la total dependencia d'altri!!! 

Conscients d'aixo, hem hagut de pensar que potser la llibertat políti- 
ca femenina -que no sempre te lloc al mateix temps que la lluita per 
I'alliberament- mes aviat es troba relacionada amb I 'esfor~ i I'aptitud 
subjectiva de les dones de donar sentit a la seva vida. Des d'aquesta 
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perspectiva, la llibertat estaria vinculada amb la capacitat de reparar 
la miseria simbolica de les dones, amb les temptatives de deixar 
d'estar permanentment absents alhora que captives del discurs do- 
minant. 

Tot i que ja en els anys 70 la mateixa Beauvoir constata que 
I'alliberament economic, I'adquisició de drets o de ((mitjans con- 
c r e t ~ ) ) ~  no significaven automaticament canvis substancials en la 
minusvaloració de les dones, mai no va tematitzar de forma directa 
aquesta qüestió. De tota manera, a vegades en la lectura dels seus 
textos tenim la sensació que sabia molt mes del que deixava trans- 
parentar en les seves propostes polítiques3. Així, per exemple, alho- 
ra que en el Segon sexe domina - al fil d'una detallada descripció de 
la metamorfosi de la fisiologia femenina, des de la primera menstrua- 
ció fins a la menopausa, tot passant per la maternitat- una concepció 
del cos femení com a feixuc problema per a les dones, com allo que 
les lliga a la natura i que, per tant, gairebé cal negar per tal d'assolir 
la Ilibertat, també trobem en unes pagines immediatament anteriors 
a la part intitulada "Cap a I'alliberament", I'esboc; d'un altre concepte 
de Ilibertat. Allí, la figura de la mística apareix com una forma 
d'afirmació de la figura femenina, fins i tot com a modus d'expressió 
de la seva Ilibertat. Beauvoir arriba a escriure, per exemple: la 
mística torturara la seva carn per tenir dret a reivindicar-la; reduint-la 
a I'abjecció, I'exalta com a instrument de la seva sa lvac i~ .~  

Afirmacions com aquesta suggereixen que, a traves de la posició 
mistica, una dona anul.la el seu cos i el seu gaudi, alhora que el 
recupera, a més, aconsegueix trobar una forma d'articular la con- 
templació a I'acció, arriba fins a I'audacia de la fundació -predica 
doctrines, funda sectes, etc. Pero, Beauvoir entén, com he dit, que 
aquest és un camí no polític ja que la mistica no surt de la seva 
propia subjectivitat, no aconsegueix projectar la seva llibertat a tra- 
ves d'una acció positiva en la societat h ~ m a n a . ~  

És possible que el fet que Beauvoir no estableixi nexes entre aquests 
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dos vessants del seu pensament -aquell que entén que la llibertat 
femenina depen gairebé exclusivament d'una transformació de 
les condicions economiques i socials i la que suggereix que la 
llibertat es pot descobrir en contextos i en practiques on les dones 
han pres les regnes de la seva vida i han aconseguit de dir d'una 
altra manera el <<seu cos i el seu gaudi))- sigui una de les raons 
que expliqui que en els darrers temps el feminisme hagi dirigit la 
mirada cap a d'altres pensadores, com ara Simone Weil (1909- 
1943), una filosofa que justament combina la preocupació per 
I'alliberament del genere huma de les condicions de la seva 
opressió amb intents de donar sentit a la propia experiencia. Pero 
aquesta no és I'única raó del gir que en els Últims vint anys s'ha 
donat cap a I'obra d'altres autores; per esmentar-ne només algu- 
nes es pot fer referencia tant a la necessitat abans indicada de 
repensar el projecte feminista mes enlla de les polítiques de la 
igualtat -de repensar la política- com a la necessitat que les dones 
hem sentit en els darrers anys de fer parlar el silenci; de revisar 
els sabers heretats, d'atendre a les accions, a les passions i a les 
paraules de les dones del passat. Algunes ho han fet tot seguint la 
línia marcada per la mateixa Beauvoir en els anys 70: El cert es 
que la civilització establerta pels mascles, tot i que aspira a la 
universalitat, reflecteix el seu masclisme que fins i tot impregna el 
seu vocabulari.. . Des del nostre punt de vista em sembla necessa- 
ri de fer una revisió del saber, pero no repudiar-10))~; d'altres, en 
canvi, tot seguint aquell dictum de Luce Irigaray: <<trobar, retrobar 
i inventar paraulesno el d'Adrienne Rich de partir <<del territori 
corporal de la nostra intel.ligencia,,. I en aquest gest s'ha anat 
portant a terme un treball de memoria o de recerca genealogica 
que ha evidenciat la manca de transmissió i de reconeixement de 
I'obra femenina alhora que, I'accent en la diferencia sexual, ha 
permes recuperar la veu i I'obra de dones no necessariament 
reductibles a les tesis feministes -Simone Weil en seria un cas. 
Pero aquest fer parlar el silenci no és només el resultat del desig 
de reparar una injustícia historica, sinó també fruit de I'ansia de 
percebre'ns a nosaltres i el nostre món. 
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11.- Dues contemporanies 

Jo envejava un cor capa$ de bategar a traves de I'univers sencer. 
Simone de Beauvoir 

A <<Memories d'una jove com cal,,7 Simone de Beauvoir relata el seu 
únic encontre amb Simone Weil quan totes dues coincidiren tot 
preparant els examens per a la Llicenciatura a la Sorbona. 
M'intrigava per la seva fama de gran intel.ligencia i per la seva 
curiosa manera de vestir; deambulava pel pati de la Sorbona, escor- 
tada per un grup d'ex-alumnes d'Alain; portava sempre en una de les 
butxaques de la seva jaqueta un numero de <<Libres propos), i a 
I'altra un exemplar de <<LyHurnanité,). Una gran fam acabava d'assolar 
la Xina i m'havien explicat que, en assabentarse'n, s'havia posat a 
plorar ... Jo envejava un cor capaG de bategar a través de I'univers 
sencer. Un dia vaig aconseguir d'apropar-m'hi. No se com va co- 
mengar la conversa; afirma de manera taxativa que avui nomes era 
important una cosa: una revolució que permet's menjar a tothom. Jo 
vaig contestar, de forma no menys taxativa, que el problema no era 
aconseguir la felicitat dels homes, sinó donar sentit a la seva existen- 
cia. Tot mirant-me de fit a fit, em digué: <<Ja es veu que voste mai no 
ha passat gana>>. Les nostres relacions acabaren aquí. Vaig adonar- 
me que m'havia catalogat com ((una petita burgesa espiritualista)> , 
la qual cosa m'irrita.. . em creia alliberada de la meva classe. 

L'anticonformista i rebel Beauvoir va quedar tan colpida8 per aques- 
ta figura que I'amena~ava amb un judici sever que, en un primer 
moment, va arribar a pensar en ella com a font d'inspiració d'un dels 
personatges de la seva obra La invitad9. En aquesta primera novel.la, 
on volia tractar de I'alteritat -una categoria central en el debat filo- 
sofic del moment en torn de la dualitat del Mateix i de I'Altre , Weil 
podia ser el model d'una consciencia aliena, d'una consciencia que 
es revela en la seva irreductible presencia com a radicalment Altra.1° 

Pel que fa al tractament de I'alteritat, Beauvoir coincidia fins a cert 
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punt amb la línia dominant en el pensament frances (Sartre, Lévinas, 
Lacan, Levi-Strauss i d'altres fortament influ'its per la lectura de 
Hegel realitzada per Kojevell), que considerava que "la categoria de 
IIAltre és tan original com la consciencia mateixa" o, dit en d'altres 
termes, que és "una categoria fonamental del pensament huma". En 
introduir el que ella considera una adquisició teorica indiscutible, la 
reciprocitat, Beauvoir se'n distanciava, ja que entenia que malgrat 
que en tota relació cada consciencia situa a I'altra com a Altre, l'altra 
consciencia li oposa una pretensió reciproca". Aquest emfasi en la 
reciprocitat, permetia mostrar la impossibilitat d'un Altre absolut al- 
hora que fer emergir la pregunta, a la qual respongué tot el projecte 
de Elsegon sexe: per quina raó no s'ha plantejat aquesta reciprocitat 
entre els sexes?12, per que la dona ha estat definida com I'Altre? 

Tal i com relata a La Force de I'age13 i com es pot constatar en la 
lectura de La invitada, Simone de Beauvoir abandona finalment la 
idea de recórrer a la figura de Simone Weil i imagina per a la seva 
novel.la una trama totalment diferentí4. Cal dir, no obstant, que tant 
en les ocasionals al.lusions que posteriorment feu Weil15 com en la 
resta de la seva obra es perceptible aquesta alteritat o contrast entre 
les dues filosofes. 

N'hi ha prou amb recordar alguns trets dels dos itineraris vitals. Fins 
als anys 40, Beauvoir diu voler aferrissadament la felicitat alhora 
que, amb un obstinat optimisme, exigeix que la seva vida sigui un 
progrés continuat. Fa I'efecte que considera, com a ingredient indis- 
pensable del plaer i de la felicitat, el fet d'anar conquerint laboriosa- 
ment les fites que s'ha proposat i de no perdre res de I'assolit. 
Justament aquest taranna es veié malenconiosament qüestionat 
amb el pas del temps; la propia acció del qual la desconcerta, en 
adonar-se que, a partir d'un determinat moment -quan el futur es 
torna present-, en lloc d'aquell progrés continuat, I'unica cosa nova i 
important que [em] pot passar és la desventura. O veuré Sartre mort 
o jo moriré abans que e/p. A les pagines tardanes de la seva obra - 
sempre vinculada a I' autobiografia i a I'emfasi en el creixement del 
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jo- de cop hi llegim una impactant i coratjosa -algú en dira obscena- 
presencia íntima, com aquell 'm'han estafat"'" que tanta tinta va fer 
córrer en el seu moment o com les seves reflexions sobre la vellesa. 

Aquesta avidesa de felicitat es totalment aliena a Simone Weil, per a 
ella el sofriment i la renúncia són de I'ordre de I'existencia gairebé de 
la mateixa manera que la demostració matematica es de I'ordre del 
pensament. Cosa que podem apreciar des del primer moment en la 
seva espontania solidaritat amb els desheretats (milita a les files de 
I'extrema esquerra, sense pertanyer a cap formació política, treballa 
a la Renault, on viu en les mateixes condicions dels qui treballaven a 
la fabrica, es suma a la columna Durruti en el front d'Aragó . . . I 7 ) .  

Malgrat la seva implicació directa en la lluita en contra de I'opressió 
social, Weil no combatia per una utopia futura, sinó pel present;18 
mai no confia en un programa ideal capaq de resoldre la qüestió 
obrera, creia mes aviat en una solució dels problemes pas a pas. I 
aixo perque el fet de considerar que el malheur pertany a I'ordre de 
I'existir, converteix en enganyosa qualsevol aposta per una revolució 
que prometi eliminar totalment la infelicitat, pero no significa un 
obstacle per a la lluita contra la injustícia social. Aquesta serveix per 
posar límits al mal, per establir un cert equilibri. 

En tota I'obra de Simone Weil es llegeix la seva decisió de situar-se 
en el terreny de la realitat o -com ella hauria dit- de la malauranga. 
Ara be, aquest gest, que tingué com a efecte una notable disminució 
de la seva salut física, s'ha d'entendre no nomes com a fruit d'un 
taranna solidari, sinó també com a reflex de la temptativa de salvar la 
distancia entre <(saber>> i ((saber amb tota I1anima>>. La participació 
radical en primera persona fa que el pensament esdevingui imme- 
diata traducció de les experiencies viscudes alhora es presenta 
sempre acompanyada d'una distancia reflexiva, d'una renúncia a 
I'acció, d'un amagriment del jo, que permet una perspectiva, diem- 
ne, sub specie aeternitatis. La renúncia, la disminucio del jo no és, 
per tant, el resultat d'haver fet una opció per un pensament debil o 
especialment mancat de vigor, sinó esforq per veure mes be la 
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Veritat de les coses. Aixo explica que es pugui trobar en aquesta 
oscil.laciÓ entre participació i allunyamentlg una certa continu'itat 
entre el pensament polític de Weil i el seu pensament religiós, que 
cristal.litza en els darrers anys de la seva vida. De fet, ja en el diari 
de les seves experiencies a la fabrica -La condition ouvriere (1 951)- 
afirma que la religióz0 no es I'opi del poble, sinó mes aviat les 
esperances revolucionaries d'un alliberament final. 

Aquell <(Ja es veu que voste no ha passat mai gana)) que li etziba a 
Beauvoir indica que, per a Weil, la fam es la malauranqa absoluta i 
els qui queden marcats per aquesta, perden la meitat de la seva 
anima: romanen sense paraules per expressar el que els ocorre. Dit 
mes clar, I'anima plena de sofriments no deixa cap lloc per al pensa- 
ment i es immediatament guanyada per a la docilitat i la resignació. 
D'aquí la desconfian~a i la por que, al seu entendre, cal tenir a 
aquells mots ornats amb majúscules, mai no definits i que empenyen 
els humans a vessar sang tot repetint-10s sense obtenir mai res que 
els correspongui: Tots els mots del vocabulari polític i social en 
podrien servir d'exemple. Nació, seguretat, capitalisme, comunisme, 
feixisme, ordre, autoritat, propietat, democracia 21 . Així, doncs, en- 
front dels grans mots i de la imaginació 22 -que són el recurs al qual 
hom apel.la quan la necessitat de les coses no és reconeguda ni 
acceptada-, Weil considera que les paraules, escrites o pronuncia- 
des, només constitueixen un aliment en la mesura que són comesti- 
bles, es a dir, en la mesura que contenen veritat. No resulta, per tant, 
estrany que afirmi que el poble necessita poesia com el pa. 

Al principi d'aquestes pagines he dit que en els darrers anys i en el 
marc del pensament feminista hem girat la mirada cap a autores com 
Simone Weil, que no van ocupar-se mai de (<la qüestió de les 
dones)), i potser ho hem fet no nomes arran de de I'anhel de fer 
parlar el silenci, de descobrir una -tradició oculta)), sinó també i 
fonamentalment des de la fam de paraules comestibles, des de la 
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necessitat de superar la miseria simbolica femenina que, en els 
darrers anys s'ha fet palesa entre les dones. A tall d'exemple, en 
Weil, trobem claus per a repensar aquell concepte de llibertat nomes 
lleugerament apunta per Beauvoir, en referir-se a la figura de la 
mística: la llibertat vinculada al límit, al reconeixement de la necessi- 
tat. Alessandra Bocchetti en parla amb els següents termes, la 
llibertat no sera oposar-se al vent de la necessitat, que ens sacseja, 
que ens podria arrosegar, sinó sera el pensament i el treball que ens 
facin posar la vela en la justa posició. 23 

De manera que si Beauvoir ha estat una de les que ens ha obert 
camí, una de les que ha tractat de fer parlar el silenci, algú que ens 
han permes convertir la diferencia dels sexes i la condició femenina 
en objecte digne de ser tematitzat i que ha fet possible que sapiguem 
que no som les primeres ni tampoc les Úniques, Simone Weil ha 
esdevingut <<aliment>, per al pensament un cop ens hem fet cons- 
cients d'aquell <<malestar de I'emancipació)). I aixo potser perque va 
tenir el coratge i I'ambició de pensar lliurement sense el característic 
temor a equivocar-se, a caure <<en desgracia)), que tan sovint parali- 
tza els <<pensadors professionals),: va preferir la possibilitat d'incórrer 
en contradiccions abans que rec6rrer a prejudicis. I potser aixo 
indica que I'obra de Weil no es deixa reduir a un catecisme, ornat de 
mots amb majúscules, i, per tant, que I'hem de llegir en sintonia amb 
les paraules I'escriptora austríaca, lngeborg Bachmann: Poesia com 
pa? Aquest pa hauria de cruixir entre les dents i tornar a provocar la 
fam abans de sadollar-la. I la poesia haura d'ésser aguda de co- 
neixement i amarga d'anhel per a poder tocar la son dels 
homes.. .dormim.. .estem adormits, de por a haver de percebre'ns a 
nosaltres i al nostre 
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