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El dia 9 d’aquest mes feia cent anys que
havia nascut una escriptora francesa
molt influent del segle XX. Em refereixo
a Simone de Beauvoir (1908-1986). Un

centenari que, hic et nunc, de moment, està pas-
sant sense pena ni glòria i sense l’excusa del fran-
quisme. A França, el seu país, polèmica, com molt
bé ja en va informar el corresponsal d’aquest diari,
l’AVUI, fa quatre dies. Una polèmica que no ha im-
pedit a una persona tan solvent com Jean Daniel
caure en la salsa rosa i publicar al seu setmanari,
Le Nouvel Observateur, una foto de l’autora d’es-
quena i nua. Com han canviat les coses! Le Deuxi-
ème sexe (1949) va ser, és i serà un llibre fonamen-
tal. Ho dic a tall de prèvia d’aquest comentari meu
d’avui.

ACOMENÇAMENTSDELSANYSSEIXANTA, puc ben assegu-
rarquealaUniversitatdeBarcelonahihaviamolta
política i, per tant, també política de l’experiència,
que és com es qualifica el feminisme, política en la
qual encara crec. Sempre he opinat que les dones
d’aleshoresensdividíemendosbàndols: lesqueha-
víemllegitElsegonsexe i lesqueno, ipràcticament
anàvem a bufetades. No va ser, però, per defensar
el meu bàndol que vaig escriure una carta de fan a
Beauvoir, amb còpia al seu editor, Gallimard. La
mevacarta(noenconservocòpia) erapermanifes-
tar-li la meva admiració, esgarrifada després de lle-
gir el primer volum de les seves memòries, en el
qualrelatava lamuniód’insultsquehaviarebutper
lasevaobra.Depassada, lideiaquealmeupaísviví-
em una situació insuportable, una dictadura. Gran
sorpresa meva: em va respondre amb una carta au-
tògrafad’agraïment,breu,dient-mequeestavaben
al cas de les dificultats amb les quals vivíem. ¿He
de dir que si em punxen no trec sang?

SEGUINT AMB LA NARRACIÓ DELS FETS, un meu amic (els
meus amics simulaven haver llegit també El segon
sexe), l’enyorat fa tants anys Marià Vancells, me la
va prendre de les mans i me la va emmarcar a can
Gaspar del carrer Consell de Cent, amb el resultat
que avui gairebé no es llegeix. Què hi farem!

POC SOSPITAVA JO QUE DEU ANYS MÉS TARD em trobaria
qüestionada per la policia per haver dit, en una en-
trevista, publicada en un llibre que les autoritats
van guillotinar immediatament, que, de joveneta,
havia vist una foto de Simone i Jean-Paul Sartre,
dequisabiaqueerenparellaperònoestavencasats
i, això, m’havia agradat molt. Delicte! Per a ells, és
clar. Quan el 1972 vivia a Anglaterra i alguna vega-

da havia comentat que tenia un judici pendent, no
s’ho podien creure. Per sort, el defuntiño va morir
el 1975. Que al cel no sigui!

AVUI,MENYSFRANCÒFILAQUEALAPRIMERAJOVENTUT,se-
gueixo creient que El segon sexe és un llibre fona-
mental, encara que feixuc. També és feixuc El ca-
pital, de Marx, si anem a mirar. Una obra inopor-
tuna, El segon sexe, com solen ser totes les grans
obres. Qui volia, el 1949, sentir parlar de dones
en una Europa que amb prou feines es refeia de la
II Guerra Mundial i ja no podia mirar cap a un
altre costat enfront de l’extermini de milions de
persones? Simone ho va fer. Honor i glòria per a
ella, reconeixement que m’acompanyarà a la
tomba. Per altra banda, tampoc el 1970 hi havia
gaire sensibilitat occidental respecte a la vellesa
i ella va comparèixer amb el volum La vieillesse.
Si no fos gran per altres coses, ho podria ser per
la seva inoportunitat. Incidentalment, siElsegon
sexe hagués estat una obra de dos volums en
blanc, amb el títol ja hauria fet forat.

PRECISAMENT, QUAN EL 1986 BEAUVOIR MORIA A PARÍS, un
grup de dones nord-americanes van aplegar uns di-
ners per enviar-ne una a l’enterrament, al cementi-
ri de Montparnasse. Quan me’n vaig assabentar,
em vaig considerar unacretina.Per quèaquí no ha-
víem fet el mateix? Al cap d’uns anys vaig pagar la
meva visita a la seva tomba i, ara mateix, em pre-
gunto si no hi va haver algun manlleu Sartre-Beau-
voir en Susan Sontag per voler ser enterrada (no
incinerada) en aquell cementiri, com és el cas.

TOT AMB TOT, MENTRE LES FEMINISTES FRANCESES ACTUALS
desconstrueixen Beauvoir (per cert, mai no he cre-
gut en elles, les feministes gal·les actuals), les pu-
blicacions, en principi, serioses s’obliden de ser-ho.
He de dir que la traducció (traduir és ser una lecto-
ra privilegiada) fa pocs anys de la seva novel·la de
1968 La dona trencada (Deriva, 2002) em va fer
canviar la meva percepció d’ella com a literata. Hi
vaig detectar un desig d’estil del qual, enamorada
de la memorialista i de l’assagista, no m’havia ado-
nat. Els anys no passen en va.

PERACABAR,PREGARIAQUEPERDÉSSIMMENYSTEMPS bus-
cant el costat fosc de Beauvoir, que el té com tot
ésser humà. Als anys seixanta, de santes ja en te-
níem: buscàvem una altra cosa i la vam trobar en
ella i la seva obra. Inoportuna! Més aviat, podríem
plantejar-nos si no vivim en una societat occiden-
tal totalment reaccionària. I ara sense excusa.

EN EL CENTENARI
DE SIMONE DE BEAUVOIR Marta

Pessarrodona
Escriptora i traductora

Quanérembeauvoirianes

“Pregaria que perdéssim menys
temps buscant el costat fosc de
Beauvoir, que el té com tot ésser
humà. Als anys seixanta, de
santes ja en teníem: buscàvem
una altra cosa i la vam trobar en
ella i la seva obra”

VOLTA D’HORITZÓ

Un
procés
de pau
rebregat

J.J. Navarro
Arisa

George Bush va prometre fa
pocs dies que en el termini
d’un any hi hauria una pau du-
rableentre Israel i Palesti-
na. Dissortadament, els fets
sobre el terreny ja l’estan
desmentint. La fase en què
es troba actualment la situ-
ació a Palestina es podria
anomenar de “negociació
sota els bombardejos”. Al
mateix temps que reprenia
les converses amb l’Autori-
tat Palestina sobre qüesti-
ons tan cabdals com el futur
dels assentaments jueus a
Cisjordània i l’estatus de la
ciutat de Jerusalem, Israel
ha prosseguit els seus atacs
contra la Franja de Gaza i
les organitzacions palesti-
nes més radicals, i ha des-
fermat les represàlies dels
palestins contra el seu terri-
tori en forma de coets caso-
lans i atemptats. Així, mal-
grat totes les promeses, la
dinàmica continua sent la
mateixa i el procés de pau es
troba tan malmès i rebregat
com sempre.

El fracàs de la darrera ini-
ciativa de pau impulsada
per Bush no és cap sorpresa
per a ningú. Per damunt de
les promeses de negociació,
l’estratègia israeliana és en-
cara la d’obligar els pales-
tins des d’una posició de
força, comptant amb el su-
port constant dels EUA.
L’obstinació d’Israel de con-
siderar que el domini mili-
tar sobre els palestins li pro-
porciona un marge de segu-
retat és des de fa molt el
principal obstacle per asso-
lir una pau veritable.

Si Bush volgués verita-
blement obligar els dos bàn-
dols enfrontats a Palestina
a arribar a un acord de pau,
hauria d’anar més enllà de
suggerir a Israel que es reti-
ri algun dia dels territoris
que va ocupar el 1967, i
hauria de fer quelcom més
que prometre als palestins
un suport que sempre troba
nous obstacles i excuses per
a l’ajornament. Mentre Pa-
lestina no pugui ser un
Estat viable i Israel no aban-
doni la seva postura de
força, la pau al Pròxim Ori-
ent continuarà sent inasso-
lible i es veurà constant-
ment rebregada.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

Unahistòriadecoratge
Només la pèrdua ens ense-
nya que la memòria, sobre-
tot la dels altres, és la nos-
tra identitat. La mirada
sobre aquest abisme és el
fil conductor de l’extraor-
dinari documental que Al-
bert Solé ha fet sobre el seu
pare, Jordi Solé Tura. Ex-
traordinari per diverses
raons. Primer per la seva
senzillesa. Bucarest, la

sobre el Partit Comunista.
És, finalment, la història
d’un home bo. De com la
malaltia esborra una iden-
titat i deixa un home a la
intempèrie. Només lleuge-
rament, també és la histò-
ria de com els qui el cuiden
recuperen la memòria,
però necessiten també
oblidar per no trencar-se.
Albert Solé explica que el

seu pare continua sent
una persona educada, amb
sentit de l’humor. Que ha
mantingut l’essència, però
també s’ha convertit en un
altre ésser.

No cal afegir paraules
després de veure com
Jordi Solé Tura, primer
amb la mirada perduda,
reacciona somrient i
torna de molt lluny quan

escolta i reconeix pàl·lida-
ment La Internacional.

El documental es pot
veure al cinema Alexandra
de Barcelona. No és una
història sobre l’Alzheimer,
no és una història sobre un
polític, ni sobre un fill que
s’ha fet gran, ni sobre la uti-
litat dels ideals de la fallida
comunista. És una història
sobre la vida i la mort.

HOMENATGE A SOLÉ TURA Esther Vera Periodista

memòria perduda és un
documental sense artificis,
sense pretensions. Tot està
mesurat, calculat, a favor
de la senzillesa del format i
l’extraordinària potència
de la història que s’explica.

És una història perso-
nal, de recerca dels orí-
gens d’un home. Però
també, bones anècdotes i
documentació interessant

XAVIER RAMIRO
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