
TRES OBRES DE 
SIMONE DE 
BEAUVOIR
per Josep A. Baixeras

UNA MORT MOLT DOLÇA, de Si- 
mone de Beauvoir. Col·lecció «La 
mirada». Aymà, S. A., editora, 
Barcelona 1968.
Per a tots els qui s'interessen en 
la novel·lista francesa Simone de 
Beauvoir — i són bastants —, i 
més especialment, en el seu ti-
pus humà — i encara, també, són 
força—, el valor d'Una mort molt 
dolça, així ho creiem nosaltres, 
resulta indisputable. El valor in-
trínsec de l'obra sembla molt més 
reduït. Aleshores, si recordem que 
és el primer escrit de la novel- 
lista del qual apareix una traduc-
ció catalana, fàcilment es presen-
tarà el dubte sobre l'escaiença 
d'haver encetat així un conjunt 
tan important, a l'hora del seu 
anostrament. En resultarà l'exege-
si Beauvoiriana beneficada, cert; 
força menys, el lector mitjà. La 
significació, a l'obra d'aquesta es-
criptora, sempre l'hem trobada 
més en allò que té de testimoni 
involuntari — ¿gosaríem dir: in-
conscient en qui tant es creu de 
tornada de tot? —, que no pas en 
el missatge explícit, tramès en ra-
cional deliberació. Quan, anys 
enrera, va venir-nos a les mans 
el memorable Premi Goncourt que 
es diu Els mandarins, ens sentí-
rem, lectors anònims, envaïts per 
la vasta onada de pietat envers 
aquells pobres nàufrags literaris 
del París bonidor de l'Allibera-
ment. Sembla que amb Una mort 
molt dolça, la mateixa novel·lista 
pretén de provar-nos avui que, 
d'alguna manera, la pietat latent 
aleshores i tostemps a l'atmosfera 
del món intel·lectual francès, fou 
copsada, i és ara conscient ma-
terial literari. Això vol Simone do 
Beauvoir; i també, justificar-se.

* * *

Com que els mètodes crítics, en 
literatura, s'han mostrat un dar-
rera l'altre sempre insuficients, 
vet aquí que continuem sense sa-
ber quina cosa és un clàssic. 
Nogensmenys, la noció apareix 
com a molt elemental i com a molt 
immediata. La prova: que no so-
lament el crític, també el lector 
nies despreocupat, no parlem ja 
de 1 aprenent d'escriptor o de 
1 afeccionat a les lletres, en llurs 
mes assídues lectures, cerquen 
unes notes comunes per la virtut 

e les quals les obres es mostrin 
marcades fatalment com a obres 
mestres. En els presents anys de 
revisió artística salvatge, tots

n'hem cregut descobrir un, al-
menys, d'aqueixos trets comuns: 
el clàssic es revelaria per una 
referència inmancable a les grans 
constants de l'esdevenir humà: la 
solidaritat, la solitud; el dolor, 
l'amor, la joia; el mal, la mort... 
Savi d'una tal constatació, el lle-
traferit astutament pensa: — Tor-
naré als temes eterns, tot presen-
tant-los il·luminats amb una llum 
nova. La claror del Segle Vint, 
segons brolla dels meus esque-
mes filosòfics... — Simone de 
Beauvoir ha escollit aquesta ve-
gada la tradicional abstracció que 
diem: «Mort», i partint-ne, ha da-
vallat cap a una mort concreta: 
precisament la mort de la seva 
mare. En fer-ho, ha desafiat el 
públic amb un acte d'aquells que 
abans en deien: «obscens».

& * *
Sabem que el reprotxe menys te-
mut, probablement, per a l'autora 
de La Force de l'Age, fóra el 
d'obscenitat. Si ja se’ns mostra 
habitualment poc afectada, Simo-
ne de Beauvoir, pel sentit corrent 
de l'adjectiu obscè, menys encara 
deu sentir-se'n per l'altre sentit 
del mot, el primer, aquell que 
obligava Medea a sortir de l'es-
cenari si volia donar acompliment 
fatal a la seva terrible venjan-
ça... La mare de la novel·lista 
mor en escena gairebé íntegra-
ment. La persona que havia afa-
vorit ja Simone de Beauvoir amb 
el present assenyaladíssim de la 
naixença •— afavorint-nos, així, 
tots els qui n'admirem el talent —, 
ret encara amb la seva mort un 
darrer favor: de tornar-se dòcil 
material per a l'anàlisi.
Aquesta anàlisi ens ha semblat, 
si hem d'ésser francs, modesta en 
comparació d'altres agonies lite-
ràries, i parcial quant a la luci-
desa de la narradora.

La narradora, hoste involuntari 
d'una clínica que suposem cien-
tíficament immillorable, se sorprèn 
de la inhumanitat de la tècnica i 
de la inhumanitat de molts tèc-
nics, ensuperbits a causa de llur 
domini de l'ofici. Simone de Beau-
voir sap perfectament que tècnica 
i tècnics ens són necessaris per 
tal d'aconseguir la promoció en 
el seu conjunt de l'espècie huma-
na. La inhumanitat és una de les 
coses per damunt les quals ens

cal passar, de cara a aquell ob-
jectiu. ¿Qui no s'alegra quan sap 
que les noves parets blanques i 
esmaltades d'un hospital s'aixe-
quen al cor de l'Àfrica o de 
l'Amèrica subdesenvolupades? I, 
nogensmenys, ¿qui no s'acora 
quan veu en parets blanques, 
aparells cromats i, finalment, la 
porcellana netíssima d'un forn 
crematori la imatge més certa del 
nostre avenir? Fins per als 
creients, el nostre avenir. La nos-
tra fi: la fi del Temps, segons la 
noció que en tenim els vivents.
L'impuls és, cert, de reguitnar 
contra les parets esmaltades, lla-
vors. Simone de Beauvoir cedeix 
a aquest impuls: escup, irada, el 
terra escombrat i fregat del ves-
tíbul, a l'estació del «Mai Més». 
Amb un ímpetu infantil, d'escolar 
que ha fet campana, voldria es-
criure històries gosades al blanc 
impol·lut de la paret de l'aula... 
Contra les fredes decisions tècni-
ques dels perits, dreça irada l'obs-
tacle d'una postrema instintiva 
pietat filial.
Rebel·lia existencial? Ens agrada-
ria molt d'entendre-ho així. Llàs-
tima d'una sola cosa. Mentres-
tant, dispersant notòriament els 
seus esforços, Simone de Beauvoir 
intenta de justificar-se. Amb sor-
presa ens assabentem, els lectors, 
no pas que hagi estat acusada., 
la qual cosa, tractant-se de qui 
es tracta, la veritat, no ens faria 
estrany, ans d'una sensibilitat de 
Simone envers certes acusacions: 
hom ha cregut que l'escriptora 
havia impedit a la seva mare, 
catòlica, de rebre els darrers sa-
graments. Simone de Beauvoir, 
aleshores, es regira ferida, i cri-
da: — No va pas demanar-ho! 
Aquella senyora, el que volia era 
viure.

# # <:

El lector, en aquest punt, no pot 
estar-se de recordar una altra 
anècdota, igualment francesa i 
igualment macabra: quan el Car-
denal de París fou acusat, al seu 
torn, d'haver impedit que Colette 
fos enterrada «pel catòlic», va 
contestar públicament — crec re-
cordar que en un article publicat 
al «Figaro» — que havia cedit, en 
obrar així, a un sentiment de 
lleialtat envers la morta, la qual, 
evidentment, no podia prendre de-
cisions. La pregunta a formular 
és: ¿Vinculava aquest deure de 
lleialtat la filla quan la mare, 
agonitzant, no podia imposar-se?

Ens consta a tots que l'escriptora 
ha meditat llargament sobre els 
problemes de la llibertat huma-
na. No coneixem res en la filoso-
fia existencialista que exclogui, 
en els actes de l'espècie, la pos-
sibilitat de la informació viciada, 
de Terror. En l'enorme, angoixat 
dolor de l'escriptora davant la 
mare malalta de mort, el lector 
creu descobrir que el prejudici hi 
fa, encara, el seu niu. Baldament

el lector, sense necessitat d'aca- 
bar-s'ho d'explicar, se'n sent des-
content i amargat.

#
Val, tanmateix, la recepta: el mè-
tode es mostra vàlid i recomana-
ble, a totes les literatures. Per a 
escriure, afrontar els temes eterns. 
Per exemple: la Mort.

EL SEGON SEXE i PER UNA MO-
RAL DE L'AMBIGÜITAT, de Simo-
ne de Beauvoir. Edicions 62, Bar-
celona 1968.
En una eficaç traducció d'Hermí- 
nia Grau de Duran, que manté 
el ritme de gran reportatge, cre-
pitant, contundent, peculiar en 
l'autora, i dins una col·leció que, 
ja d'antuvi, amb el seu títol ge-
nèric, ens barra el pas devers una 
crítica de valor (és la «Biblioteca 
Básica de Cultura Contemporà-
nia», d'Edicions 62), surten els dos 
volums de l'assaig de Simone de 
Beauvoir El segon sexe. El pròleg 
de Maria-Aurèlia Capmany acaba 
de delimitar la tasca del comen-
tarista, puix que basta per a mos-
trar com, per a la nostra novel- 
lista si més no, El segon sexe és 
una obra d'aquelles que diuen «de 
capçal», i Simone de Beauvoir, 
emprant la fórmula d'un fabulista 
castellà, és el personatge «que 
va dur-nos les gallines». Editor i 
prologuista tenen raó evident: com 
hi ha catedrals-matriu les quals 
han donat origen amb llur arqui-
tectura paradigmàtica a molts al-
tres temples, de vegades en països 
remots, El segon sexe és ell un 
assaig-matriu, l'empremta del 
qual copsarem encara, em sembla, 
en altres productes de l'intel·lecte 
contemporani, àdhuc sobre temes 
allunyats, durant anys. I això en-
cara més, és clar, en una comuni-
tat com la nostra, condemnada 
pel fat —o pels nostres pecats — 
a caminar amb un pam de llen-
gua, passes enrera d'aquest alat 
viatger que és el pensament occi-
dental. I encara, com la Capmany 
cura de recordar: s'han escolat 
vint anys des de la publicació a 
França d'El segon sexe. L'autori-
tat del temps, respectant el llibre, 
forneix, doncs, un altre argument 
per a obligar-nos a posar-lo, obe-
dients nosaltres al rètol emfàtic de 
la col·leció i a la devoció de la
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prologuista, al prestatge principal 
dels vigents i dels models.

i* * *
L'acceptació del rang merescut, 

creiem que ens estalvia una exe-
gesi que, nogensmenys, ara i ací, 
s'oferia molt temptadora, però que, 
sigui com sigui, la manca d'espai 
ens refusa. Ens haurem d'estimar 
més, així, de recercar breument 
algun aspecte de l'assaig que 
precisament aquests «ara» i «ací» 
il·luminen amb força; inevitable 
accés pel flanc a una obra que 
la crítica mundial té ja prou dis-
cutida.
En una síntesi possible — però ben 
poc expressiva—, la tesi de Si-
mone de Beauvoir diu: socialment, 
la dona és víctima de les diferèn-
cies que la separen de l'home, 
però pot treballar per sortir d'a-
questa situació.
Admesa pel comentarista la tesi 
—-i no capim com podria ésser 
negada ■—-, resta només, en escriu-
re aquestes ratlles «ara i ací», 
d'esbrinar si al sud dels Pirineus 
el problema presenta modes es-
pecífics de manera que adopti for-
mes d'especial virulència. I creiem 
efectivament, i en això, almenys, 
devem anar d'acord amb la pro-
loguista de l'obra, que és que sí.

i*. * *
Iguals en drets com són els indi-
vidus de l'espècie humana, no ho 
són — tema predilecte de deter-
minats grups polítics — en apti-
tuds. I si el sexe imposa diferèn-
cies físiques o psíquiques,* és 
obvi que entre els. individus del 
mateix sexe hom troba diferències 
semblantment grans. Doncs bé: no 
sempre esdevé necessari d'acudir 
a les resquícies d'antics patriar-
cats, a les repressions del sub-
conscient, a les metafísiques re-
cerques de l'alteritat: entre nosal-
tres, sovint, la postergació del 
segon sexe, o, almenys, l'agreu-
jament suplementari de la seva 
situació de menyscapte, tenen d'o-
rigen les manifestacions agressi-
ves dels sentiments d'inferioritat 
per part dels menys dotats.
El procés és molt senzill: cada in-
dividu del grup imponent dels me-
diocres necessita de totes passa-
des encertir-se d'algunes coses no 
prou clares en el seu cervell; la 
primera de totes aquestes coses, 
la seva pròpia existència. La se-
gona, el rellevament, davant d'al-
tri, d'aquesta existència. Per tal 
d'aconseguir tais certituds, l'indi-
vidu poc dotat sacrifica els factors 
d'individualització, se submergeix 
en la col·lectivitat, i cerca de recol-
zar-se en qualsevol avantatge que 
les estructures dins les quals viu, 
a ell li sembla que li ofereixen.

* Sembla ben difícil, de vegades, 
de destriar la part física de la psí-
quica, en actes tan elementals, apa-
rentment, com els esportius. M'as-
seguren que la jugadora de tenis 
no es llança endavant cap a una 
pilota caiguda prop de la xarxa, 
amb la decisió amb què ho fa l'ho-
me, com si ella temés més el filat.

I si en observar-se ell mateix, el 
subjecte no trobava res de perso- 
nal de què fer parada, nogens-
menys, en certes facultats genè-
riques creu identificar un d'aquells 
avantatges: els atributs de la vi-
rilitat. Tot seguit, aleshores, l'exal-
tació i mitificació d'aquests atri- 
buts, alhora que confortarà el 
grup, empitjorarà el destí del se-
gon sexe... Vet aquí, en aquest 
cercle viciós, una possible expli- 
ció de l'obsessiva presència, en 
certs ambients, del tema del va-
lor físic concebut com un escreix 
hormonal o, amb igual grolleria, 
com una hipertròfia glandular. I és 
indubtable la vigència d'aquesta 
concepció: impregna el vocabula-
ri i penetra la mateixa prosa 
oficial.
Apuntada la idea, creiem que el 
llibre esdevé encara més últil. El 
paper, en tot plegat, d'allò que 
diu la Beauvoir «mística de la fe-
minitat», així com els reports d'e-
fecte i causa, El Segon Sexe pot 
ajudar a explicar-nos-els, i és per 
aquesta banda, probablement, per 
on el desig expressat per Maria- 
Aurèlia Capmany, que el llibre 
sigui útil als nostres homes i do-
nes, pot trobar un acomplimenl 
més ràpid, per a uns i per a d'al-
tres.

La mateixa casa editorial, en una 
altra col·lecció, jove, però presti-
giada («Llibres a l'Abast»), publi-
ca una altra obra de Simone de 
Beauvoir: Per una moral de l'am- 
bigüitat, en traducció de Jordi 
Solé-Tura.
Creiem que és un propòsit cons-
cient de l'autora, atesa la natura 
del tema, d'allunyar tant com si-
gui possible el seu missatge, de 
l'especulació pura. I és aleshores, 
ometent ara d'altres aspectes del 
treball, que no podem comentar, 
quan llevarem el màxim profit, 
sempre en relació, com hem fet 
fins ara, amb el nostre món i amb 
els nostres problemes, de la lec-
tura d'aquest altre breu assaig.
D'acord amb això, voldríem no-
més remarcar, al capítol «L'ambi-
güitat», les referències al sufragi 
universal, contra el qual ha estat 
seguida entre nosaltres una tan 
dilatada campanya. La definició 
de Simone de Beauvoir és dia-
mantina: «El vot ha d'ésser, en 
realitat, l'expressió d'una volun-
tat concreta, l'elecció d'un repre-
sentant capaç de defensar en el 
marc general del país i del món, 
els interessos particulars dels seus 
electors». I l'autora creu vehement- 
ment que d'aquest acte de la vo-
luntat en són dignes tots, i creu 
que per a aquest acte són aptes 
tots, tots: el negre i el jueu, el 
tècnic i el remença, la dependen-
ta i el botiguer, el funcionari i 
l'emigrat...
Una qüestió, doncs, actual, i una 
lliçó roent.

JOSEP A. BAIXERAS.
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