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Cursos Fundació Fita.  
Curs “El flâneur assegut”. Part segona.  
J. Jubert/JMa Uyà 
Sessió 26 de març de 2009. 
Tema: Jean-Paul Sartre. La brúixola ètica. 
Biografies mínimes (per ordre aleatori).  
 
Emili Rodríguez. 
 
 
Paul Nizan. 
(1905-1940). 

 

Va néixer a Tours. Estudià en el Liceu Henri IV de París, on el 
1917, va fer amistat amb el seu company Jean-Paul Sartre. Des de 
1924 va ser alumne de l'Escola Normal Superior de París, on va 
fer amistat amb Raymond Aron. En 1925 va participar a la facció 
de Georges Valois, primer partit feixista francès amb tendències 
sindicalistes- revolucionàries. Entre 1926 i 1927 va viatjar a Aden 
(Iemen) com preceptor i, poc després, el mateix  1927, es 
converteix al comunisme i es casa. En 1929 es gradua en  
filosofia. El 1931 amb la  publicació de la seva primer obra, Aden 
Arabie ("Tenia vint anys. No deixaré que ningú digui que és 
l'edat més bella de la vida") li permet fer-se conèixer en el mitjà 
literari i intel·lectual. Tracta d'obtenir una plaça de parlamentari 
pel partit Comunista Francès. El mateix any publica Les Chiens 
de garde (Els gossos guardians), on hi fa una reflexió sobre el 
paper de la filosofia,  prenent  la forma d'un pamflet  contra els 
seus antics mestres, en particular Henri Bergson i Léon 
Brunschvicg. En Antoine Bloyé, publicat el 1933, tracta sobre la 
traïció de classe o com un home s'evadeix de la seva condició 
social i passa a trair les seves arrels. Aquest llibre va ser 
considerat per la crítica com la primera novel·la francesa del 
"realisme socialista". Molts dels seus escrits reflecteixen les seves 
conviccions polítiques. Malgrat això va abandonar el PCF arran 
del Pacte Germà-soviètic del 1939. Va morir en la Batalla de 
Dunkerque (29 maig-4 juny)  lluitant contra l'exèrcit alemany, en 
la Segona Guerra Mundial (on foren derrotades les tropes aliades 
franco-britàniques). 
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René Maheu. 
 (1905-1975). 

 
 

 

 

Professor de filosofia. Agregat cultural, de França,  a Londres, 
entre 1936-1939. Després d'exercir la docència al Marroc entre 
1940-1942, va passar a ocupar un lloc de gestió en l'agència de 
premsa francesa per a Àfrica a Alger. En 1946 va ingressar en la 
UNESCO com cap de la divisió de "Lliure Flux d'Informació". 
En 1949 Jaime Torres Bodet l’anomena director de la seva 
oficina executiva. El 1954 va ser nomenat Director General 
assistent i representant de la UNESCO en la seu central de 
l'ONU, de 1955 a 1958. En 1959 és nomenat Sotsdirector General 
i el 1961 passa a ser Director General, càrrec que va ocupar 
durant dos mandats fins a 1974. 
 

Raymond Aaron. 
(1905-1983). 

 

Filòsof, sociòleg i comentarista polític francès, va treballar 
estretament amb de Gaulle. Doctorat en Filosofia de la Història 
en la École Normale Supérieure. En 1939, quan va començar la 
Segona Guerra Mundial, feia classe de Filosofia social en la 
Universitat de Toulouse, però va deixar la Universitat i es va 
allistar en la força aèria. Quan França va ser derrotada, es va 
exiliar a Londres i es va allistar en les Forces d'alliberament 
franceses i, entre 1940 i 1944 va ser redactor cap del periòdic La 
France Lliure (França lliure) publicat a Londres.  
 

Emmanuel Levinas. 
(1905-1995). 

 

Filòsof francès, d'origen lituà. Llicenciat en filosofia a la Sorbona 
(1928), amplià estudis amb Martin Heidegger. A causa de la seva 
condició de jueu, fou internat quatre anys en un camp de 
concentració. Posteriorment fou director de l'École Normale 
Israelienne de París (1945-78) i, fins el 1976, fou professor en 
diverses universitats franceses (Poitiers, Nanterre i París-
Sorbona). El seu pensament —en la línia fenomenològica de 
Husserl i Heidegger, i en el marc de la tradició judaica— cercà 
d'aprofundir l'home a partir de l'"altrament que ésser" o "més 
enllà de l'essència": De l'existence à l'existant (1947), Totalité et 
infini (1961), Difficile liberté. Essai sur le judaïsme (1963), 
Autrement qu'être ou au-delà de l'essence (1974), Étique et infini 
(1982), Entre nous. Essais pour le penser-à-l'autre (1991). 
 

André Gide. 

 

Escriptor francès. L'ambient religiós familiar, seriós i auster, i 
l'autoritarisme matern influïren sobre la seva personalitat i 
l'orientaren cap a la poesia. Debutà amb Les cahiers d'André 
Walter (1891), prosa poètica d'orientació simbolista i decadent, i 
amb altres obres que palesen unes subtils anàlisis psicològiques i 
reflexions sobre el desig i l'amor. El 1893, un viatge a l'Àfrica 
determinà un canvi profund en la seva obra i originà 
l'alliberament moral i la desclosa vital dels seus veritables 
sentiments homosexuals. Les nourritures terrestres (1897), obra 
d'estil poètic i harmoniós, patentitza una protesta indirecta contra 
tota disciplina moral sorgida d'una tradició i estranya a l'individu. 
A Prométhée mal enchaîné (1899) exposà la teoria d'una llibertat 
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obstaculitzada per la consciència i els seus remordiments. 
Aquesta reflexió sobre la llibertat individual prosseguí amb 
Corydon (1911) i es realitzà a Les caves du Vatican (1914); 
aquesta darrera provocà la ruptura de la seva amistat epistolar 
amb el catòlic convers Paul Claudel. La Symphonie pastorale 
(1919), novel·la d'un amor dissortat, consagrà la vàlua literària de 
l'escriptor, que continuà preocupant-se per la consecució d'una 
novel·la, tècnicament original, alliberada del simbolisme (Les 
Faux-Monnayeurs, 1925). També denuncià els excessos del 
colonialisme (Voyage au Congo, 1927) i criticà el conformisme 
(L'École des Femmes, 1929; Robert, 1930; Geneviève, 1936). 
Preocupat pel seu ideari humanista, Gide s'aproximà al 
comunisme, doctrina que tanmateix aviat rebutjà en constatar-ne 
l'antiindividualisme, el dogmatisme i el vessant coactiu. El 
Journal (1949-53) i Thésée (1942), una mena de resum del seu 
pensament moral, constitueixen un document literari de primer 
ordre del narrador, que fou guardonat amb el premi Nobel de 
literatura el 1947. 
 

André Malraux.  
(1901-1976). 
 

 

Escriptor i polític francès. Les seves obres reflecteixen la seva 
ideologia filocomunista dins el marc d'uns fets inspirats 
generalment en experiències personals: les viscudes a la Xina, a 
La tentation de l'Occident (1926), Les conquérants (1928) i La 
condition humaine (1933, premi Goncourt), que tracta dels 
problemes de la consciència moderna sobre la vida i la mort, en 
els camps polític i moral; les viscudes a la guerra civil espanyola 
de 1936-39, en la qual participà, amb els republicans, a L'espoir 
(1937) (en féu un film: Sierra de Teruel); i les viscudes dins la 
resistència francesa, durant la Segona Guerra Mundial, a La lutte 
avec l'ange (1943, amb el títol de Les noyers d'Altenburg, únic 
fragment que en restà després de la seva destrucció pels nazis). 
Després de la guerra fou, amb De Gaulle,  ministre d'informació 
(1945-46) i d'afers culturals (1959-69), es dedicà a recerques 
estètiques (La psychologie de l'art, 1947-49; Métamorphose des 
dieux, 1957; etc), i redactà les seves memòries: Antimémoires 
(1967) i Les chênes qu'on abat (1971). 
 

Albert Camus.  
(1913-1960). 

 

Escriptor algerià-francès. Fill d'obrers. El seu pare, que morí a la 
Primera Guerra Mundial, era oriünd d'Alsàcia, i la seva mare, 
Caterina Sintes, era de procedència menorquina. Passà una 
infantesa plena de privacions a Alger. A disset anys li fou 
declarada una afecció d'origen tuberculós, de la qual no es guarí 
mai del tot. Es doctorà en filosofia amb un tesi sobre Plotí i 
Aureli Agustí i es distingí en el periodisme i en el teatre. Féu 
campanyes contra el règim colonial i milità un temps al partit 
comunista. Escriví, en col·laboració, Révolte dans les Asturies 
sobre els fets d'octubre del 1934. Publicà dos breus conjunts 
d'assaigs, L'envers et l'endroit (1937) i Noces (1938). El 1940 es 
traslladà a París. Amb la novel·la L'étranger (1942) i l'assaig Le 
mythe de Sisyphe (1943) esdevingué un capdavanter en la 
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literatura existencialista. Participà en la resistència contra 
Alemanya, en la publicació del diari "Combat" i obtingué un gran 
èxit amb el drama Cal·lígula (1945). La seva obra literària 
esdevingué, cada vegada més, una il·lustració, austera i vigorosa, 
del seu pensament, adscrit a l'existencialisme, que defensava, 
partint de la idea de l'absurd, la necessitat de revolta de l'home i 
de prendre la decisió de viure. A la novel·la La peste (1947) 
presentà una al·legoria sobre la solidaritat davant la mort. En el 
drama Les justes (1950) es plantejà ja les limitacions d'una acció 
revolucionària, i amb l'assaig L'homme révolté (1951) precisà les 
seves posicions filosòfiques i polítiques, la qual cosa el portà a la 
polèmica oberta i a la ruptura amb Jean-Paul Sartre. Diversos 
esdeveniments contemporanis i, sobretot, la guerra amb Algèria, 
l'afectaren en la seva posició d'escriptor compromès. Aquesta 
crisi es reflectí en la novel·la La chute (1956) (La caiguda), 
confessió molt elaborada en forma de soliloqui, en els contes 
L'exil et le royaume (1957) i en les adaptacions teatrals de 
Faulkner i Dostojevskij: l'optimisme enfront d'un univers 
irracional fou substituït per l'angoixa creixent del desengany i per 
la temptació del cinisme. El 1957 li fou concedit el premi Nobel 
de literatura. Morí a 46 anys, d'accident d'automòbil. El 1995 
hom publicà la novel·la pòstuma Le premier homme. 
 

Maurice Clavel.  
(1920-1979). 

 

Escriptor llenguadocià en llengua francesa. Agregat de 
filosofia (1942), participà en la Resistència i col·laborà (1947) 
amb Jean Vilar en la fundació dels festivals d'Avinyó. Autor 
teatral (Les incendiaires, 1945; Maguelonne, 1950; Les 
albigeois, 1955, entre altres peces) i de novel·la: Une fille pour 
l'été (1952) i Le tiers des étoiles (1972), és conegut sobretot 
per les seves postures polítiques i religioses: convertit al 
catolicisme (1965), se separà del grup gaullista (1966) i fou 
redactor del "Nouvel Observateur". Intervingué en els Fets de 
Maig del 1968, sobre els quals escriví la novel·la La perte et le 
fracas (1971). Tingué una gran ressonància la novel·la-
reportatge sobre una vaga, Les paroissiens de Palente (1974). 
Les darreres obres foren de tema religiós i polèmic: Ce que je 
crois (1975), Dieu est Dieu, nom de Dieu (1976) i Deux 
siècles chez Lucifer (1978). 
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Alberto Giacometti. 
 (1901-1966). 

 

Escultor suís. Vers el 1922 es traslladà a París, on fou deixeble 
d'A. Bourdelle. S'afilià al surrealisme (1925-34). A partir del 
1935, després d'una etapa marcada per la influència de l'escultura 
negra, creà un art figuratiu de formes allargassades coronades de 
busts deformes, figures estàtiques o en actitud de caminar: Home 
que assenyala (1947; Tate Gallery, Londres), Plaça Major (1948-
49; col·l Peggy Guggenheim, Venècia), Cap monumental (1960; 
col·l Joseph H. Hirshhorn, Nova York). 
 

Nathalie Sarraure. 
 (1900-1999). 

 

Nom amb el qual és coneguda l'escriptora francesa d'origen rus 
Natalija Il'anova Čern'ak. A vuit anys anà amb la seva mare a 
viure a París, on més tard estudià dret i literatura. En casar-se 
(1925) adoptà el cognom del seu marit. Durant l'ocupació 
alemanya de París hagué d'amagar la seva condició de jueva. 
Influïda per J. Joyce i M. Proust, defensà punts de vista 
innovadors en literatura: rebuig de la linealitat del discurs, 
l'inconscient com a objecte de la creació literària, eliminació de 
l'argument, dels personatges i del narrador convencionals, 
preeminència de la sensació, èmfasi en l'aspecte connotatiu del 
llenguatge, etc. Exposà aquests temes en assaigs (L'Ère du 
soupçon, 1956; Paul Valéry et l'enfant d'éléphant: Flaubert le 
précurseur, 1986) i els portà a la pràctica en narracions, de les 
quals destaquen Tropismes (1938) i L'usage de la parole (1980), i 
novel·les: Portrait d'un inconnu (1949), Le Planétarium (1959), 
Les fruits d'or (1963), Entre la vie et la mort (1968), Vous les 
entendez? (1972), Disent les imbeciles (1976), Tu ne t'aimes pas 
(1989) i Ouvrez (1997). Rebutjà l'adscripció que hom féu de la 
seva obra al Nouveau Roman, i és autora també de l'obra teatral 
Pour un oui ou pour un non (1982) i de l'autobiografia Enfance 
(1983). 
 

Charles Maurras.  
(1868-1952). 

 

Escriptor occità d'expressió francesa. Fundà l'Action Française 
(1899), monàrquica, i fou director del diari del mateix nom des 
del 1908, antirepublicà i antidemocràtic. Condemnat a mort el 
1945, fou indultat. Adscrit al classicisme estètic, escriví L'avenir 
de l'intelligence (1905) i Romanticisme et révolution (1925). 
Publicà, encara, obres de teoria política (Dictionnaire politique et 
critique, 1934; De la colère à la justice, 1942), de crítica literària 
(Anthinéa, La sagesse de Mistral, Poésie et vérité) i de poesia 
(Inscriptions i La musique intérieure, 1925). (v. Apunt Bernanos) 
 

Daniel Lagache.  
(1903- 1972). 

 

Psicòleg, psicoanalista i criminòleg francès. Daniel Lagache 
ingressà en l’École Normale Supérieure l'any 1924 tenint com 
companys  Jean-Paul Sartre i Paul Nizan. Prompte, Lagache es 
destacà en filosofia i en un primer acostament a la psicologia, 
especialment per la psicopatologia. Per consell del seu professor 
G. Dumas va iniciar els seus estudis de medicina i psicoanàlisi. 
Durant la primera etapa de les seves investigacions va estar 
inspirat per l'existencialisme i la fenomenologia, en particular es 
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va fer notòria la influència de Karl Jaspers. Després, sense deixar 
tals influències, va resultar més fortament atret per Freud a través 
de Rudolph Loewenstein. En 1947 va passar a estar a càrrec de la 
carrera de psicologia en La Sorbonne i el 1955 va ser titular de la 
carrera de psicopatologia en la mateixa universitat. El 1953 va ser 
expulsat amb  Lacan de la Societat Psicoanalítica Parisenca i de la 
IPA (International Psychoanalytical Association), després d'haver 
denunciat ambdós que tals institucions tergiversaven la teoria 
freudiana. En aquest mateix any (1953), Lagache va fer costat a 
Lacan per fundar la Societat Francesa de Psicoanàlisi, institució 
de la qual va ser el primer president. Va ser el promotor del 
projecte de "Vocabulari de psicoanàlisi", portat a terme  per Jean 
Laplanche i Jean-Bertrand Pontalis el 1967. El 1963 Lagache va 
fundar l'Associació Psicoanalítica de França de la qual va ser 
també el seu primer president. Es va especialitzar en 
criminologia, abordant-la amb un enfocament fenomenològic i 
existencialista en el qual emfatitzava les causes socials de la 
psicopatologia. 
 

Simone Jollivet 
 

Cosina germana d’Annie per via paterna. Filla de Joseph Jollivet, 
farmacèutic de Tolouse i d’una germana de Frédéric Lannes. 
Coneguda pels sobrenoms de “Miyette”, “Camille” o “Tolouse”. 
Rossa, alta, ulls blaus. Sartre li dedica la seva primera novel·la 
Une défaite, inspirada en els relacions del trio Richard Wagner-
Cosima-Nietzsche.1 Per documentar-se rellegeix Schopenhauer, 
Nietzsche, la vida de Wagner, Hoffman i demana la partitura del 
Crepuscle dels déus. 
La seva relació s’anirà deteriorant i ella aconseguirà ser l’amant 
de Charles Dullin. Es convertirà en actriu, dramaturga i “una 
dona de lletres”, sempre des de la desmesura i l’extravagància. 
Aquesta relació la descriurà Sartre a La Nàusea, en els 
personatges de  Roquentin i Anny. 
 

                                                
1 Nietzsche admirava Richard Wagner i Cosima, esposa d’aquest. Fou invitat força vegades a la casa dels 
Wagner a Tribschen. L’introdueixen al seu cercle més íntim. Al 1870 regala a Cosima, pel seu aniversari, 
el manuscrit de la primera versió de L’origen de la tragèdia. 
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George Bataille. (1897-
1962). 

 

 

Escriptor francès. Abandonà el catolicisme influït per Nietzsche, 
Hegel i Marx, i evolucionà cap a un misticisme hinduista. La seva 
obra gira entorn de l'apropament als estats-límit, com el dolor, el 
plaer o la mort. Destaquen els assaigs L'expérience intérieure 
(1943), La littérature et le mal (1957) i L'erotisme (1957), i les 
novel·les Le coupable (1944), L'abbé C (1950), Le bleu du ciel 
(1957) i Ma mère (1966). Fou també fundador i director de la 
revista "Critique" (1946). Casat amb Sylvie, futura muller de 
Lacan (veïns a la rue de Lille) 
 

Georges Lukács (1885 – 
1971) 
 

 

Filòsof marxista i crític literari hongarès. Estudià a Berlín i a 
Heidelberg, on conegué E. Bloch i fou alumne de Max Weber. 
Participà en la revolució hongaresa del 1919 i fou comissari 
d'instrucció pública del govern de Béla Kun. Caigut aquest, 
s'exilià a Viena, on fou redactor en cap de la revista 
"Kommunismus", publicà Geschichte und Klassenbewusstsein 
('Història i consciència de classe', 1923), intent d'aproximació a 
l'autèntic pensament de Marx, amb un cert antileninisme, del qual 
es retractà a Lenin, l'any següent, i manifestà un idealisme elitista, 
barrejat amb idees anarcosindicalistes i afegits materialistes, 
criticant la burocràcia del partit i el sectarisme. Més conciliador, 
després, amb el marxisme oficial, el 1930 anà a Moscou, on residí 
(fora d'una estada a Berlín, en 1931-33) fins el 1945, que tornà a 
Hongria. Participà en la revolució del 1956 i fou ministre de 
cultura del govern d'Imre Nagy; però, fracassada aquella, fou 
deportat a Romania, d'on tornà, amnistiat, l'any següent. 
Filosòficament combaté la comprensió mecanicista de la 
dialèctica i estudià les relacions d'aquesta amb l'economia; tractà, 
així mateix, sobre l'existencialisme (1947) i elaborà una ontologia 
de l'ésser social (1971). No menys important fou la seva aportació 
en els camps de l'estètica i la literatura. 
 

Jean Genet (1910-1986). 

 

Escriptor francès. Passà una part de la seva joventut en un 
reformatori —experiència reflectida en la novel·la Miracle de la 
rose (1945-46)— i practicà la prostitució homosexual i el 
lladronici a Barcelona i en altres ciutats europees; el Journal du 
voleur (1949) el revelà com un esteta i un capdavanter de 
l'absurd. Empresonat (1942), escriví una sèrie de poemes, on 
manifestà la seva obsessió per la mort i el sexe masculí, la 
novel·la Notre-Dame des Fleurs (1944), sobre els marginats 
socials i Querelle de Brest (1944), portada al cinema per 
R.W.Fassbinder. Condemnat a reclusió perpètua (1947), li fou 
commutada la pena. Amb Les bonnes (1946) esdevingué un dels 
dramaturgs més importants del teatre d'avantguarda; a Le balcon 
(1956), Les nègres (1958) i Les paravents (1961) ataca els 
prejudicis polítics, socials i religiosos. Ha escrit també alguns 
guions cinematogràfics: Mademoiselle (1966), La nuit venue 
(1977), etc. El 1983 fou guardonat amb el Grand Prix des Lettres 
Françaises. 
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Dolores Vanetti.  
(1912-2008) 
 

Va néixer el 19 d'abril de 1912 a Amiens, al nord de França. Va 
ser educada per la seva àvia, doncs els seus pares havien mort. Al 
principi de l'adolescència va passar una temporada a Londres, on 
va aprendre l'anglès, cosa que va determinar la resta dels seus 
dies, doncs de retorn a París va freqüentar l’ American Center, on 
a la fi dels anys trenta va conèixer a un estudiant de medicina que 
seria el seu marit: Theodore Ehrenreich. Amb ell va anar a viure a 
Nova York, al ser ocupat París per les tropes del Tercer Reich. A 
Nova York va tenir contacte amb tots aquells que havien estat 
expulsats per la guerra: Léger, Breton, Saint-Exupéry, Ernst, 
Duchamp, Levi-Strauss,.... Escrivia textos per a Vogue i 
publicava poemes en la revista VVV de Breton. 
 

Arthur Koestler. 
(1905 – 1983). 

 
 
 

Escriptor anglès d'origen hongarès. Passà uns quants anys en el 
partit comunista. Fou corresponsal a la Guerra Civil Espanyola i 
fet presoner per les tropes de Franco. En les seves novel·les i 
reportatges i autobiografia, féu unes anàlisis punyents del mètode 
comunista de tractar la gent. Escriví, entre altres treballs, Spanish 
Testament (1937), Arrival and Departure (1943) i The Lotus and 
the Robot (1960). Publicà Life After Death (1976), Bricks to 
Babel (1980) i Kaleidoscope (1981) entre d'altres. Afectat d'una 
llarga malaltia inguarible (malaltia de Parkinson), se suïcidà 
juntament amb la seva muller, a Londres.. 

 
Nelson Algren.  
(1909 – 1981)  

 
 

 
Novel·lista nord-americà que ha descrit de manera directa la vida 
dels barris populars de Chicago, ciutat on residí. Des de 
Somebody in boots ('Els qui porten botes', 1935), i a través de 
Never Come Morning ('El matí no arriba mai', 1942), The Man 
with the Golden Arm ('L'home del braç d'or', 1949), A Walk on 
the Wild Side ('Un passeig pel barri desolat', 1956), etc, féu una 
denúncia sense revolta de l'organització d'una societat que seria 
descrita globalment a l'àcida panoràmica del reportatge Who lost 
an American? ('Qui ha perdut un americà?', 1963). 
 

Daniel Cohn-Bendit. 
(4 d'abril de 1945-    ) 

 

Anarquista francès d'origen alemany. Líder estudiantil, el 1968 
creà un moviment àcrata a la Universitat de Nanterre i fou un dels 
promotors dels Fets de Maig d'aquell any. Expulsat de França, 
s'instal·là a Frankfurt, on s'establí de llibreter i es vinculà al 
moviment ecologista dels Verds. El 1984 ingressà a Die Grünen, 
el partit ecologista alemany, dins del qual s’alineà amb el corrent 
anomenat realista. Aconseguí diversos càrrecs públics en 
representació d’aquesta formació. Des del 1994 és parlamentari 
(el 1994 pels ecologistes alemanys, el 1999 pels francesos i el 
2004 novament pels alemanys), i el 2002 fou elegit copresident 
del parlament. El 2004 cofundà el Partit Verd Europeu. 
 

 
 
 


