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1940 
 
Març. 

Publicació de L’imaginari. 
 

Abril. 
De permís a París. Se li concedeix el premi Roman Populiste per Le mur. 
 

23 de maig. 
Mor Paul Nizan en el front de Dunkerke. 
 

21 de juny. 
 És fet presoner el dia del seu 35 aniversari.  
 
“Caminàvem i no sabíem molt bé què farien amb nosaltres. Alguns esperaven 
que ens alliberarien dintre de vuit o quinze dies. Em vaig adonar que jo vivia en 
una nació exposada a diferents perills i que jo hi estava esposat. Havia una 
espècie d’unitat entre els homes que estaven allà”. 
 
Serà la primera trobada amb el fet social i amb la història. Neix una altra 
persona. Està a Baccarat (Meurthe) amb 14.000 soldats, al centre de Lorena, 
entre Estrasburg i Nancy, fins mitjans d’agost. La lectura serà el seu 
entreteniment intel·lectual durant els dos mesos en aquest camp de presoneres. 
 Després es traslladat al camp Stalag 12 D, a Trier (Trèves). 
 
 “Vaig trobar una forma de vida col·lectiva que no havia tornat a trobar des de 
l’ENS i puc dir que, en definitiva, em sentia feliç allà. Quan es comparteix amb 
molta gent, l’elit desapareix”. 
 
 Sartre topa amb la repressió tangible i concreta amb la que no es pot jugar. 
S’introdueix a la infermeria i després passa a la barraca dels artistes, on es fa 
passar per autor dramàtic. Canta, escriu, escenifica, interpreta, composa, dóna  
conferències, classes, fa el pallasso,...Es barreja amb els demés a la vegada que 
s’aparta.  
 
“La captivitat ens condueix de nou a una horrible innocència, a la 
irresponsabilitat...No hem de carregar amb la responsabilitat d’estar aquí: 
estem aquí perquè no podem sortir. Quin descans per la ment!”. 
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24 de desembre. 
Es representa Bariona ou le fils du tonnere (Bariona o el fill del tro) pels 
mateixos presoners. Escriu l’obra en sis setmanes. “Bariona va ser el que 
originà la meva afició pel teatre”.  
Sartre descobreix els altres i compren la urgència de passar a l’acció sense 
partits, burocràcies ni enrolaments col·lectius. 
 

1941 
 

Alliberat del camp de presoners gràcies a un fals certificat que el declara afectat 
de ceguera parcial en l’ull dret, comportant trastorns en el sentit de l’orientació. 
Sempre en guardarà un bon record.  
 

Abril.1 
París. Va a visitar la mare i el padrastre, que vivien al 23 avenue de Lamballe, 
en el districte XVI. Sartre s’instal·la a la pensió Mistral. 
Reinicia les classes al liceu Pasteur: “Un judici pràctic està relacionat amb el 
que és. Un judici de valor està relacionat amb el que ha de ser...” foren les 
primeres paraules en  entrar, el primer dia,  a classe. 
 
Funda el grup de resistència: “Socialisme et Liberté”. Vol passar a l’acció 
directa, amb la col·laboració dels seus amics i del grup Sous la botte que 
Maurice Merleau-Ponty constituí. El grup el formaven anarquistes, marxistes, 
socialistes i anti- marxistes. La primera reunió va tenir lloc en l’hotel d’Égypte, 
rue Gay-Lussac. Al mes de juny arriben a tenir una cinquantena d’afiliats. 
 

Estiu. 
Excursions en bici amb Beauvoir pel sud de França, intentant reclutar André 
Malraux i André Gide per la Resistència. 
Comença a escriure Les mosques i  Els camins de la llibertat. 
Col·labora amb la Comedia, però ho deixa de fer per l’afinitat de la revista amb 
la cultura alemanya.  
 

Octubre. 
Contractat com a professor del liceu Condorcet, a Saint-Lazare. 
Dissol “Socialisme et Liberté”.  La majoria dels integrants passaran a les files 
del PCF. Sartre no treballarà ni amb els gaullistes ni els comunistes, els dos 
grups majoritaris de resistents. Sartre lluitarà d’una altra manera, aspirant a 
constituir una “tercera via”.. 
 

Desembre. 
Sartre es dedica a escriure en el Cafè Boubal a la tarda, on hi convoca  alumnes,  
i freqüenta el Flore, on hi acabarà d’escriure Les mosques. 
Va escrivint  L’être et le neant. 
 
 
 
 

                                                
1 Cal recordar que França estava dividida en dos, després de l’ocupació nazi.  



 3 

1942 
 
Octubre. 

Acaba L’être et le néant. 
 

1943 
 

Es suma al grup de resistència Comitè Nacional d’Escriptors (CNE) i col·labora 
en Les Lettres Françaises  i Cahiers du Sud, publicacions culturals clandestines 
de la Resistència). 
 

3 de juny. 
Estrena de Les mosques al Théatre de la Cité.  
 
“Volia tractar la tragèdia de la llibertat en contrast amb la tragèdia del 
destí...Com es comporta un home front un acte que comès, pel que accepta totes 
les conseqüències i assumeix plena responsabilitat i al mateix temps està 
horroritzat pel que ha fet?”. 
 
Coneix Albert Camus durant l’assaig general. L’espectacle fou un fracàs: sales 
buides, representacions interrompudes... 
 
Escriu sol, a la taula del Flore. 
 

25 de juny. 
Gallimard publica L’être et le néant, però no desperta una gran atenció. 
 

Tardor. 
Escriu Huis Clos (A porta tancada). L’escriu en dues setmanes. Wanda i Camus 
assajaran, però finalment no participaran en l’estrena. Va ser prohibida a 
Anglaterra, però fou interpretada a clubs privats amb el títol Vicious Circle. 
Rebrà el premi Donaldson a la millor obra estrenada a New York (1946-47). 
 
Sartre i Beauvoir es traslladen a la pensió La Louissiane, rue de Seine, a dos 
minuts de Saint-Germain-des-Prés. 
  
Continua fent classes al liceu Condorcet, on es va convertint en un cap espiritual 
per milers de joves. 
 

1944 
 
Febrer. 

Forma part del jurat per la concessió del premi La Pléiade, que guanya el seu 
alumne Moloujdi. Van a dinar al restaurant Le Hoggar. 
 

Abril. 
Sartre demana un permís “per raons de salut” al Ministeri d’Educació. 
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Primavera. 
Obra de teatre de Picasso titulada “El deseo atrapado por la cola”. Sartre 
representa el paper de “Punta rodona”. Hi assistiren Jean-Louis Barrault, 
Georges Barque, Bataille, Limbour, Jacques Lacan i Sylvia Bataille. Després de 
la representació, i d’alguna copa de més, Sartre toca el piano. Aquestes festes 
relacionen Sartre i Beauvoir amb Picasso i Dora Marr. També amb Bataille. 
Ambient surrealista. 
 

27 de maig. 
Estrena de A porta tancada en el Théatre du Vieux-Colombier, entre 
Montparnasse i Saint Germain-des-Prés.  “L’infern són els demés”. 
  

Juny. 
Sartre decideix que la seva carrera de professor s’ha acabat. 
 

Agost-setembre. 
Camus, que havia participat en el grup de resistència Combat, demana a Sartre 
que hi participi. Apareixen articles amb la firma de Sartre sobre l’alliberament 
de París, encara que més tard la mateixa Beauvoir afirmarà que fou ella la que 
els escrigué.  
 
Sartre és l’home de la postguerra. Ell està en el futur, en un altre lloc. La 
joventut es sentirà entusiasmada pel seu radicalisme, per la transgressió 
permanent dels models convencionals, la vida en els cafès, la transparència, 
la marginalitat...Jean-Paul Sartre sap  molt bé on va. 
 

1945 
 

Rebutja la Legió de l’Honor, que li havien concedit per la seva col·laboració 
intel·lectual amb la Resistència. 
 

12 de gener. 
Viatja a Estats Units com periodista de Combat, a proposta de Camus. Allà es 
troba amb Claude Lévi-Strauss, André Breton i el pintor Fernand Léger. 
Coneix Dolores- Vanetti.2 
Entrevista amb el president Roosevelt, setmanes abans de la seva mort. Sartre en 
destaca “...el seu encant profundament humà i la seva generosa cordialitat”. 
Escriurà articles contra l’opressió racial.  
 

15 de gener. 
Mor Joseph Mancy als 70 anys d’edat. Sartre es trasllada al pis de la seva mare, 
42 rue Bonaparte. Viurà fins 1962. Es comença a fer una biblioteca pròpia. 
 

Setembre. 
Es publiquen simultàniament L’edat de la raó, L’aplaçament i Le Sang des 
autres. 
 
 

                                                
2 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
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Tardor. 
S’estrena el drama “Les bouches inutiles”  de Simon de Beauvoir. Ofensiva 
existencialista. 
 
Surt el primer número de “Les Temps Modernes”. El comitè de redacció de la 
revista està format per  Aaron, Paulhan, Ollivier, Merleau-Ponty, Camus, Sartre i 
Beauvoir. “El director (Sartre) rep cada dimarts i divendres de 17’30h a 
19’30h.”. 
 

“L’escriptor té un lloc en la seva època. Cada paraula té les seves 
conseqüències, cada silenci també. Considero Flaubert i Goncourt 
responsables de la repressió que seguí a la Comuna, doncs no varen 
escriure ni una línia per impedir-la. No era assumpte seu, ho dirà. Però, 
era assumpte de Voltaire el cas Calas? Era assumpte de Zola la 
condemna de Dreyfus? Era assumpte de Gide l’administració del 
Congo?”...retornar a la literatura  allò que mai hauria d’haver deixat de 
ser, una funció social...” 

 
Sartre guanya reputació com a filòsof, novel·lista i autor teatral. 
L’existencialisme sartrià tindrà l’epicentre a Saint-Germain-des-Près, a la Rive 
Gauche. Vercors demana a Sartre que participi en la seva revista “Les 
Chroniques de Minuit”, però aquest respon que acaba de creat la seva pròpia 
revista. 
 
Continua freqüentant el Flore i les Deux Magots, per escriure o trobar-se amb 
amics com Boris Vian –que  sovint acompanyat per la seva muller, Michelle 
Vian3-, Alberto Giacometti, Nathalie Sarraute, ... 
 
El dilluns 29 d’octubre pronuncia una conferència en el Club Maintenant, a les 
20’30h, Salle des Cantraux, 8 rue Jean-Goujon (metro Marbeuf):  
“L’existencialisme és un humanisme”. Serà un èxit cultural sense precedents. 
Assisteixen Gaston Gallimard, Armand Salacrou i Adrianne Monnier. Sartre hi 
va sol, en metro, des de Saint Germain-des-Prés. Al veure tanta gent va pensar 
que era una manifestació dels comunistes en contra seva i va estar a punt de 
marxar. Parla sense notes i amb les mans a les butxaques. Defensa 
l’existencialisme de les crítiques dels comunistes i catòlics. Analitza Jaspers, 
Kant, Auguste Comte, Voltaire, Diderot, Zola, Dostoieski, Stendhal, Cocteau i 
Picasso.A partir d’aquest dia Sartre esdevé un personatge popular.4 Julien 
Benda, que també parlava aquella mateixa nit, es va trobar una sala totalment 
buida. Tothom estava amb Sartre. 
 
 

1946 
 
Gener. 

Marxa a fer conferències per universitats americanes. Veurà una altra vegada 
Dolores Vanetti. 

                                                
3 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
4 Boris Vian introdueix el moment de la conferència a L’escuma dels dies., l’any 1947. 
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Març. 
Es publica “L’existencialisme  és un humanisme”. 
 

Juny. 
Contracta un secretari Jean Cau (que estarà amb Sartre fins el 1957) amb les 
següents obligacions: mantenir a ratlla els admiradors no desitjats, ocupar-se de 
la correspondència i missatger. Treballaran tres hores al matí i tres a la tarda. 
Només dinen o sopen fora amb amics íntims o amants, excepte quan anaven al 
Flore o al Deux Magots podien rebre. 
 

Octubre. 
Discussió Sartre-Camus-Aaron-Arthur Koestler sobre política. Koestler i 
Camus eren anticomunistes. Sartre s’apropava als comunistes. 
 

Novembre. 
Estrena al Théâtre Antoine una dobles sessió, amb Morts san sépulture (en la 
que actuava Wanda, sota el nom artístic de Marie-Olivier) i La Putain 
respectueuese. 
 
 

19475 
Sartre es converteix en l’enemic número u per al PCF, a causa dels seus textos i 
sobretot per l’atac que va fer Sartre en defensa del seu amic Nizan que, després 
de dimitir del PCF i de la seva mort el maig de 1940, els comunistes comencen a 
publicar calúmnies sobre  Nizan. 
 

Gener. 
Publicació de “Baudelaire”. 
 
”...la lliure elecció que l’home fa per si mateix és absolutament idèntica al que 
la gent anomena destí. Baudelaire és l’home que elegí veure’s a sí mateix com si 
fos un altre. La seva vida no es més que la història d’aquest fracàs.” 
 
Publicació a Les Temps Modernes de “Qu’est ce que la littérature?”. 
 

Octubre-novembre. 
Sartre, Beauvoir i Merleau-Ponty graven una sèrie de nou programes de radio La 
Tribune des Temps Modernes, dels que s’emeten sis, fins que fou tancada pel 
Govern. En el primer d’ells critiquen a De Gaulle, al que tot i respectar-li el 
paper en la Resistència, l’acusava de ser un “burgès de dretes i un militarista 
autoritari, amb forts instints antidemocràtics”. L’affaire De Gaulle provoca la 
ruptura de Sartre amb Aaron. També trenca amb Koestler, defensor de De 
Gaulle. 
 

                                                
5 El 21 d’octubre de 1945 França era governada per un règim tripartit: MRP (Mouvement Républicain 
Populaire), SFIO (Section Française de l’International Ouvrière) i la PCF (Partit Comunista Francès). El 
20 de gener de 1946 De Gaulle dimiteix com a cap del govern. A l’abril de 1947 el general De Gaulle 
decideix tornar a fundar el Rassemblement du Peuple Français (RPF). El juny de 1947 el Pla Marshall 
d’ajuda a Europa iniciava la Guerra Freda. A França els socialistes accepten immediatament el Pla i es 
distancien encara més dels comunistes.  
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1948 
 
Febrer. 

Sartre, juntament amb Georges Altman i David Rousset, creen un moviment 
polític: Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR). “El primer 
objectiu és vincular les exigències revolucionàries amb la idea de llibertat”. 
Escriu pel diari La Gauche-RDR, parla en mítings i concedeix entrevistes, però 
el moviment no va tenir èxit. Dimitirà un any més tard. 
 

2 d’abril. 
Estrena de Les mans brutes al Théâtre Antoine. L’obra agafa dimensions 
anticomunistes. 625 representacions a París, 300 en províncies i moltes a 
l’estranger. Fou l’obra teatral més popular de Sartre. 
 

Maig. 
Declaració d’ajuda a la creació de l’Estat d’Israel. 
Escriu simpatitzant amb la iniciativa de Tito a Iugoslàvia d’establir un 
socialisme alternatiu. “Hem de repensar el marxisme. Hem de repensar Marx”. 
 

Octubre. 
El Vaticà inclou en l’Índex de llibres prohibits tots els de Sartre. 
 

Desembre. 
Assemblea internacional de la RDR a París, amb 4.000 participants. Però Sartre 
dimitirà per l’acceptació del moviment de fons nord-americans. “No fou una 
experiència feliç”.  
 

1949 
Gener. 

Debat amb el marxista Georges Lukács mitjançant les pàgines de Combat. 
 
Assisteix al procés Victor Kravchenko a París, que havia publicat Trio la 
llibertat, on critica el règim soviètic. Denuncia Les Lettres françaises perquè 
havien publicat que el llibre l’havia escrit el Departament d’Estat dels EE.UU. 
Surt a la llum pública el tema dels camps soviètics. 

Maig. 
Coneix Charlie Parker, saxofonista de jazz. 

Estiu. 
Passa les vacances amb Dolores Vanetti a Mèxic, Guatemala, Panamà, Curaçao, 
Cuba i Haití. Beauvoir marxa a Itàlia i nord-Àfrica amb Algren. 
 

1950 
 
Gener. 

Editorial de “Les Temps Modernes”, firmada per Sartre i Merleau-Ponty, 
denunciant els camps soviètics, on entre 10 i 15 milions de persones estaven 
presonades. “No hi ha socialisme quan un de cada vint ciutadans es troba 
internat en un camp...tot i això, URSS continua estant al costat dels treballadors 
explotats del món”. 
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Les relacions de Sartre amb el PCF empitjoren. 
 
Primavera. 

Sartre i Beauvoir viatgen al Sàhara per trobar-se amb els líders de la RDA 
(Revolució Democràtica Africana), però aquests, seguint instruccions dels 
comunistes francesos, no es relacionaran amb Sartre. 
 

Estiu. 
S’inicia la guerra de Corea.6 “En aquest miserable conflicte, la guerra és culpa 
dels senyors feudals del sud i dels capitalistes americans. Però tampoc tinc cap 
dubte que el nord atacà primer”. 
 

1951 
 

7 de juny. 
Estrena de Le diable et le bon Dieu al Théâtre Antoine. Camus assisteix als 
assajos i l’amistat amb Sartre es restableix mínimament. Constituirà un escàndol 
en els cercles catòlics. Es representa fins març de 1952, amb una reposició 
especial al setembre,  30 representacions. 
 

1952 
 
Gener. 

Sartre es comença a apropar als comunistes. S’uneix al PCF per una campanya 
per alliberar Henri Martin, mariner, comunista, que va ser enviat per lluitar per 
França contra els l’ocupació japonesa a Indoxina, i el 1950 va ser sentenciat a 
cinc anys de presó per demanar la baixa de l’exèrcit,  i per produir i distribuir a 
França material contra la Guerra d’Indoxina.  
 
Gallimard publicarà un text de 100 pàgines sobre aquest afer, que serà l’obra 
menys coneguda  de Sartre. 
 

Maig. 
Estant a Roma, amb Michelle Vian, Sartre s’assabenta de la manifestació a París 
contra la visita del general americà Ridgway, que havia reemplaçat Eisenhower 
com Comandant Suprem de les forces aliades a Europa. El balanç de la 
manifestació fou un mort, 50 greument ferits i 700 detinguts.  
 
El PCF és acusat i detenen Jacques Duclos, al que acusen  d’enviar informació 
de la manifestació a Stalin amb dos coloms missatgers. “Tot això em radicalitzà 
i em vaig convertir en company de viatge dels comunistes”. 
 
Sartre arriba a París i publica “Les communistes et la paix” : “L’objectiu 
d’aquest article és declarar el meu acord amb els comunistes sobre temes 
precisos i limitats, raonant a partir de principis meus i no dels seus”. 

                                                
6 Després de la 2ª GG  Corea fou dividida: en el nord s’estableix un règim pro-comunista, mentre que en 
el Sud ho feu un règim pro-americà. El 1949 la victòria dels comunistes a Xina provoca que els 
nordcoreans (comunistes) entrin al sud. Foren enviades a Corea tropes d’EE.UU., Gran Bretanya, 
Turquia, Austràlia i d’altres aliats occidentals. 
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Els articles creen tensió a Les Temps modernes. 
 

Juny. 
Es publica la biografia, escrita per Sartre, de Jean Genet: “Saint Genet, 
comédien et martyr”. 
 

Agost. 
Camus publica L’Homme révolté. Francis Jeanson, per indicació de Sartre,  el 
critica. Camus escriu a “Monsieur le Directeur” (Sartre) per la humiliació que 
havia rebut ja que no s’havia dignat a fer-li ell mateix la crítica. Sartre contesta  
Camus en una carta oberta: “Estimat Camus, la nostra amistat no era fàcil i la 
trobaré a faltar. Si vostè la trenca avui, és, sens dubte, perquè s’havia de 
trencar...qui hagués dit que tot acabaria entre nosaltres per una trivial querella 
d’autors? ...I si el seu llibre testimoniés simplement la seva incompetència 
filosòfica?...No li aconsello la lectura del Ser i el Res, doncs a vostè no el satisfà 
la dificultat de pensament”.   
 
Sartre trenca amb Albert Camus i no es tornaran a veure. 
 

12 de desembre. 
Sartre s’apropa als comunistes quan pronuncia un discurs, en el Congrés 
Internacional per la Pau, a Viena, argumentant que la guerra entre les dues 
superpotències no era inevitable. 
 
Sartre pronuncia un míting al Velòdrom d’Hivern. 
 

1953 
 
 
Comença a escriure Jean sans terre, que deu anys més tard serà Els mots.  
 
“El gruix de Els mots fou escrit el 1953...En aquesta època s’havien  produït tot 
tipus de canvis en la meva persona, i en particular vaig entendre que havia estat 
incubant una autèntica neurosi, des del moment en que vaig començar a 
escriure, o inclús abans, des dels nou anys fins que en tenia cinquanta. La 
neurosis era, en essència, com la que havia sofert Flaubert en el seu dia, en el 
sentit que cria que res era més lloable ni més gran que escriure i que escriure 
crearia obres perdurables...i que la vida d’un escriptor s’havia d’entendre a 
través dels seus escrits...vaig entendre que era un punt de vista totalment 
burgès...volia entendre perquè un nen de nou anys cau en aquesta neurosi. Per 
això vaig escriure Els Mots”. 
 

Juny. 
Mentre estava amb Michelle a Venècia, Sartre s’assabenta que Julius i Ethel 
Rosenberg7 havien estat executats. Escriu un article i Le Temps Modernes 
publica una editorial titulat “American way of death”. 

                                                
7 Ethel Rosebberg treballava en una empresa de navegació, fins que va ser acomiadada per organitzar una 
vaga de 150 treballadores. El 1939 es casa amb Julius Rosenberg, inspector del US Army Signal Corps 
fins 1945. El 1950 el germà d’Ethel acusa Julius de ser membre d’una xarxa d’espionatge comunista. Els 
Rosenberg són detinguts, declarats culpables d’espionatge i executats. 
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1954 
 
Febrer. 

Assisteix a una reunió d’escriptors de l’Est i Occident, a Bèlgica. 
 

Maig- juliol. 
Sartre és invitat pels escriptors russos a visitar Moscú. Després d’entrevistes, 
visites, reunions...i un cop a Estocolm, on havia d’assistir a una assemblea del 
Moviment Pacifista, Sartre emmalalteix. Abusava de l’alcohol i menjava 
malament. Tenia hipertensió arterial. Va ser hospitalitzat durant deu dies. “Tenia 
les dents podrides, amb trossos negres i groguencs, entre els que sostenia la 
pipa. Tindrà continus mal de queixal, però només anava al metge quan el dolor 
era insuportable. Fumava i bevia. Quan era necessari prenia amfetamines per 
ampliar la seva rutina bàsica d’escriure 15 hores diàries. Feia poc exercici.  
 
Publica una sèrie d’entrevistes elogiant  URSS. 
 

Finals d’any. 
 

Es elegit vicepresident de l’Associació France-URSS, apropant-se encara més 
als comunistes, tot i que continuava refusant el PCF. 
 

1955 
 
Juny. 

Estrena de Nekrassov en el Théâtre Antoine. 
 
Discurs en el Congrés Internacional per la Pau, a Helsinki. Es torna a trobar amb  
Georges Lukács. 
 
Merleau-Ponty, cada vegada més molest amb l’actitud política de Sartre, publica  
Les aventures de la dialectique, on ataca l’ultrabolxevisme de Sartre. 
 
Sartre i Beauvoir coneixen la germana de Claude Lanzmann, Évelyne Rey.8 
 

Setembre. 
 

Dos mesos a Xina amb Beauvoir, on s’entrevista amb Mao Zedong. Tornaran a 
França passant per l’URSS. 
 
Sartre continua treballant en la seva autobiografia i en l’adaptació del guió de la 
pel·lícula Les bruixes de Salem, a partir de l’obra teatral The Crucible, d’Arthur 
Miller. 
 
 
 
 

                                                
8 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
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1956 
  
Gener. 

En un míting a París denuncia el colonialisme en Algèria. “L’únic que podem i 
hem de fer és -quelcom que avui és essencial- lluitar junt el poble d’ Algèria  a 
per alliberar-los de la tirania del colonialisme”. 
 
Sartre familiaritza amb el marxisme. 
 

Març. 
 

Coneix Arlette Elkaïm.9 
 

Novembre. 
 

L’URSS envaeix Hongria. Sartre ,que tornava a París de vacances, dóna una 
entrevista en la que declara “Condemno absolutament i sense reserves l’agressió 
soviètica...Lamentablement, he hagut de trencar les relacions amb els meus 
amics, els escriptors soviètics que no han denunciat (o que no poden denunciar) 
la carnissada en Hongria. No puc mantenir l’amistat amb la facció dirigent de 
la burocràcia soviètica. L’horror s’ha imposat”. 
 
Firma vàries peticions en protesta per la invasió soviètica i dimiteix de 
l’Associació France-URSS. 
 
Publica “El fantasma d’Stalin” a  “Les Temps Modernes” 
 

1957 
 
Gener. 

Sartre visitat Varsòvia amb motiu de l’estrena de Les Mosques i escriu un 
important article titulat “Marxisme i existencialisme”. 
 

Maig. 
Les Temps Modernes publica un comentari de Sartre a un pamflet en el que 
reclutes francesos descriuen tortures que havien presenciat a Argèlia. 
 

Estiu. 
Jean Cau cessa la seva activitat de secretari de Sartre. El substitueix Claude 
Faux, que havia estat membre de la PCF. Hi estarà sis anys amb Sartre. 
 

Desembre. 
És testimoni presencial en el procés de Ben Sadok, que havia assassinat a l’ex- 
vicepresident de l’Assemblea d’ Algèria. Sadok fou declarat culpable i es 
condemnat a pena de mort, commutada per cadena perpètua. 
 
Sartre es dedica a escriure Critique de la raison dialectique. Estimulat amb  
corydrane, una barreja d’aspirina i amfetamines, prohibida el 1971. La dosi 

                                                
9 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
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recomanable era una o dues tabletes al matí i al migdia, però Sartre es prenia 10 
tabletes i aviat 20 a la vegada. “Quan prenia 10 corydrane al matí, em trobava 
en un estat d’absolut abandonament corporal. Em percebia a través dels 
moviments de la meva estilogràfica, imaginació i pensaments, a mesura que 
s’anaven formant...Per un costat, estaven les idees que jo formulava en la meva 
ment en el moment precís en que les escrivia i, per una altre costat, també 
estava l’escriptura en sí, tot al mateix temps”. A més a més també prenia 
orthodrina. 
 
 

1958 
 
Primavera. 

Escriu un article per L’Express amb motiu de la tortura i arrest de Henry Alleg, 
editor del diari Alger républicain. Aquest número del diari va ser prohibit. 
 

Maig. 
De Gaulle anuncia la seva tornada com a cap d’Estat. Sartre pensava que no 
estava preparat per ser la figura visible d’una República, ajudat pels militars. 
Participa en manifestacions contra Charles de Gaulle. 
 

Setembre. 
De Gaulle convoca un referèndum sobre una constitució proposada per a la V 
República. 
 
Publica articles en “L’Express” exhortant els francesos per a que no votin en el 
referèndum. 
 
Sartre pateix problemes d’equilibri per caminar i el seu discurs comença a ser 
lleugerament inintel·ligible. 
 
 

1959 
 
Sartre rep una notificació d’Hisenda: deu 12 milions de francs.  
 
Accepta la proposta d’escriure el guió per la pel·lícula de John Huston sobre 
Sigmund Freud, per la que percebrà 25.000 dòlars. No s’entenen i al final Sartre 
demana que el seu nom sigui retirat dels crèdits. 
 

Maig. 
Concedeix una entrevista a un diari clandestí del FLN, dirigit per Francis 
Jeanson. 
 

Setembre. 
Estrena de “Segrestrats d’Altona”, amb Évelyne Rey i Wanda amb papers 
destacats. 
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1960 
 
7 de gener. 

Mor Camus víctima d’un accident de cotxe. Sartre publica un homenatge a 
Camus. En “France-Obsrvateur” : “Ens havíem enfadat, ell i jo. Una empipada 
no significa res –encara que mai tornéssim a veure’ns- només és una forma de 
viure junts sense perdre’ns de vista en aquest estret i petit món que ens ha sigut 
donat”.   
 

22 de febrer. 
Viatja a Cuba. S’entrevista amb Fidel Castro, Che Guevara i d’altres líders de la 
Revolució. 
 

Primavera. 
Apareix el primer volum de la Critique de la raison dialectique. 
 
Viatja a Iugoslàvia, on s’entrevista amb Tito. 
 

Setembre. 
Publiquen el manifest dels 121 intel·lectuals, Sartre inclòs, advocant pel dret 
dels soldats a negar-se a combatre en Algèria. 
 
S’inicia el procés davant el tribunal permanent de les forces armades de París, 
rue de Cherche-Midi,10 contra 20 membres de la xarxa creada per Francis 
Jeanson ajudant el FLN, però Sartre es troba de viatge a Brasil:  “em podeu fer 
servir com vulgueu”. 
 
De Gaulle diferencia els servidors de l’Estat, de qui no es pot tolerar que es 
rebel·lin contra les lleis, i els intel·lectuals, dels que comenta:  “Villon, Voltaire, 
Roimand Rolland...aquestes persones causaren problemes abundants als poders 
públics del seu temps, però és indispensable que la llibertat d’opinió i expressió 
dels intel·lectuals sigui respectada en la mesura que sigui compatible amb la 
obediència de les lleis de l’Estat i amb la unitat de la nació. Voltaire no pot ser 
engarjolat”. “ Je pardonne à Voltaire, mais pas aux serviteurs de l’Ètat”.  
 
Sartre es convertia en enemic dels defensors d’Algèria francesa i en una 
manifestació de la dreta, els manifestants criden “Afuselleu Sartre”. Però gràcies 
a De Gaulle, es convertí també en intocable. 
 

1961 
 

Sartre accepta el premi Omega a Milà, en reconeixement a la seva obra i lluitat 
contra la guerra d’Algèria. Dóna el milió de francs del premi a presoners 
algerins. 
 

4 de maig. 
Mor Merleau-Ponty a conseqüència d’un atac de cor. El mes d’octubre, Les 
Temps modernes publica un homenatge de Sartre (“Marleau-Ponty  vivant”). 

                                                
10 Setanta anys abans havia tingut lloc el procés Dreyfus. 
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19 de juliol. 
Atemptat amb bomba al pis de Sartre per l’OAS (organització terrorista 
d’extrema dreta, que defensa una Algèria francesa, fundada el febrer del 1961). 
 

Novembre. 
Participa en manifestacions pro Algèria. 
 

Desembre. 
Participa en manifestacions contra l’OAS. 
 
El psiquiatra Frantz Fanon demana a Sartre que escrigués un prefaci per la seva 
darrera obra Les Dammés de la Terre (Els condemnats de la Terra). 
 

 1962 
 
7 de gener. 

Segon atac amb bomba al pis de Sartre (rue Bonaparte). Molts dels manuscrits 
de Sartre foren destruïts. Sartre marxa a viure en un petit estudi del 222 del 
boulevard Raspail. 
 
André Puig substitueix a Claude Faux com a secretari particular de l’escriptor. 
 

14 de març. 
Triat vicepresident de COMES, una organització que pretén agermanar 
escriptors de l’Est i Occident. 

Juny. 
Algèria per fi és independent. 
 
Viatja a l’URSS. Inicia una aventura amorosa amb Lena Zonina11, de 40 anys. 
 

1963 
 
Juliol. 

Assaig sobre Patricio Lumumba, primer líder de la República Democràtica del 
Congo, obligat a dimitir durant una crisi política i assassinat el 1961. 
 

Agost. 
Assisteix al Congrés COMES de Leningrado. 
S’entrevista amb Jruschev a Georgia. 
 

Octubre. 
Es publica “”Els mots”  en varis números de “Les Temps Modernes”.  
 

Novembre. 
Visita Txecoslovàquia amb Beauvoir. 

                                                
11 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
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1964 

 
Publicació de “Situacions IV,V,VI”. 
 

Gener.  
“Els mots” apareix en forma de llibre, dedicat a Madame Z. (Lena Zonina). 
 

Juny-juliol. 
Visita Kiev, Leningrad, Moscú i Estònia. 
  

22 d’Octubre. 
Se li concedeix el Premi Nobel de Literatura. El refusa.  
 
“Senyor secretari, segons certes informacions de les que avui mateix he tingut 
coneixement, sembla ser que existeixen possibilitats de que se’m concedeixi el 
premi Nobel. Encara que sembli presumptuós anticipar-me a la decisió abans 
que aquesta sigui ratificada, em prenc la llibertat de dirigir-me a vostè per 
aclarir o evitar qualsevol malentès. En primer lloc, li transmeto el meu profund 
respecte per l’Acadèmia Sueca i pel premi amb que ha honorat a tants i tants 
escriptors. No obstant, tant per raons personals com per unes altres raons més 
objectives que no vull desenvolupar aquí, prefereixo no figurar en la llista dels 
possibles llorejats i no puc ni vull –ni el 1964 ni més endavant- acceptar aquesta 
distinció honorífica. Prego accepti les meves disculpes i la meva sincera i més 
alta consideració”.  
 
Per Sartre els escriptors assumeixen la responsabilitat dels seus actes en tant que 
escriptors i no com membres d’una institució. “L’escriptor hauria, per tant, 
negar-se a ser institucionalitzat”. 

 
1965 
 
Març. 

Publicació de “Situacions VII”. 
Estrena de “Les Troianes”. 
 
Adopta Arlette Elkaïm com  filla. 
 
Refusa una gira de conferències per EE.UU. en protesta per la intervenció 
americana en Vietnam. 
 

Juliol. 
Viatja a URSS. 
 

Desembre. 
Es posiciona a favor de la candidatura de François Miterrand en les eleccions 
presidencials. 
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1966 
 
2 de maig. 

Alexander Solzhenitsin refusa entrevistar-se amb Sartre. 
 

Juliol. 
Accedeix amb Beauvoir a la invitació de Bertrand Russell a formar part del 
Tribunal sobre els crims de guerra nord-americans en Vietnam. Sartre és triat 
president executiu. 
 

Tardor. 
Viatge al Japó amb Simone de Beauvoir. 
  

1967 
 
Febrer. 

Viatge a Egipte amb Simone de Beauvoir i Claude Lanzmann. Parlen amb el 
president Gamal Nasser. 
 

Març. 
Viatge a Israel. 
 

Abril. 
Correspondència amb Bertrand Russell. 
 

12 de desembre. 
Mor Simone Jollivet. 
 
Sartre ja no estava de moda. Ara era Louis Althusser, Jacques Lacan, 
Roland Barthes, Michel Foucault i Jacques Derrida. 

 
1968 
 
Maig. 

Le Monde publica un article observant que “els francesos estan avorrits, els 
joves estan avorrits, el general De Gaulle està avorrit”. 
 
El 6 de maig Sartre firma una breu declaració secundant els estudiants revoltats 
i, dos dies més tard, una altra demanant que es concedís als estudiants ajuda 
moral i material. Els estudiants exigien la reobertura de la Sorbona (que havien 
tancat les autoritats), l’alliberació dels “camarades” arrestats i la retirada de la 
policia del Barri Llatí. 
 
El dia 11 Sartre és entrevistat a Radio Luxemburg (RTL): “L’única relació que 
poden tenir amb aquesta universitat és demolir-la i per fer-ho només resta una 
solució: prendre el carrer!”. 
 
El 20 de maig Sartre entrevista Daniel Cohn-Bendit. 
 
Discuteix amb els estudiants de la Sorbona ocupada. 
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Juny. 
Sartre ataca el sistema elitista de la Universitat francesa i dels seus professors, en 
particular, al seu amic Aaron. 
 

Agost. 
Condemna la intervenció soviètica a Txecoslovàquia. Sartre trenca amb URSS i 
el PCF. 
 

Novembre. 
Viatja a Txecoslovàquia. Mostra la seva ajuda al moviment liberalitzador txec i 
argumenta que  “demostrava la possibilitat d’una altra via cap al socialisme”. 
 

 
1969 
 
30 de gener. 

Mor la seva mare. 
 
Reinicia el llibre sobre Flaubert, tornant a consumir corydrane, tabac i alcohol. 

 
Febrer. 

Parla en un míting protestant per l’expulsió de la universitat d’estudiants 
dissidents. Moments abans li passen una nota per a que fos breu en la seva 
intervenció. “Vaig comprendre des del principi que no tenia res a fer allà”. 
Sartre estava fora de joc. 
 

Març. 
Demana l’abstenció en el referèndum convocat per De Gaulle sobre la 
regionalització. 

 
1970 
 
Abril. 

Comença la seva relació amb l’organització maoista francesa La Gauche 
prolétarienne, grup que era el més perillós de tots els grups d’extrema 
esquerra.12 Accedeix a dirigir el diari maoista “La Cause du peuple” (CDP), ja 
que havien empresonat els dos directors anteriors. Inicia la seva etapa maoista i 
l’amistat amb Pierre Victor (Benny Lévy). 
 

Juny. 
És arrestat per vendre el CDP pel carrer. El deixen en llibertat immediatament. 
 

Octubre. 
Es dirigeix als treballadors en l’exterior de la factoria Renault, denunciant els 
patrons i cridant la unitat dels obrers i intel·lectuals. 
 
 

                                                
12 Una de les actuaciones del grup fou robar bitllets de metro i repartir-los quan van pujar el preu del 
bitllet. Sartre participarà en d’altres accions dels maoistes. 
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Desembre. 
Encapçala el tribunal popular, a Lens, que jutja culpables als patrons de la mort 
d’uns miners locals. 
 

1971 
 
Febrer. 

Participa en l’ocupació il·legal de la basílica del Sacré-Coeur, en protesta per la 
brutalitat policial. 

 
És camuflat dintre dels tallers Renault, on tractà d’organitzar un míting, en 
protesta contra la repressió de l’activitat política en la factoria. 
 

Abril. 
Trencament amb Cuba. 
 

Maig. 
Sartre i Maurice Clavel ajuden al llançament de l’agència de notícies 
Libération., per part de Jean-Claude Vernier, un membre destacat dels maoistes. 
Va tenir un gran èxit. Sartre hi va invertir 40.000 dòlars de la seva butxaca. 
 
Publicació del primers dos volums de l’”Idiota de la família”. 
 

Juny. 
Funda l’Agència de Premsa Libération amb el novel·lista Maurice Clavel.  

 
 
 
1972 

Es publiquen “Situacions VIII, IX” i el tercer volum de “L’idiota de la família”. 
Febrer. 

Film autobiogràfic Sartre par lui-même, dirigit per A. Astruc i M. Contat. 
Expulsat a la força de l’interior de la factoria Renault, on tractava de fer un 
míting. 
 

Març. 
Es suma a les 200.000 persones que es manifesten en protesta per la mort d’un 
militant maoista, disparat per un guàrdia de seguretat de Renault. 
 

Novembre. 
Prepara el nou diari “Libèration”. 

 
1973 
 
Febrer. 

Denuncia les condicions en que es troben a presó els membres de la Fracció de 
l’Exèrcit Roig (Banda Baader-Meinhof). 
 

Maig. 
Primer número de “Libèration”. 
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Juny. 
Perd la visió del seu ull bo. Es queda casi cec. Era irreversible. La seva vida com 
escriptor havia acabat. “Em sembla que l’acte d’escriure per formar lletres, amb 
traços ascendents i descendents, corbes, etc. és la forma del pensament”. 
 
Sartre es muda al  boulevard Edgar Quinet. 
 
La ceguesa, la diabetis i la somnolència, deguda a la medicació, el feia caure en 
episodis depressius. 
 
Vacances a Itàlia. 
 

Tardor. 
Contracta Pierre Victor com a secretari. Llegia per Sartre. 

 
1974 
 
Maig. 

Es publiquen les conversacions amb Victor i Gavi, sota el títol On a raison de se 
révolter. 
 

Novembre. 
Plans per a una sèrie televisiva sobre la història del segle XX, des del seu 
naixement. 
 

Desembre. 
S’entrevista a Stuttgart amb Andreas Beader, líder de la Facció de l’Exèrcit Roig 
(RAF), coneguda com Banda Baader-Meinhof, a la presó de Stammheim. 

 
1975 
 

Sartre denuncia la repressió d’intel·lectuals a Txecoslovàquia i la condemna a 
mort de militants antifeixistes a Espanya. 

Abril. 
 

Viatja a Portugal, després del derrocament del règim salazista. 
 

1976 
Maig. 

Es suma a cinquanta guanyadors del Premi Nobel en una campanya per 
aconseguir l’alliberació de Mijail Stern, presoner polític en la URSS. 
 

Octubre. 
Es distribueix el film Sartre par lui-même. 
 

Novembre. 
Accepta el doctorat honoris causa de la Universitat de Jerusalem. “Sóc tan pro- 
palestí com pro- israelita”. 
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1977 
 
Es publica el text de Sartre par lui-même. 
 

Juny. 
Assisteix a la recepció dels russos dissidents que coincideix amb la visitat oficial 
de Leonid Brezhnev. 
 

Agost. 
Condemna la intervenció soviètica a Txecoslovàquia. 
 

Novembre. 
Denuncia l’assassinat de Baader i els seus camarades. 

 
1978 
 
Febrer. 

Viatja a Israel amb Lévy i Elkaïm. 
 

1979 
 
Juny. 

Participa en una roda de premsa a favor dels refugiats vietnamites. Es torna a 
trobar amb Raymond Aaron. És rebut, amb Aaron. pel president Giscard 
d’Estaing, en el marc de la campanya pro refugiats vietnamites. 

 
1980 
 
Gener. 

Protesta per l’arrest domiciliari d’Andrei Sajarov i demana que es boicotegin els 
Jocs Olímpic de Moscú. 
 

Març. 
Es publiquen en “Le Nouvel Observateur” conversacions amb Lévy. Beauvoir 
reacciona amb desesperació, consternació i fúria. El text no tenia res a veure 
amb el pensament plural de Sartre. Pierre Victor parlava de “nosaltres” posant en 
boca de Sartre idees que ell mai hagués dit. Tot i això Sartre dóna el vist-i-plau 
per a que ho publiquin. 
 
El 20 de març Sartre serà ingressat a l’hospital Broussais amb un edema 
pulmonar. 
 

15 d’ abril. 
Entra en coma. 

17 d’abril. 
Mor a les 9 de la nit. 
 

19 d’abril. 
50.000 persones assisteixen a París a l’enterrament de Sartre.  


