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AVANTPASSATS 
 

• Léonard Barailler. 
Senyor de Laplane. Cirurgià de l’Armada de Lluís XV el 1740. 

• Jean Baptiste Chavoix (1738-1818). Advocat. Nascut a Juillac. Present en la 
Constituent del 1789, diputat en els Estats Generals per la jurisdicció de 
Limoges. 

• Jean Baptiste Chavoix (1805-1881). Doctor. Nascut a Excideuil. Representà la 
regió en les Assamblees Constituent i Legislativa de 1848-1849, abans de ser 
elegit diputat democràtic i radical de 1849 a 1881. S’enfrontà al mariscal 
Bugeaud (home de dretes). 

• Jean Theullier. Primer alcalde de Thiviers al 1792. 
• Jacques, Jules, Albert... farmacèutics i polítics locals que varen vendre la seva 

casa i el parc per fer l’actual Ajuntament. 
• Albert Theullier. Doctor. Diputat republicà des de 1881. 
• Henry Chavoix. Notari. Diputat republicà a l’Assemblea des de 1881. 

 
Resumint:  
 
Des de la revolució de 1789 els Theullier i els Chavoix havien donat a França un 
impressionant número d’alcaldes, consellers generals, diputats que representaren 
Dordonya o Périgord davant les corts nacionals. 
 
 
JEAN BAPTISTE SARTRE1 (Pare de Jean-Paul Sartre). 
 

“El meu pare va tenir la galanteria de morir-se sense tenir la raó...Al marxar, 
Jean-Baptiste em privà del plaer de relacionar-me amb ell. Avui encara 
m’estranyo del poc que conec de la seva vida...Però ningú de la meva família va 
saber despertar en mi cap curiositat vers aquell home” 

 
Els mots 

 
Neix a Thiviers (Dordonyà) a la casa familiar de rue du Thon2 3. Fill de metge. Prim, 
moreno, tenebrós, serio “amb la intensitat dels homes sense edat, massa madurs als vint 
anys, massa vell als trenta”.4  
Individu brillant, amb dos batxillerats i tres premis extraordinaris, segueix les classes 
preparatòries al liceu Henri IV. Admès als 21 anys amb el número 46 entre 223 en 
l’oposició de la promoció del 95 com alumne de la Polytechnique. Al viure a París un 
quart de segle després de la Comuna, trenca amb les arrels familiars. Es converteix en 
assidu als balls de temporada com el de Saint-Cyr i l’Ajuntament, al teatre i a partides 
de pòquer. Obté el número 27 sobre una promoció de 223 alumnes després de dos anys 
                                                
1 El cognom procedeix de “sartor”, que significa sastre a domicili, en el dialecte de Périgord. 
2 La casa, adquirida per l’avi Jean-Baptiste Chavoix per 1000 francs a Joseph Faure al 1862, estava 
davant la farmàcia que havia estat adquirida al 1821 per Jacquot Theullier (besavi de Jean-Paul) i passarà 
a mans de l’avi Jean-Baptiste Chavoix. Era una casa senyorial de tres pisos de pedra blanca, en ple centre, 
a menys de deu minuts de l’església i cinc de la framàcia. Tenia vint habitacions amb un gran jardí, que 
juntament amb la finca La Brégère, les granges i les 37 hectàrees constituïa la fortuna familiar. Al 1920 
estava valorat en 150.000 francs. 
3 Vegis APUNTS carrers Sartre. 
4 COHEN SOLAL, Annie: Sartre. 1905-1980. Edhasa: Barcelona, 2005, p.17. 
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d’estudi. Decideix incorporar-se a la Marina (quan França, Alemanya, Gran Bretanya, 
Espanya i Amèrica es repartien els territoris d’Extrem Orient) trencant definitivament 
amb Thiviers i amb tota l’herència dels avantpassats paterns i materns. El dia 1 
d’octubre de 1897 embarca a la fragata Melpomène, al port de Brest, sota les ordres del 
comandant Testard. Més tard formaria part de l’esquadra de l’Extrem Orient i del 
Pacífic Occidental, a ordres del capità Serpette. Navega durant dos anys ininterromputs 
per Xina, Indoxina, Japó i Filipines. Pren part de la campanya bèl·lica en el golf de 
Tonkin. Cau malalt a l’agost de 1889 per enterocolitis de Conxinxina i és repatriat a 
França. Després de convalescències i nous embarcaments el 1903 recupera 
definitivament la seva salut. Estant sota les ordres del comandant del Bouvines li 
concedeixen un permís estant a Cherburg. Allà anirà a visitar Georges Schweitzer, 
company de la promoció del 95. Aquest li presenta la seva germana Anne Marie i 
després d’unes setmanes li demana matrimoni.5 Es casen el 5 de maig de 1904 a París. 
Només la seva mare va a la cerimònia. Anne Marie rep del seu pare 40.000 francs. De 
permís des del 15 de novembre de 1904 al 15 de maig del 1905 van a viure al 16 rue du 
Siam, en el districte VXI de París. Per Nadal van a visitar la família de Jean-Baptiste a 
Thiviers, estant ella embarassada de Jean-Paul. 
Físicament eren idèntics amb Jean-Paul: 1’56 cm i 1’57 respectivament d’alçada. 
Tenien temperaments marginals. Jean-Paul no dedica al seu pare més d’una pàgina, 
decidint oficialment que els seu pare no existia: “el meu pare no és més que una 
fotografia en el dormitori de la meva mare”, “no he tingut pare” són alguns dels 
comentaris de Jean-Paul.  
 
 
 
JOSEPH SARTRE (Oncle de Jean-Paul). 
 
Es dedicava a comprar garrins a la fira d’Exideuil i mantenia la granja Sartre. Home 
simple, “un imbecil feliç a qui deixaven portar el ciri a l’església per a que tingués 
quelcom a fer”. Tartamudejava , havia anat poc a l’escola i no se l’havia vist mai amb 
cap dona. 
 
HÉLÈNE SARTRE (Tieta de Jean-Paul). 
 
Es dedicava a ajudar la mare a la cuina. Físicament idèntica a la mare. No era molt 
guapa: ulls petits i boca trista. Es queda fins els trenta-tres anys ajudant la seva mare en 
els treballs culinaris, somiant amb un príncep blau, admirant el seu germà Jean-Baptiste. 
 
EYMARD SARTRE. (1836-    ) (Avi patern de Jean-Paul). 
 
Nascut a l’aldea de Puifeybert. Marxa per estudiar a Thiviers, posteriorment a Périgueux 
i a la Facultat de Medicina de Montpellier on farà la tesi sobre els lipomes. S’instal·la 
com a únic metge de Thiviers. Entre ell i la seva muller sempre existí un silenci dens, la 
pausada indiferència de un matrimoni durant quaranta-sis anys. S’evitaven. 
 
 
 
ÈLODIE CHAVOIX (Àvia paterna de Jean-Paul). 

                                                
5 De fet fa dues peticions: una al pare d’Anne Marie, Charles Schweitzer i l’altra a als seus superiors. 
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Devota i convencional. Només sortia per anar a missa i rebia cada divendres la dona de 
l’alcalde i la filla del notari. Al casar-se amb el doctor Eymard Sartre havia rebut una 
dot de 20.000 francs. Viuran a la casa de rue du Thon. 
Era l’hereva de les fortunes acumulades per les famílies Theullier, Chavoix, Poumeau-
Delille, Barailler-Laplante i Fuehle-Sablière. 
 
 
 
ANNE-MARIE SCHWEITZER (“YOU”) (mare de Jean Paul).  
 
Abans de casar-se amb Jean-Baptiste, no tenia projectes concrets per la seva vida futura. 
Aprèn a tocar el piano (els lieder de Schubert i de Brahms), costura i dibuix. Tranquil·la, 
seria, sotmesa, passiva, gens reivindicativa. Era alta i prima, grans ulls clars, boca 
sensual. Va adquirir una sòlida formació cultural. 
 
PHILIPPE CHRÉTIEN SCHWEITZER (besavi matern de Jean-Paul). 
 
Nascut a Pfaffenhoffen, al nord-est de França. Apassionat de la política, d’esquerres i 
republicà serà alcalde del seu poble des de 1875 al 1886. De caràcter fort i orgullós.  
 
CHARLES SCHWEITZER (avi matern de Jean-Paul). 
 
Era el més gran dels cinc germans. Destinat a la carrera de pastor, fou expulsat del 
seminari per una història de faldilles. Prepara la càtedra d’alemany i es casa a Mâcon 
amb un jove que impartia classes al poble, Louise Guillemin. Tindran tres fills: Georges 
(politècnic de la promoció del 95), Émile (professor d’alemany) i Anne-Marie. Després 
de la mort de Jean-Baptiste Sartre, Jean-Paul i Anne-Marie aniran a viure sota el seu 
protectorat i s’agafarà l’educació de Jean-Paul Sartre com un repte personal. 
 
LOUISE GUILLEMIN (àvia materna de Jean-Paul). 
 
Dona catòlica, rebel i amb poc esperit maternal. Es tancarà en una estranya malaltia 
crònica per resistir a la gran personalitat del seu espòs. Es nega a anar amb Charles quan 
el destinen a París i matricula els tres fills en un internat: els dos nois amb els 
dominicans i Anne-Marie amb monges. Resistirà durant anys en el paper de malalta 
imaginària “fent vaga de la vida” . Citava Voltaire, Diderot i la Enciclopèdia, 
disfrutava amb les bromes. 
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1905 
 

Jean- Baptiste i Anne-Marie esperaven una petita Annie o un petit Paul, amb una 
evident preferència per la nena. Jean-Baptiste renuncia als viatges al Japó. 

 
14 de maig. 

El permís de Jean-Baptiste s’esgota i ha de marxar a Toulon. 
 
21 de maig. 

Neix Jean-Paul Sartre (“J.P.”, “Minet”, “Poulou”) pertorbant els projectes 
familiars. Era l’any de la Primera Revolució Russa i el de la guerra ruso-
japonesa. També el de la llei de separació entre l’Església i l’Estat. Es donen 
manifestacions a Thiviers. Va ser l’aconteixement de l’any per les famílies 
Sartre i Schweitzer. 

 
5 de novembre 

Jean-Baptiste emmalalteix: recau d’enterocolitis i té principi de bronquitis. És 
repatriat a la 5ª secció de Toulon. Una setmana més tard, estarà a rue Siam amb 
Anne-Marie i Paul. Serà la primera trobada entre el pare i el fill. “Ell i jo 
trepitjàrem durant algun temps la mateixa terra, res més”  dirà Paul anys més 
tard. El pare va viure emocionat el moment: “El meu petit Paul és un nen 
deliciós. Es diverteix amb tot, es mou sense parar, s’agita, crida, riu però mai 
plora. La seva mirada és curiosa, intel·ligent i dolça...”. Paul tenia 5 mesos. 
 

1906 
 
Mort de l’avia Theullier. A Jean-Baptiste li correspon per herència, 
conjuntament amb el seu germà Joseph la finca de La Brégère. 
 

15 de maig. 
Jean-Baptiste, Anne-Marie i Paul  marxen a viure a Thiviers. Jean-Baptiste 
necessitava una convalescència al camp. No tenia cap fortuna i van a viure a la 
finca heretada, excepte Paul, que el deixen a Thiviers amb el doctor Eymard, 
Èlodie i Joseph. 
 

Estiu. 
Empitjorament de Jean Baptiste. Enterocolitis, bronquitis i tuberculosi. Paul 
també es trobava malament, tal volta per l’absència de la seva mare. Joseph i 
Juliette, la minyona, tenien cura de Paul que amb freqüència estava malalt i 
s’havia de quedar al llit amb grip, otitis o bronquitis. Una seqüela d’aquest 
període és l’estrabisme de l’ull dret, com a conseqüència d’una grip. 
 

17 de setembre. 
Eymard Sartre es dirigeix a La Brégère per portar Jean-Baptiste a la casa de 
Thiviers. A les 18 hores Jean-Baptiste mor en la que havia estat la seva habitació 
de la infància, a la casa de la rue du Thon. 
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21 de setembre. 

Jean-Baptiste és enterrat al cementiri de Thiviers a les onze del matí. Anne-
Marie tenia aleshores 24 anys i Paul 15 mesos. Vesteix el nen com un mariner, 
amb un jersei de coll alt amb ratlles blaves i blanques. 
Anne-Marie i Paul tornen a casa dels pares d’ella, els Schweitzer.  

 
Octubre. 

Comencen els deu anys Schewitzer, el període entre la mort de Jean-Baptiste i 
Joseph Mancy, segon espòs d’Anne Marie, els que Jean-Paul Sartre descriurà 
anys més tard a Els mots, publicat l’any 1963. 
Paul es troba amb Charles Schweitzer (72 anys) i “Mamie” Louise Schweitzer 
(58 anys). Anne-Marie serà per Paul com l’amant incestuosa. Paul, un nen de 
dos anys, cabell arrissat, ros, adorat, magnífic, el nen-rei es veu al mig d’un trio 
peculiar. Ja només l’anomenaran Poulou. “Era un paradís –diu a Els mots-. 
Cada matí em despertava meravellat, sorprès de la sort d’haver nascut en la 
família més unida, en el país més maco del món”. 

 
 
1910-1915 
  

L’herència de Jean-Baptiste encara no estava solucionada i el mes d’octubre de 
1913 mor el doctor Eymard Sartre, a l’edat de 77 anys. Anne-Marie i Paul 
assisteixen a l’enterrament a Thiviers. 
El 22 de novembre de 1913 el jutge de Thiviers decideix que Joseph, el germà 
de Jean-Baptiste fos el cotutor de Paul. Progressiva separació entre Anne-Marie i 
Élodie-Joseph. 
Charles estava frustrat per l’educació dels seus fills i fa de la formació del nen 
un assumpte personal imposant a la intel·ligència del nen un aprenentatge 
impecable, individualitzat, d’èlit. Escoltaven música de Bach, parlaven dels 
filòsofs de la Il·lustració, de la salvació per l’ètica i l’art, de política, poesia i 
història. En la biblioteca de Charles Scweitzer hi havia més de mil volums. En 
el gabinet de lectura de l’avi, entre el piano de cola i el sofà on seia a prendre té, 
Polou va aprendre a viure. Els llibres de l’avi es convertiren en el seu terreny de 
caça predilecte. “Els llibres han sigut els meus ocells i nius, animals domèstics, 
estable i camp; la biblioteca era el món reflexat en un mirall.” Paul es llença a 
la lectura en una biblioteca amb clàssics francesos i alemanys: Vida d’homes 
il·lustres, Els miserables, La llegenda dels segles, Madame Bovary...Per les 
seves mans passen grans clàssics de la literatura francesa fins els textos 
d’història grega. Llegeix Victor Hugo, Voltaire, Corneille, Racine, La Fontaine... 
Aviat comença a escriure al seu «Cahier de romans» els primers textos: “Pour 
un papillon” i “Le Marchand de bananes”. Charles comenta que són tonteries, 
però Anne-Marie copiava i difonia els textos, el tiet Émile li regala una màquina 
d’escriure, una amiga de la família li porta un mapa mundi per a que li servís 
d’inspiració.  
Però gràcies a Anne-Marie, Polou tindrà accés a la lectura de còmics importats 
des d’Amèrica. Amb ella descobrirà el cinema i el piano. 
Paul i Anne-Marie passegen pel Quai des Grands-Augustins on els llibreters de 
vell tenien números de Nick Carter, el detectiu més gran d’Amèrica. Búfalo Bill 
i Nick Carter seran els ídols de Jean-Paul Sartre. També llegia Texas jack i 
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Toro Sentado. També l’apassiona el novel·lista Michel Zévaco i el seu cavaller 
de Pardaillan. “Pardaillan era el meu mestre”. 
L’avi estava orgullós pel fet que Poulou tingués “xicotes”, és a dir, que jugués 
amb tantes noies com fos possible.  
L’avi decideix que Polou no es podia comportar com una nena i li fa tallar el 
cabell sense consultar ningú.  
 

1917 
 
Anne-Marie es casa amb Joseph Mancy, politènic, fill d’un empleat de 
ferrocarril de la regió de Lyon, antic director general de la Marina i director dels 
establiments Delanay-Belleville a la Rochelle. “Després de tants errors cau en 
el comú de les dones que fan  de l’estatus del seu espòs el sentit de la seva 
pròpia vida (...) La meva mare no es casà amb el meu padrastre per amor. 
D’altra banda, no era massa amable”. Amb les segones núpcies desapareixen 
els problemes financers d’Anne-Marie. “Un nen de dotze anys front un home de 
quaranta-tres que li robava la seva mare”. 
Sartre va passar dels clàssics del XIX a les ciències exactes, doncs cada nit, en el 
gran saló de l’avenue Carnot i més tard a la rue Saint-Louis, Joseph Mancy se 
sentia amb l’obligació d’imposar a l’adolescent llargues classe de geometria i 
àlgebra, que moltes vegades acabaven amb una bufetada.  
Sartre comença a enfrontar-se amb Joseph Mancy. Ell era un home autoritari i 
burgès.6 
Polou estava destronat per Joseph Mancy, que li roba la seva mare. 
Jean-Paul Sartre esdevé el fill de ningú. 
 

14 d’abril. 
Anne-Marie convoca un consell de família per resoldre la tutela de Jean-Paul 
Sartre, que tenia 11 anys. Se li atorga la tutela a ella i a Joseph Mancy. 

 
Setembre. 

Jean-Paul Sartre arriba a la classe de 4t A del liceu de La Rochelle. Va ser un 
calvari per ell, un món real d’estudiants violents i cruels. Poulou cau des del 
paradís schweitzerià. Tindrà problemes d’integració. Fou el màrtir, el refusat. 
Tenia tendència a creure’s superior i no es relacionava amb els demés. Portava la 
contrària públicament al professor de francès, arrel de l’adaptació en prosa d’una 
obra en vers que havia redactat torpement pel professor. 
L’única distracció era el descobriment dels nous aparells fotogràfics “de placa”. 
 

1919 
  

Intenta seduir Lisette Joirisse.7  
S’inventa historietes en prostíbuls (tot mentida) però d’aquesta manera es 
guanya la mirada dels companys. Com el descobreixen, els compra regals a tots, 
però la mare l’agafa amb cèntims que havia “robat” Sartre. Què pot fer un 
adolescent sense ningú? Llegir. S’inscriu en les biblioteques i sales de lectura de 

                                                
6 Sartre sempre li retraurà quinze anys més tard, quan intenta presentar-li Simona de Beauvoir al seu 
padrastro, aquest es nega a coneixer-la perquè no estaven casats ni promesos. 
7 Vegis APUNT Les dones i els dies de Sartre, d’aquesta mateixa cesio. 
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la ciutat; s’entrega a Ponson du Terrail i Claude Farrère, s’obre a d’altres 
influències. I seguia escrivint, sempre en contra de Joseph Mancy.  
Realitza alguns textos autobiogràfics. La primera novel·la es titula Histoire du 
brave soldat Perrin i la segona Goetz von Berlichingen. 
 

1920 
 

Sartre pateix importants trastorns al cap. L’operen i es passeja amb el cap 
completament embenat. Deixa La Rochelle. 
Final de la infància. “El lector haurà entès que detesto la meva infància i tot el 
que sobrevisqui d’ella”. 

 
El matriculen en qualitat d’intern al liceu Henri IV, on ja havia estat dos anys 
abans d’anar a La Rovhelle. Es tornava a trobar fills dels burgesos del Barri Llatí 
i alguns altres companys, entre ells Paul Nizan8, un altre fill únic que serà qui 
arrossegarà Sartre, que tenia 15 anys, a llegir André Gide, Jean Giradoux, Jules 
Romains i de manera especial Marcel Proust. A més a més, l’àvia li recomana 
Stendhal, Dostoievski i Tolstoi. 
 

“El veritablement important era que Nizan i jo volíem escriure. Això va 
ser el que ens va unir. Els demés alumnes sabien que seríem escriptors, i 
per aquesta raó, ens respectaven”. 
 

Sartre i Nizan decideixen convertir-se en superhomes: Nizan era “R’ha” i Sartre 
“Bor’hou” noms cèltics. D’ara endavant i durant sis o set anys seran Nitre i 
Sarzan. Tots dos tenien la passió pel saber. Sartre li presenta la cosina Annie 
Lannes que estava estudiant en el col·legi femení. Es veien poc però inicien 
correspondència amb les noies del col·legi.9 Sartre destaca per les seves bromes i 
explicar acudits picants. Tot això, obté resultats excel·lents en els estudis. 
Discuteix cara a cara amb els khâgneux10 del cèlebre Alain, aconseguint que 
l’invitin a les seves classes, més adequades al seu nivell. 
 

1922 
 
 

Estiu 
Viatja a Alsàcia amb el seu avi Charles i treballa en el relat breu L’ange du 
morbide (L’àngel morbós) i en la novel·la inacabada Jesús la chouette (Jesús 
l’òliba).11 Tots dos apareixeran l’any següent en una revista editada pels seus 
amics, entre ells Nizan, titulada «Revue sans titre». 

                                                
8 Era d’alçada mitjana. Tots dos eren gueños, Nizan cap a dintre i Sartre cap a fora. Nizan era elegant, 
reservat i Sartre tenia aprença d’un diable. 
9 Ens trobem davant un trio, que com veurem més endavant, tendirà a repetir-se en el futur. 
10 Estudiants del liceu que es preparen per ingressar en l’École Normale Supérieure. 
11 Publicat sota el pseudònim de Jacques Guillemin,  (cognom de soltera de la seva àvia).  
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Tardor. 
Sartre i Nizan aniran a preparar l’ingrés en l’ENS en el liceu Louis-le-Grand, 
que tenia major percentatge d’admissions  en la ENS, a pocs metros del Henri 
IV.12 Amb la bata gris, rebran classes de filosofia, francès, grec o llengües, llatí i 
història. Hi assistiran des de 1922 a 1924. 
 

1923 
 

Sartre llegeix un article de Nizan i observa que algunes de les idees que hi ha 
plasmades eren d’ell. Li recrimina i s’enfaden. Sartre escriu “La semence et le 
Scaphandre”. 
Però retornaran a ser amics, amb més força que abans, gastant bromes als 
professors i llegint més que mai per preparar per l’examen d’ingrés: Joseph 
Conrad, Paul Válery, Henri Bergson, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Descartes 
i Plató. 
Sartre estava convençut que l’escriptor havia de ser un filòsof. D’aquesta 
manera, Colonna d’Istria, memorable professor de filosofia li suggereix la 
lectura de Les dades immediates de la consciència, de Bergson. Sartre, tot i no 
ser bergsonià, comenta que “vaig trobar allí la descripció de la meva pròpia 
vida psíquica”. 
 

Agost. 
Sartre ha quedat setè i Nizan també aprova. Estaven destinats a estudiar a l’ENS, 
segons Nizan “l’ Escola presumptament normal i suposadament superior”.  
 
 

1924 
 

Al 45 rue d’Ulm, és a dir, a l’ENS, Sartre continua l’amistat amb Nizan, però 
també fa nous coneguts: Georges Canguilhem (ex-alumne del liceu Louis-le-
Grand), René Maheu, qui més tard seria director de la UNESCO i Raimond 
Aaron. 
El programa d’estudi de Sartre era: psicologia, història de la filosofia, filosofia 
general i lògica, filosofia moral i sociologia. Suposava llegir uns 300 llibres 
l’any. Sartre no anava a classe, preferint estudiar pel seu compte des de les nou 
del matí fins la una del migdia, i després, des de les quatre o les cinc fins les vuit 
o les nou del vespre. Aquest programa de treball el conservaria durant tota la 
vida. 
El primer contacte amb l’ENS fou decebedor: 
 

“Les condicions materials de vida en l’ENS estan en absoluta 
contradicció amb les més elementals normes higièniques...” 
 

Sartre i Nizan freqüenten La Baronne, un cafè a la rue Gay-Lussac. 

                                                
12 Segons una llegenda, l’ultim dia al liceu Henri IV, Sartre i Nizan vomiten, mig provocant  mig sota els 
efectes de les circumstàncies, als peus del director. 
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1925 
 
28 de març. 

Sartre presenta un espectacle13 de revista: “La revista dels dos móns o el 
desastre  de Lang-son” a l’amfiteatre Fischer (anomenat Fouard pels alumnes). 
Ironia còmica contra l’autoritat, la cultura i l’ENS. Sartre toca el piano i canta, 
Daniel Lagache disfressat de travestí brasilera empaita un Sartre barbut dins el 
personatge del director de l’ENS, Gustave Larson ...es burlen. Abans d’’acabar 
l’escena de seducció, entren per la porta Édouard Herriot, president del Consell, 
Paul Painlevé, president de la Càmara i François Albert, ministre d’Educació i 
s’instal·len en primera fila. Només somriuen davant un Sartre de 20 anys. 
Acaben prenent una copa allà mateix amb Herriot. 
Durant els propers anys, Sartre continua fent d’actor, cantant i tocant el piano. 
Mort Annie Lannes, cosina de Sartre, als 19 anys. 
Coneix Simone Jollivet.14 
 

1926 
 

22 de març. 
 

Presenta l’espectacle “À l’ombre des jeunes billes en fleur”. Es torna a disfressar 
de Gustave Larson. 
 

1927 
 
Escriu “Une défaite”  per Simon Jollivet, inspirada en el trio Wagner-Cósima-
Nietzsche. Per fer-ho rellegeix Nietzsche, Schopenhauer i la vida de Wagner. 
 
L’espectacle revista d’aquesta anys és el més pervers, violent i escandalós de 
tots. Sartre torna a personificar Larson 15. La representació pública comportarà 
xiulets, protestes violentes...La premsa critica durament la situació “del temple 
de l’elit intel·lectual francesa”. Larson ha d’aguantar una comissió 
investigadora, consell disciplinari, càstigs als alumnes. 
 
Sartre fou l’instigador de tots els espectacles revista, de tots els escàndols, 
l’animador, el pallasso, de burles contra els companys... 
 
Juntament amb Larroutis, Baillou, Herland i Nizan organitzen un muntatge 
segons el qual l’aviador Charles Lindberg, que acabava de travessar l’Atlàntic i 
havia aterrat a París, seria nomenat alumne d’honor de l’ENS. Tota la premsa 
fou informada i sortí als diaris. Cinc-cents periodistes i curiosos bloquejaren la 
rue d’Ulm. Fan baixar d’un taxi un company semblat a Lindberg, i tothom s’ho 
empassa.  Larson presenta la seva dimissió.  

                                                
13 Cada any els alumnes oferien tradicionalment una simpàtica revista satírica. 
14 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
15 Sartre, Canguilhem, Péron, Lebail, Lucot i Broussaudier s’uniren al grup minoritari  “patalas” i  
pacifistes, que estaven en contra de la militarització de l’ENS, arrel d’haver- se  aprovat una llei que 
reforçava els vincles amb l’exèrcit.  
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Sartre provocarà subversivament durant tota la seva vida, amb una necessitat 
imperiosa de crear, dominar, saber, conquerir. 
 

1928 
 

És un dels 70 estudiants que firmen un carta en protesta per la suspensió de 
l’Ordre de la Legió d’Honor a  Georges Demartial.  
També va protestar contra el requeriment dels estudiants de l’ENS per fer 
instrucció militar durant dos anys. 
 
Els diumenges al matí Sartre en companyia de Niza, Aaron i Lagache, 
assisteixen a la presentació de casos clínics dirigides per Henri Delacroix, per la 
seva tesis de fi de carrera, a l’hospital Sainte-Anne, revisaven les probes de la 
Psicopatologia General de Karl Jaspers. Sartre presenta la tesis titulada 
“L’image dans la vie psychologique: róle et nature”, obtenint una qualificació 
de molt bé. 
 
 “Vull ser el més savi dels homes” li diu Sartre a Lagache. 
 
Es presenta a l’agrégation, el competitiu examen final de l’ENS. Suspèn segons 
sembla, per ser massa original.  
 
Sartre no tornarà a trepitjar l’ENS. Marxa a viure a la Residència Universitària 
del boulevard Jordan. 
 

1929 
 

Obté el número 1 de l’examen escrit de 76 alumnes, avantatjant per molt poc al 
número 2, que era una dona, Simone Bertrand de Beauvoir, de 21 anys.16 
Simone era amiga de Maheu. Sartre la convida a repassar l’examen oral amb ells 
(Nizan, Maheu i Sartre). Així fou com la inclouen en el seu trio de treball. 
“M’ocuparé de vostè” li va dir Sartre a Castor -sobrenom que li va posar 
Maheu-.  
 

Novembre. 
 

Sartre ha de fer el servei militar se 18 mesos a Saint-Cyr. Després serà traslladat, 
al gener de 1930 a Saint-Syphorien, prop de Tours. Tenia temps per llegir i 
escriure. Escriu els dos primers capítols de La Légende de la vérité. Ho envia a 
diversos editors però li refusen, encara que sortirà publicat a la revista «Bifur» a 
la que estava vinculat Nizan. També escriu dues obres de teatre: “Éphiméthée”  
i “J’aurai un bel enterrement”. Beauvoir serà la primera lectora d’aquests 
textos. 

                                                
16 El moment està descrit a Memòries d’una jove formal, de Beauvoir. Vegis APUNTS, Els dies i les 
dones de Sartre. 
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1931 
 
  
1 de març. 

Sartre havia demanat fer de professor al Japó, però li deneguen. Aleshores fou 
contractat pel liceu de Le Havre. Es converteix en funcionari, arriba al món 
real, en la feina, els horaris, relacions socials perfectament establertes.  
 
“Recordo el meu primer dia de classe...dient-me “sóc un professor”, el que em 
resultava desagradable. I la raó per la que em sentia així era precisament 
perquè això implicava un món de disciplina i ordre que era anatema per mi”. 
 
S’està a l’hotel Printania, entre l’estació i el port. 
 

Juliol. 
La tradició de Le Havre diu que el professor més jove del liceu havia de 
pronunciar el discurs d’obertura de la cerimònia. Hi assistien els pares dels 
alumnes i diverses personalitats. 
 
“Estimats amics, com deia Saint-Beuve, al que cito de memòria, cada país té les 
seves festes nacionals. Bèlgica té les baralles de galls, Espanya les curses de 
Braus; nosaltres tenim la distribució de guardons...El repartiment de premis 
està precedit d’un sacrifici expiatori. El més joves dels professors pren al seu 
càrrec tots els pecats de l’any i fa penitència públicament: és el que hom 
anomena un discurs de circumstàncies. Quan pronuncia la darrera paraula la 
purificació s’ha consumat: així és com cada any tots els liceus de França inicien 
el nou curs escolar en estat de gràcia. Aquest càstig és menys dur per que fa el 
discurs que per al que escolta, doncs pot triar tema; és suficient que aquest 
tingui un mínim vincle amb la cerimònia. Faig ús del meu dret: parlaré de 
cinema...Els vostres pares poden estar tranquils: el cinema no és una mala 
escola. És un art...Aneu sovint al cine. Però és preferible que ho feu en èpoques 
dolentes; de moment, marxeu de vacances.” 17 
 
Sartre tenia un única aula, al primer pis, en un extrem a l’esquerra de l’edifici. 
Posa en pràctica la pedagogia de la responsabilitat, del despertar, basada en el 
respecte a l’alumne, trencant les barreres entre jerarquia i autoritat. Podien fumar 
en classe. Es reunia amb els alumnes al Guillaume Tell i a La Grande Poste, 
on jugaran a ping-pong, prendran cerveses i jugaran a pòquer, abans de xerrar 
interminablement. No sancionava, no passava llista, no feia exàmens, sense 
notes. 
Sartre visita les cases de cites com L’Étoile Violette, La Lanterne Rouge i La 
Java. S’apropia dels llocs públics. Va al cinema en el Kursaal de la rue de París. 
 
Jacques-Laurent Bost serà alumne seu durant el 1935 i es convertirà en amic 
íntim. 

                                                
17 El repartiment de premis de l’any següent tornarà a fer-ho Sartre, però aquesta vegada aguantat a la 
dreta i a l’esquerra pels seus col·legues, caminar com un ànec per la catifa vermella, deixar-se portar fins 
la tarima i desaparèixer per una escala de servei. No tornà. Estava borratxo.  
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Comença a escriure Melancolia, futura Nàusea. 
Visita Espanya durant l’estiu amb Beauvoir. 

 
1932 
 
Setmana Santa. 

Visita Gran Bretanya amb Beauvoir. 
 

Estiu. 
Visita les Illes Balears i el Marroc espanyol amb Beauvoir. 

 
Setembre. 
 

Aaron, que treballava a l’Institut Francès de Berlín, li explica a Sartre 
concepcions fenomenològiques de Husserl. Sartre compra un llibre 
d’Emmanuel Levinas “Théorie dans la phénoménologie de Husserl”. Sartre 
s’angoixa perquè pensa que Husserl ja havia parlat de contingència. Sartre 
demana una beca per substituir Aaron a l’Institut mentre que ell el substituiria a 
Le Havre. “Relacions del psíquic amb el fisiològic en general”. 

 
 

1933 
 
Setmana Santa. 
 

Visita Anglaterra amb Beauvoir. 
 

Estiu. 
Vacances a Itàlia amb Beauvoir. 

 
Tardor. 

Sartre arriba a Berlín18 quan Hitler s’havia convertit en canceller d’Alemanya.  
Coneix  Marie-Ville.19 

 
Viatja amb Beauvoir a Alemanya, Àustria, Polònia i Alsàcia. 

 
1934 
 

Completa la segona versió de La Nàusea i escriu La trascendència del ego. 
Octubre. 

Sartre torna a França. Al bar Les Mouettes es lamenta amb Beauvoir que no els 
passi res de nou.  
Comença a perdre el cabell. “Fou per mi un desastre simbòlic”. Físicament era 
petit, grassonet i s’estava envellint apressuradament, quan només tenia 29 anys. 
Reinicia l’ensenyança a Le Havre. 

                                                
18 En cap lloc de la ciutat es troba cap placa ni res que pugui fer pensar que Sartre havia estat allà. 
19 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
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1935 
 
Gener. 

Mentre treballa sobre la noció d’allò imaginari, investiga amb al·lucinògens, 
acceptant que el seu amic Daniel Lagache li injectés mescalina (derivat del 
“peyote”) a l’hospital de Sainte-Anne. Sartre té un mal viatge i no tornarà a 
repetir. Patirà al·lucinacions durant setmanes i li provoca una depressió que li 
dura sis mesos. Entra en la gran família d’artistes com Baudelaire, Artaud, 
Michaux, els surrealistes i René Dumal feien ús de drogues per entrar en estats 
de trascendència. 
 

Març. 
Mor Charles Schweitzer, als 91 anys. 

Tardor. 
Relació triangular amb Beauvoir i Olga Kosakiewicz.20 Olga fou una de les 
dues o tres passions de la vida de Sartre. Sis anys més tard Olga es casaria amb 
Jacques-Laurent Bost, uns dels alumnes predilectes de Sartre a el Havre. 
Es publica La imaginació. 
 

1936 
 

Gallimard refusa Melancolia. “Això m’afecta profundament. Ho havia posat tot 
en el llibre. Al refusar-lo, m’estaven refusant a mi i la meva experiència”. 
 
Sartre s’interessa per la història de Violette Nozières. Amb 18 anys fou acusada 
d’haver enverinat al seu pare i la seva mare. 
 
Visita manicomis en companyia  de Beauvoir, Bost i Olga per investigar 
l’interior de les manifestacions patològiques de la vida quotidiana. 

Octubre. 
 

Sartre a Laon, a 150 Km. de París per fer de professor i Beauvoir és contractada 
pel liceu Molière de París. 
Beavoir i Satre quasi no tenen relacions sexuals. 
 
 

1937 
 

Comença  el llibre “La Psyché” que no a acaba i que només ens queda el 
Bosquejo de una teoria de las emociones”. 
Publicació de La trascendència de l’ego. 
Cada mes a la sala Lyre de el Havre pronuncia una conferència sobre literatura. 

Primavera. 
Coneix Wanda Kosakiewicz, germana d’Olga. 

Juliol. 
La Nouvelle Revue française (NRF), la més prestigiosa del país en aquell 
moment, publica un breu relat de Sartre titulat Le mur.  

                                                
20 Vegis APUNTS, Els dies i les dones de Sartre. 
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Tardor. 
És designat professor del Liceu Pasteur de Neully. El més important entre 
Sartre i els seus alumnes passarà al cafè Sabot Bleu, on es trobaven els nois del 
Pasteur i les noies del liceu de davant. Allà neix la idea del diari “Le Trait 
Union”, amb el que Sartre col·labora escrivint algun article entre cervesa i 
cervesa. Sartre oferia begudes, cigarretes, provocava. Un dels alumnes li 
pregunta: “Com és que passa tanta estona amb nosaltres amb la feina que té?”  i 
Sartre li contesta “S’aprèn sempre, fins i tot amb els imbecils”. 
Sartre viurà en una pensió de la rue Delambre. 

1938 
Publicació dels relats breus: L’ habitació, Intimitat i Aliments. 
 

Abril. 
Gallimard publica La Nàusea, vuit anys després del seu inici i després d’una 
ofensiva a mediació de Charles Daullin i Jacques-Laurent Bost.  L’amistat 
amb Bost perdurarà per tota la vida i inspirarà Sartre per escriure “Le mur”. 
 
Es crea dos enemics: l’extrema dreta, influenciada per Charles Maurras i que 
apareixerà entre els alumnes del liceu i els estudiants d’Action Française. 
L’altre, representada per François Mauriac 

Juliol. 
Completa La infància d’un cap. 

 
Novembre. 

Paulhanel contracta en la NFR per una crònica mensual regular amb sou fix de 
400 francs deixant-li completa llibertat per triar els temes. 
 

1939 
Febrer. 

Publicació de Le mur. 
Apareix un article a NRF atacant Mauriac: “M. Mauriac et la liberté”. Sartre es 
revela contra un escriptor vint anys més gran que ell, membre de l’Acadèmia 
Francesa des de 1932 i respectat per tots. 
Paul Nizan dirà que “Jean-Paul Sartre, que és , segons tinc entès, professor de 
filosofia...acaba de fer una entrada triomfal en el món de la novel·la”. És el 
reconeixement oficial que el diari Ce Soir (del que Nizan és un dels responsables 
des de març de 1937) fa a Sartre. 
 

Estiu. 
Vacances familiars. Sartre pateix crisis d’asma a la nit a causa del contacte 
familiar. 
A finals d’agost es troba amb Nizan al port de Marsella.  

2 de setembre. 
Cridat a files per la mobilització general. Ho deixa tot perquè ha de marxar a 
Essey-lès-Nancy a vestir uniforme de soldat meteoròleg. Sartre tornarà canviat 
de la guerra. “La guerra dividí realment la meva vida en dos”. El Sartre que 
marxa a la guerra és un professor de filosofia en el liceu, amb dos llibres 
publicats, un ser aïllat, individualista, poc o gens interessat en els assumptes del 
món. Després de la guerra seria un escriptor políticament actiu i es convertirà en 
una celebritat mundial. 
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Sartre es converteix en els soldat número 1991, movilitzat en el lloc de sondeig 
AD, sector 108, en el regiment de la 70 divisió d’artilleria, pertanyent al grup de 
l’exèrcit nº11, sota les ordres del general François, del coronel Larminat i del 
“cabo” Pierre. “Deixo anar globus com coloms, junt a les bateries d’artilleria, i 
ho segueixo amb els prismàtics per determinar la direcció dels vents”. 
Aniran de Nacy a Ceintrey, Marmoutier, Brumath i Morsbronn-les-Bains. Viurà 
com un cargol, preocupat en les seves reflexions, no es rentarà en setmanes, farà 
pudor. 
Per sobreviure comença a redactar el seu diari en un quadern. Escriu 
ininterrompudament fins a 15  quadernets dels que només sobreviuran  cinc, que 
es publicaran amb el títol de “Quaderns de guerra.”  Seran els primers esbossos 
del que serè el llibre “Els mots”. 

Octubre. 
Passa cinc dies amb Beauvoir a Brumath. Beauvoir li portava un carregament de 
tinta, quaderns i llibres. Sartre escriurà unes 2.000 pàgines durant el període de 
guerra. 

 


