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Els dies i les dones de Sartre. Part 1. 
 
Emili Rodríguez. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Anne- Marie Schweitzer. Mare de Sartre.  
Primer amor de Sartre. 
 
“M’assenyalen una jove gegant que em diuen que és la meva mare. Jo 
la prendria més aviat per una germana gran...Més tard em casaré 
amb ella per protegir-la. Li prometo...”.1 
 

  
Annie Lannes. Cosina de Sartre, de Thiviers. Jocs infantils que es 
perllongaran fins l’adolescència. 

 
1919 
 

 
Lisette Joirisse. 
Rossa, filla d’un venedor de material per vaixells, a La Rochelle. Se la 
troba i comença a pedalar fent voltes. Ella li diu “has acabat ja, 
guenyo idiota, amb aquestes ulleres i barret enorme?”. 

 
1923 
 

 
Sartre perd la virginitat amb una dona casada de 30 anys.  
“Ho vaig fer sense gaire entusiasme perquè no era molt guapa”. 
 
Sartre freqüenta les prostitutes dels Jardins de Luxemburg i durant els 
anys de l’École Normale, els bordells.  
 

1925 
 

Simone- Camille Sans, o Simon Jollivet. (“Nena de porcellana”).  
Sartre la coneix quan ha d’anar a Thiviers a l’enterrament de la seva 
cosina Annie, morta als 19 anys. Jollivet tenia aleshores 21 anys. 
Als 18 anys treballa com a cortesana en un bordell de Tolouse amb la 
dèria de  llegir nua davant la xemeneia. La relació serà dolorosa per 
Sartre. Durarà uns tres anys. Jollivet li explicava totes les relacions 
que mantenia amb d’altres, feia esperar Sartre hores i hores...fins que 
aquest li diu: 

“Hauríem d’arribar a un acord. Vostè vol veure’m , si o no? No 
accepto de cap de les maneres que em tracti com un senyor al que se 
li escriu una carta cada quinze dies a hora fixa per mantenir-lo 
dintre dels seus pretendents i al que se li concedeix una almoina tres 
dies una vegada l’any”.2 

                                                
1 Els mots. 
2 Cohen Solal, Annie: Sartre, 1905-1980. Edhasa, Barcelona, 2005, p.107. 



 2 

Ofereix com a tulipa les seves calces a Sartre i Paul Nizan. 
Aquest la porta al ball de l’École Normale. 
 
Sartre- i la cosina d’Alfred Péron. Ella vivia a Lió i es veien poc, 
però “com que els seus pares volien saber quelcom més de mi, em 
posaren un detectiu privat que els informà que a l’École m’havien 
sentit parlar de la meva xicota en termes desagradables i grollers”.3 
Sartre suspèn la prova escrita i els seus futurs sogres es neguen a 
confiar la seva filla a un estudiant que, tot i ser alumne de la Normale, 
havia fracassat. 

 

Pren la següent decisió: 
 
 “ Si no puc seduir les dones pel meu atractiu físic, ho faré amb 
paraules”. 
 

1929 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dilluns 8 de 
juliol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de juliol  
 
 
 
 
 

Sartre -Simone Bertrand de Beauvoir. 
 
Sartre tenia 24 anys i Beauvoir 21 anys. Ella era l’estudiant més jove 
de la Sorbona, prepara agrégátion en filosofia. Fa una xerrada sobre 
Leibniz i Sartre (S) queda impressionat per la seva bellesa. Però René 
Maheu festejava amb ella i no li volia presentar a Sartre. Quan 
coincidien en algun local o pel carrer, ells dos parlaven però René 
sempre mantenia al marge S.B. 
La primera proposta de trobada per part de Sartre és al Saló de te, a la 
rue Medicis, davant els Jardins de Luxemburg. S.B. no es presenta i 
envia la seva germana Helène de Beauvoir. Van al cinema a veure la 
pel·lícula “Un amor en cada puerto”. 
 
 
Preparaven els exàmens orals. Sartre havia abandonat l’habitació de 
l’École Normale de la rue d’Ulm perquè va suspendre el seu 
agrégátion. A la Ciutat Universitària del boulevard Jourdan (extrem 
sud de la ciutat) es troben Sartre, Simone, Nizan i Maheu. L’habitació 
està bruta “amb burilles al terra, olor corporal i fum de tabac. Llibres i 
papers per tots costats. Vinyetes satíriques enganxades a la paret. 
S.B. fa la presentació del Discurs de metafísica, de Leibniz i Sartre El 
contracte social, de Rousseau. 
Decideixen el mot de Castor.  
Després d’estudiar, escolten jazz i passegen pel parc d’atraccions de la 
Porte d’Orléans. 
Fan una gran festa al Café Duport, en el barri de Pigalle, a 
Montmartre. Cervesa els homes i llimonada Simone de Beauvoir. 
 
Tots aproven els exàmens. Encara, però, Sartre, Simone i Nizan han 
de passar els orals. Maheu marxa perquè no ho ha de fer. 
Sartre aprofita i surt amb Simone de B. a celebrar-ho.  
 
“A partir d’ara m’ocuparé de vostè”. 

                                                                                                                                          
3 Cohen Solal, p. 109. 
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5 d’agost  
 
 
 
 
 
20 d’agost 
 
 
 
 
 
 
 
14 octubre 

 
Estudien junts i només es separen per dormir. Xerren als cafès i als 
bars, van al cinema a mirar pel·lícules d’art i assaig. A Sartre li 
agradaven de l’oest. Passegen sovint pels Jardins de Luxemburg. 
 
Després d’aprovar l’ágrégation (Sartre queda en primer lloc i 
Beauvoir segona), Simone marxa de vacances a Lemosín amb la seva 
família, en la propietat de Meyrignac, amb els seus tiets i cosins a 
quatre quilòmetres de Saint-Germain-les-Belles. Es carteja amb Sartre. 
 
Sartre va a Saint-Germain-les-Belles i s’està a l’Hotel de la Boule 
d’Or. Passegen i xerren interminablement pels paisatges. Petons, 
carícies. En una d’aquestes, els pares de Simone els veuen i 
recomanen a Sartre que marxi el més aviat possible. Ell contesta: “de 
seguida que pugui, doncs estem immersos en una investigació 
filosòfica i l’hem d’acabar primer”.  
El dia 1 de setembre Sartre torna a París. 
 
Sartre i Simone de Beauvoir passen dues setmanes de passió abans 
que aquest marxi a principis de novembre a Saint Cyr per complir el 
servei militar. Simone de Beauvoir entrega la virginitat. 
Sartre proposa un “acord per dos anys”: es veurien quan fos possible i 
la mantindria amb una part de l’herència de la seva àvia.  
 

“Sartre deixà clar des d’un principi que la monogàmia no 
l’interessava. Li agradaven les dones (molt més que els homes, 
com deia sempre) i no tenia la intenció de renunciar a les 
aventures als 23 anys. Beauvoir tampoc ho havia de fer. 
L’amor que sentien l’un per l’altre era “essencial” i 
primordial. Eren ànimes bessones, un era el doble de l’altre, 
no hi havia cap dubte que la seva relació duraria tota la vida. 
Però no devien privar-se del que ell anomenava aventures 
contingents, entenent-les com secundàries més arbitràries (...) 
si s’ho explicaven tot mai es  sentirien  exclosos de la vida de 
l’altre. No hi havia d’haver secrets entre ells. En les seves 
aventures amoroses, dubtes, inseguretats i obsessions, havien 
d’aspirar a la veritat. Ell ho anomenava transparència”.4 
 

Simone accepta les condicions del pacte i es queda a París escrivint 
una novel·la, fent classe a temps parcial. 
 
 
Anys més tard, Sartre declara 
 

“El més graciós de tot era que les dones, de fet, no em 
perseguien, en realitat era jo qui anava darrera d’elles (...) em 
sentia obligat a explicar (...) que havien de tenir esma per no 
interferir en la meva llibertat, però que durant un breu període 

                                                                                                                                          
4 Op. Cit. Pàg 56-57. 
5 Idem. Pàg. 59. 
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de temps, donat el meu bon caràcter, li regalava aquesta 
apreciada llibertat. Deia que aquest era el millor regal que 
podia fer...”.5 

 
En aquests dos anys es veuran tres o quatre tardes per setmana. 
Simone anava entre setmana. Sopars a la brasserie el Soleil d’Or de 
Saint Cyr, amb Aaron i Pierre Guille, amics de Sartre. Els diumenges 
Sartre anava a París. 
Sartre és enviat a l’estació meteorològica de Saint-Symphorien, prop 
de Tours, amb una setmana de permís cada mes, que aprofitava per 
anar a París. Simone anirà una vegada per setmana en autobús a veure 
Sartre. 
 
A l’octubre René Maheu es veurà amb Simone de Beauvoir a París 
però aquesta no li explica que ella i Sartre són amants. 
 
 

1931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Març 
 
 
 
 
 
Estiu  
 
 
 
 
 
Finals de 
setembre 

Simone de Beauvoir-Pierre Guille. 
 
Guille es llicencia del servei militar abans que Sartre. Marxa a fer un 
viatge en cotxe per França i convida Simone de Beauvoir. René 
Maheu torna a escena demanat a Simone que es quedés a París amb 
ell. Però decideix marxar amb Guille. Passen una nit especial a Les 
Baux: 
 

“El foc guspirejava en la xemeneia de la Reine Jeanne, on 
érem els únics hostes. Sopàrem en una tauleta al costat del foc 
i beguérem un vi, Le Mas de la Dame, que l’he recordat 
sempre.”.  

 
 
Sartre accepta la plaça de professor a Le Havre. Simone de Beauvoir 
és destinada a Marsella. Li entra pànic (estaran separats 800 km). 
Sartre li diu que es casin perquè així els destinarien a la mateixa ciutat. 
Però Simone no creu que hagin de renunciar a la seva llibertat i 
revisen el pacte: acorden que serà per tota la vida. 
 
Sartre i Simone de Beauvoir, invitats per Fernando Gerassi a una 
estància a Madrid, passen per Figueres i Barcelona. Passegen pels 
barris humils i mengen a restaurants barats: gambes a la planxa, olives 
negres, gelat de préssec i xerès sec (“manzanilla”). Visiten el Museu 
del Prado i van a curses de braus. 
 
Des de Bayona, Sartre parteix cap a Le Havre i Simone de Beauvoir a 
Marsella (Liceu Montgrand)6.  
Sartre lloga una habitació a l’Hotel Printania, prop de l’estació, i 
freqüentarà el cafè Guillaume Tell i el de la Grande Poste, per dinar 
i sopar respectivament. 

                                                
6 En una de les moltes excursions que realitza a peu, l’intentaran violar.  
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A Marsella Simone escapa d’un intent de violació i Suzanne 
Tuffreau, una companya del col·legi dotze anys més gran que ella,  la 
intenta seduir. 
 

 
1932 
Octubre. 
 

 
Simone de Beauvoir accepta plaça de professora a Ruán. Es veuen 
amb Sartre els dijous, quan cap dels dos tenia classe i els dissabtes al 
migdia a París. 

1933 Setembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sartre arriba a Berlín becat per l’Institut Francès. El nazisme està en 
ple apogeu. De 9h a 13’30h estudia i de 17h a 21h escriu. 
 

“No sé alemany, hauré de buscar una francesa” 
 
Sartre- Marie-Ville. 
Esposa de Jean-André Ville, company de Sartre a l’Institut. Simone de 
Beauvoir es posa gelosa. 
 
Al mateix temps, Simone de Beauvoir- Olga Kosakiewicz, alumne 
de Simone. L’anomena “la petita russa”, tenia 17 anys. És tímida, no 
parla gaire a classe. Es fan amigues i freqüenten la Brasserie Victor. 
 

 
1934  
Estiu 
 
 
 
Octubre 

 
Olga marxa de vacances a Laigle, Normandia. 
Sartre i Beauvoir van a Alemanya i Creta. 
 
Olga estudia medicina. Sartre, ara amb 29 anys, torna a Le Havre. 
 
 

1935  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
 

Sartre- Olga Kosakiewicz. Aconsellat pel metge que no es quedés sol 
a causa d’una reacció depressiva induïda per mescalina, Sartre 
freqüenta Olga a Ruán. L’obsessió durarà des d’abril de 1935 fins la 
primavera de 1937. 
En aquests moments Olga suspèn els preliminars de medicina i els 
pares li diuen que torni cap a casa. Però Sartre i Beauvoir es faran 
càrrec d’ella: la mantindran per a que estudiï filosofia. Lloguen una 
habitació a l’Hotel du Petit Mouton. Simone de Beauvoir farà de 
professora, amiga i amant.  
Sartre de professor i amant. Olga no estudia gens. Es temps de baralles 
i reconciliacions entre els tres.  
 
Marc Zuorro, amic de Guille i Madame Morel, després de guanyar una 
plaça de professor a Ruán, sedueix Olga a ulls d’un gelòs Sartre. 

 
1936  

 
Simone de Beauvoir guanya una plaça al liceu Molière del districte 16 
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Estiu 
 

de París. Viurà a l’hotel Royal Bretagne, de la rue de la Gâite, prop 
de l’estació de Montparnasse. Olga anirà amb ella i tot i que mantindrà 
les trobades amb Sartre, aquest només arriba a fer-li uns quants 
petons. En aquells moments Gallimard refusa La Melancolia futura 
Nàusea. Havia treballat durant quatre anys. 
 

1937  
Pasqua. 
 
 
 
Maig. 
 
 
 
Estiu. 

Sartre- Wanda Kosakiewicz, germana d’Olga. Passegen fins el cafè 
Rouge i tornant en taxi, Sartre la besa i aquesta s’horroritza. 
Simone de Beauvoir té pneumònia i per prescripció mèdica marxa a 
Bones-les-Mimosas, al sud de França. 
 
Gallimard accepta La Nàusea. 
Sartre i Beauvoir després de vuit anys de peregrinatge, estaran junts a 
París. S’allotjaran a l’Hotel Mistral, rue Cels, carrer entre Avenue du 
Maine i el cementiri de Montparnasse, en diferents habitacions. Sartre 
farà de professor al Liceu Pasteur de Nevilly, barri del districte oest. 
Beauvoir al Liceu Molière. 
 
Sartre i Beauvoir marxen sis setmanes a Grècia, tres d’elles amb Bost, 
un amic. 

1938 
Juny. 

 
Bianca Bienenfeld 

 
Simone de Beauvoir i Bianca Bienenfeld. Alumne de filosofia. Tenia 
18 anys, es veien tres cops per setmana per mantenir relacions sexuals. 
 
Mentre Sartre continua les aventures eròtiques amb Wanda. 
 
Colette Gilbert. Jove actriu de la que Marleau Ponty s’havia 
enamorat. Passarà tres nits a l’Hotel Mistral. 
 
Simone de Beauvoir i Jacques-Laurent Bost, mantindran una 
aventura durant una excursió per Saboya. 
 

1939 
Gener 
 
Juliol 
 
Setembre-octubre 

Sartre- Bianca Bienenfeld. Festeja amb ella a Lamblin, París. Es 
declara al Cafè Rouge i ella perd la virginitat a l’Hotel Mistral. 
 
Sartre- Wanda, per fi, mantenen relacions sexuals a Marsella. 
 
Sartre va a la guerra, a la Unitat Meteorològica. Beauvoir l’acompanya 
i es queda quatre dies, a l’Hotel Boeuf Noir, de Brumath. 

 


