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1940 
Gener 
 
 
Febrer 
 
 
 
 
 
Finals març 
 
 
Juny 

 
Simone de Beauvoir-Nathalie Sorokine  (alumne de Simone). 
 
Sartre té un permís de deu dies. En passa 7 amb Simone  i 3 amb 
Wanda. 
 
Bost va a París, també de permís. S’estarà a l’Hotel Oriental, place 
Denfert-Rochereau, on tindrà aventura-relació amb Olga 
Kosakiewicz. 
 
Segon permís de Sartre. 
Olga amb Niko Papatakis, grec- etíop dedicat al cinema i teatre. 
 
Simone de Beauvoir se’n va amb la família de Bienenfeld,  en 
l’èxode per la guerra. Es queda a Laval. Empresonen Sartre, el dia 
abans de l’armistici. 
 
Olga K. ha d’avortar. El pare hagués estat  Sartre. Aquest episodi 
quedarà plasmat a l’Edat de la raó, de Sartre i a La sang dels 
altres, de Beauvoir. 
 
Beauvoir acostuma a passar dues nits amb Olga, dues nits amb 
Nathalie Sorokine i algunes altres amb Bost. 

1941 
Març 

 
Sartre torna a París i intenta organitzar un nucli de Resistència, 
però és un fracàs. Retorna al Liceu Pasteur i, a l’octubre, al Liceu 
Condorcet. 
 
Sartre i Beauvoir són assidus al cafè Flore. Continuen tots dos 
instal·lats a l’hotel Mistral.  
Paral·lelament Sartre passarà nits amb Wanda (amb 24 anys 
aleshores) a l’hotel Chaplain. 
 
Situació del moment: 

- Sartre manté relacions amb Wanda. És de domini públic. 
- Beauvoir manté relacions amb Bost. Clandestinitat. 
- Olga manté relacions amb Bost. 
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Sorokine, Olga i Wanda encara són mantingudes per Sartre 
i Beauvoir.  
 
Al Flore, Sartre i Simone, mai compartien taules. Sempre 
estan en parella (conversació à deux): 
- Sartre amb Wanda. 
- Beauvoir amb Sorokine. 
- Olga i Bost. 

1942 La mare de Nathalie presenta una denúncia, ajudada pel xicot 
d’aquesta, al Ministeri d’Educació de Vichy, contra Sartre i 
Beauvoir per corrupció d’una menor d’edat. Després 
d’investigacions i complots organitzats, tot queda en no res. Són 
absolts. 
 
Simone de Beauvoir es trasllada a l’hotel Aubusson, a la rue 
Dauphine. 
 
Olga desenvolupa el paper d’Electra a Las moscas (obra de Sartre 
sobre l’ocupació nazi).  
 

1943 Camus s’enamora de Wanda. 
 
Simone de Beauvoir canvia d’hotel. S’hostatjarà a l’hotel La 
Lousiane, a la rue de Seine, al cor de Saint-Germain-des-Près. 
 
“Tenia una habitació gran que feia cantonada, en el tercer pis, 
amb la cuina i vistes als terrats. A l’habitació hi havia un divan i 
una taula enorme, plena de papers i llibres, sobre els que reposava 
la bicicleta de Beauvoir. 
 
Varis clients del Flore viuen en aquest hotel o pels entorns. Hi 
organitzaran festes, descontrolades en tots els sentits. 
 

 “George Bataille fou l’amfitrió de la primera festa. Olga i 
Camus foren els meravellosos ballarins del grup. Sartre 
cantà cançons picants i parodià un tango; Dora Maar 
representà una cursa de braus; Queneau i Georges Bataille 
es baten a duel amb unes ampolles i Leiris acabà tant 
borratxo que va caure per les escales”.1 

 
Camus i Wanda mantenen relacions sexuals. Sartre trenca amb 
Wanda, però la mantindrà  econòmicament tota la vida. Es veurien 
dos o tres vegades per setmana i durant dos o tres setmanes l’any 
marxarien junts de vacances. Sartre li escriurà en total sis obres de 
teatre i al 1965 li comprarà un apartament. 

 
 

Viatge a Estats Units. Sartre s’hostatja a l’Hotel Plaça, a la 
Cinquena Avinguda, front Central Park., a New York. 

                                                
1 Pàg. 218. 
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1944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finals d’any 

  

 
 
Sartre- Dolores Vanetti.  
 
Va ser gràcies a ella que va entrar en contacte amb Calder, 
Duchamp, Breton i Dos Passos, i també amb  el jazz de Nova York. 
Dolores el porta a beure vodka al Russian Tea Room, a escoltar 
jazz al Jimpy Ryan’s i al Nick’s Bar. 
  

“Dolores em va obrir a Estats Units”, va dir Sartre. “Em va 
donar molt. Tots els camins que vaig recórrer aquí van 
girar entorn d' ella”.  

 
Poc després, de retorn a França, li va dedicar la presentació que va 
escriure per al primer número dels Temps Modernes: “A Dolores”. 
Mai va fer pública la passió que va durar cinc anys per aquesta 
periodista d'origen francès que va conèixer a Nova York, bruna, 
prima, atractiva sense ser maca, reduïda a la lletra M en les 
memòries de Simone de Beauvoir.  
 
 
Sartre escriu a Beauvoir explicant-li que es quedarà dos mesos més 
a Estats Units.  
Beauvoir mantindrà relacions amb Michel Vitold, actor rus de A 
porta tancada. 

Michel Vitold. 
 
1945 
Primavera 
 
Maig 
 
Desembre 

 
 
Beauvoir té una aventura amb René Maheu, que havia tornat de la 
guerra del Marroc. 
 
Bost va a New York i té una aventura amb Dolores Vanetti. 
 
Sartre torna a New York i s’està dos mesos amb Dolores. 

1946 
Abril 
 
 
Maig 
 
 
 
Octubre 

 
Arthur Koestler. 
 

 
Simone de Beauvoir manté relació amb Bernard Wolfe, després 
de consumir marihuana. 
 
Sartre comparteix pis amb la seva mare (Anne-Marie): 4t del 42 
rue de Bonaparte, en una cantonada de la plaça Saint-
Germain-des-Près. 
 
Simone de Beauvoir amb Arthur Koestler, autor de El cero y el 
infinito. Aquest era amic de Camus i estava de visita a París. 
Simone de Beauvoir ho reflexa a Los mandarines. 
 
Bost es casa amb Olga. 
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Beauvoir marxa a New York, Coneix Nelson Algren. Aquest li 
proposa matrimoni al setembre de 1947. 
Dolores s’està a París amb Sartre. Dolores li proposa matrimoni a 
Sartre. Finalment marxa a Estats Units i Beauvoir torna a París. 

1947 
Setembre 

 
Sartre assisteix al festival de Cannes, com a guionista de Les jeux 
sont faits. Una periodista americana Sally Swing, corresponsal a 
París, aborda Sartre i passaran algunes nits junts a l’apartament 
d’ella, a la rue Grenelle, mai a casa de Sartre. Ella dirà : “Sartre era 
molt exigent sexualment”. 
 

1948 
Maig- setembre 
 
 
 
 
Octubre 

Sartre li proposa a Dolores marxar de vacances, però aquesta no 
accedeix. Sartre ho proposa  a Sally Swing, que accepta de seguida. 
Per la seva banda, Beauvoir marxa a Estats Units amb Algren. 
Torna abans, per estar amb Sartre; però aquest havia acceptat una 
proposta de Dolores per anar junts durant un mes al sud de França. 
 
Beauvoir, farta d’hotels, es trasllada a un apartament del 5è pis de 
rue du Bûcherie, al Barri Llatí, que aleshores era una zona  
empobrida  i amb predomini de població àrab. 
 
Bost i Olga es traslladen al pis inferior del de Simone. 
 

1949 
Maig 

 
Michelle Vian 
 
Juny 
 
 
 
Octubre 

 
Sartre i Michelle Vian. Al principi només es troben i xerren quasi 
a diari durant un mes. 
 
Després de l’escàndol del llibre El segon sexe de Beauvoir, inclòs 
al Index de llibres prohibits del Vaticà, Algren va a París  i junts 
se’n van a Itàlia, Argèlia, Marroc i Tunísia. 
 
Sartre marxa a centreamerica amb Dolores Vanetti durant tres 
mesos. 
 
Sartre sedueix Michelle Vian. Queda embarassada. El germà de 
Michelle, estudiant de medicina, l’ajuda a avortar. Al 1952 
Michelle i Boris Vian es divorciaran. Sartre es fa càrrec d’ella i dels 
fills tinguts amb Boris. 
 
Mentre, Sartre marxa a Àfrica septentrional amb Beauvoir. 

 
1950 
Maig 
 
 

 
Vanetti es divorcia (divorci pagat per Sartre) i viurà a Cannes, 
esperant que Sartre es casés amb ella. Però. després de dues 
setmanes de convivència, Sartre i Dolores trenquen 
definitivament. 
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Juny  
Beauvoir marxa a Chicago per estar amb Algren. 
 
 

1951 Situació temporal: 
 
- Sartre amb Michelle Vian. 
- Beauvoir amb Algren. 
- Bost amb Marguerite Duras 

1952 
Primavera 

 
 
Juliol 
 
 
Tardor 

 
Simone de Beauvoir coqueteja amb Claude Lanzmann, de 27 
anys; assisteix a les reunions dels diumenges a la tarda convocades 
per l’equip de Les Temps Modernes, al pis de la mare Sartre a la rue 
Bonaparte. 
 
Sartre i Beauvoir marxen dos mesos a Itàlia. Sartre ho farà en tren i 
Beauvoir en cotxe. Queden en trobar-se al bar la Scala de Milán. 
 
Lanzmann se’n va a viure amb Beauvoir, a la rue Bûcherie. 
L’apartament és. Els àpats (dinar) els fan regularment a La 
Bûcherie, el cafè de la plaça. 

1953 
Pasqua. 
 
 
 
 
 
 
 
Primavera 

 
Evelyne Lanzmann. 
 
 
 
Juny 

 
Vacances a Saint-Tropez. Sartre amb Michelle i els dos nens,  i 
Beauvoir amb Lanzmann.  Sartre, Beauvoir i Lanzmann s’estaran 
a l’hotel de l’Aïoli. Michelle i els nens a una casa que Boris Vian 
havia llogat per deu anys. 
Sartre i Lanzmann sopaven per torns amb Beauvoir. 
Mentre Sartre cada dia trucava  a Olga i a Wanda. 
 
Sartre sedueix Evelyne Lanzmann,  germana de Claude 
Lanzmann,  que aquest havia convidat a un sopar. Evelyne havia 
tingut una relació amorosa amb Gilles Deleuze, acabada amb  
desastre. Es va separar de Serge Rezvani al 1950. Evelyne farà el 
paper d’Estrella a A porta tancada.  
 
Sartre acabarà mantenint econòmicament Evelyne, i la instal·la 
a un pis de dues habitacions al 26 rue Jacob, a cinc minuts de rue 
Bonaparte. 
 
Sartre i Michelle per un costat i Beauvoir i Claude Lanzmann 
per un altre, se’n van junts, però viatjant separats, a Venècia. 
Sestaran a hotels diferents, però es troben  i hi passen llargues hores 
al cafè Florian, de la piazza San Marco. 

 
1955 
Agost 
 
 
 

 
Simone de Beauvoir guanya el premi Goncourt i, amb els diners 
obtinguts, es trasllada amb Lanzmann a un estudi de rue 
Schoelcher, al costat del cementiri de Montparnasse, prop del 
Dôme i de La Coupole i a vint minuts de la casa de Sartre,  a la rue 
Bonaparte.  
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Setembre  
Sartre i Beauvoir se’n van a Xina. 

 
1956 
Juliol 
 
Setembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 

 
Viatge a Grècia i Iugoslàvia de Sartre, Michelle, Beauvoir i 
Lanzmann. 
 
Sartre i Beauvoir decideixen a partir d’aquell moment que passaran 
dos mesos sols a Roma cada any, sempre els mesos de setembre i 
octubre. 
 

“Acostumaven a menjar a la piazza Navona, prop de la 
piazza di Sapgna i la Fontana de Trevi. Es quedaven fins la 
mitjanit  parlant i prenent copes, amb el so de la font de 
fons (...) Beauvoir trucava la porta de Sartre a les 8 del 
matí, es vestien i baixaven a la plaça a llegir els diaris 
italians i francesos. Esmorzaven. Sartre es prenia tres cafès 
dobles. A les 10 tornaven a les seves habitacions i 
treballaven fins les dues. Solien menjar de forma lleugera, 
sense alcohol. Els agradava acabar amb un gelat i després 
fer un tomb. A les cinc tornaven als seus escriptoris i 
treballaven tres o quatre hores més.”2 

 
Evelyne i Sartre trenquen després de tres anys de relació. Ella 
havia trobat un altre home. Tot i això Sartre l’ajuda 
econòmicament, es continuen veien tres vegades a la setmana i 
escriurà una obra de teatre per ella. 

1957 

 
Arlette Elkaïm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agost 
 

Arlette Elkaïm (19 anys). Noia francesa d’origen algerí, estudiant 
de filosofia que volia entrar a E.N.S per a dones, de Seuvres, prop 
de Versalles. Escriu una tesina sobre “la injustícia” i demana ajuda 
a Sartre. Acorden veure’s dues hores els diumenges. Arlette suspèn 
els exàmens i Sartre l’envia a un amic del diari Nouvel 
Observateur. Arlette passa a dependre econòmicament de 
Sartre i més tard l’adoptarà legalment com a filla. 
 
Sartre mentia a les dones. Cau, secretari de Sartre, li pregunta al 
respecte: 
 

“ –Em pregunto com se les arregla. És una situació dura. 
  - Aquesta és la paraula exacta, Cau. Hi ha situacions que 
jo anomeno podrides. Per molt que un intenti solucionar-
les, és impossible sortir totalment il·lès d’elles. 
- Sí, sí, ja veig. Però i interiorment? Com se les arregla? 
- En alguns casos hom a de recórrer a un codi moral 
transitori.”3  

 
Michelle Vian  i Sartre trenquen després de nou anys de relació. 
Ella està amb André Reweliotty, músic. 
Anys més tard es retrobaran (Michelle tindrà 42 anys) i aquesta li 

                                                
2 ROWLEY, Hazel: Sartre y Beauvoir. La historia de una pareja. Lumen, Barcelona, 2006, p.361-362. 
3 Vegis ROWLEY, Op. Cit., pàg. 368. 
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Octubre 

explica que va tenir una aventura amb Algren, que durant  el temps 
que havia estat amb Sartre va haver d’avortar tres vegades i per 
això va quedar estèril. De totes formes, en aquest retrobament, 
acaben mantenint de nou relacions sexuals.. 
 
Sense Michelle, Sartre amplia a dues nits i a tres setmanes de 
vacances anuals el temps dedicat a Arlette. 
 
Beauvoir trenca amb Lanzmann. Ell està amb una altra dona, 
durant sis mesos. Mantindran una relació d’amistat. 

 
 
1960 

Algren va a París i amb Beauvoir comencen a viatjar. 
 
Beauvoir emmalalteix durant un viatge a Brasil, amb Sartre. Mentre 
ella era al llit, Sartre intenta seduir Cristine, periodista brasilera de 
25 anys. 

1962 A causa de dos atemptats contra Sartre, a la rue Bonaparte, aquest 
es trasllada a 10è del 222 boulevard Raspail. 
 
Sartre-Lena Zonina (Z).  
El mes de juny, Sartre rep una invitació de la Unió d’Escriptors 
Soviètics per realitzar una estada a Moscou. Beauvoir l’acompanya 
i s’hi allotgen a l’hotel Pekín. Lena Zonina és la guia i intèrpret de 
la Unió d’Escriptors,  crítica literària i traductora. Sartre estableix 
relació amb Zonina. 
Després de tornar a París, Sartre torna a marxar sol a Moscou del 
10 al 16 de juliol, amb motiu del Congrés Mundial de la Pau. Es 
retroba amb Lena. 
Sartre viatjarà fins nou vegades a URSS en quatre anys, sempre 
amb Simone de Beauvoir i retrobar  Z. 
 

1963 En un altre viatge a URSS, Sartre proposa matrimoni 
(consensuat abans amb Beauvoir) a Lena, per salvar-la del nou 
tancament que estava patint URSS. 

1965 
18 maig 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sylvie Le Bon. 

 
Arlette es converteix en filla legal hereva de Sartre. Michelle es 
vol suïcidar. El fet provoca enveges en totes les amants. 
 
Sartre es reparteix el temps: 

-un mes amb Lena, 
- tres setmanes amb Arlette, 
-dues setmanes amb Wanda. 
 

 
Beauvoir -Sylvie Le Bon.  
A la primavera de 1960, Sylvie estudiava batxillerat a Rennes. 
Tenia 17 anys i volia estudiar filosofia en ENS. Es veuran amb 
Beauvoir esporàdicament durant tres anys i a partir de 1965 ho 
faran regularment. Beauvoir dedica algunes pàgines a Sylvie a 
Final de comptes: 
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Agost 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
 
 
 
 
 
Novembre 

“Mentre més coneixia Sylvie, més sentia que em semblava a ella. 
Ella també era una intel·lectual i estava apassionadament 
enamorada de la vida. I era com jo en molts altres sentits: amb 
trenta-tres anys de diferència, reconeixia en ella les meves 
qualitats i defectes. Els seus comentaris, somriures, silencis, 
semblava que era jo qui parlava...Li vaig explicar detalls del meu 
passat i dia a dia la vaig anar incorporant a ma 
vida...M’encantava el seu entusiasme i ira, la serietat i alegria, el 
seu horror per allò banal, la seva generositat desmesurada”.4 

 
Beauvoir i Sylvie viatgen a Còrsega. Aquesta havia obtingut 
excel·lents resultats a l’agrégátion. 
 
Accident de cotxe de Beauvoir. Sartre, Lanzmann i Le Bon 
s’organitzen per cuidar-la. 
  
Lena Zonina està a París durant tres setmanes. 
 
Sartre intenta seduir Liliane Siegel. Però mai van ser amants, tot i 
la insistència de Sartre. 

1966 
 
 
Setembre 
 
 
 
Novembre 

Zonina i Sartre trenquen. Aquesta li diu que no vol continuar la 
relació. 
 
Viatge al Japó. Sartre té una aventura amb la intèrpret Tomiko 
Asabuki. 
 
 
Suïcidi d’Evelyne Rey, abans Evelyne Lanzmann. Tenia 36 
anys. Sobredosi de barbitúrics. Feia deu anys que Sartre i ella no 
eren amants. 
 
 

 Rutina  Sartre:  
 
8’30h. Despertar i esmorzar a un cafè proper. 
9’30h a 13h. Treball. 
 
Dinava amb Michelle, Arlette o Beauvoir, sempre al boulevard 
Montparnasse (a la Coupole, La Pallette....) 
 
Fins 20’30h treball amb Beauvoir, a l’estudi del boulevard Raspail . 
 
A la nit: 
dilluns i dijous amb Arlette. 
dimarts i dissabtes amb Beauvoir. 
divendres amb Wanda 
 
Els dissabtes solia dinar amb Arlette i els diumenges al matí també 
esmorzava amb ella.  

                                                
4 Vegis ROWLEY, Op. Cit., p. 424. 
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Diumenges sempre dinava amb la mare (“guisat  de porc i puré de 
patates”). Al morir la mare, dina amb Beauvoir i Le Bon a La 
Coupole. Sopava amb Michelle. 
 

“Totes les dones vivien a deu minuts de casa seva, quasi 
mai es veien entre elles i cap sabia la veritat sobre la vida 
d’ell. Arlette no tenia ni idea de que després de passar cada 
any tres setmanes de vacances amb ella, Sartre marxava 
dues o tres setmanes amb Wanda. Aquesta no sabia que 
Sartre es veia amb Michelle. Quan es quedava a dormir a 
casa de Beauvoir, li deia a Wanda que dormia a la seva 
pròpia casa. Les cartes a Wanda estaven plenes de 
mentides. Una vegada li va dir que podia trigar en tornar a 
París perquè estava tancat en un castell a Àustria. Quan 
sortia amb d’altres dones, la seva coartada quasi sempre 
era Beauvoir: “et vaig dir des del principi que he de passar 
temps amb Simone de Beauvoir”, deia en to impacient a 
qualsevol dona que es queixés”.5 

 
Sartre a Barcelona amb Arlette. 
 
Estius: 
 

- Beauvoir i Le Bon juntes durant cinc setmanes. 
- Sartre: primer amb Arlette i després amb Wanda. 
- Sartre i Beauvoir a Roma, dos mesos. 

1968 Sartre i Le Bon tenen una aventura a Roma. 
 
Sartre li compra un estudi a Arlette a rue Dalambre i una casa 
al sud de França, a Junas, prop de Nimes. 

1972 Sartre relació amb Héléne Lassithiotakis, de 22 anys. Sartre li paga 
un any d’estudis de filosofia a París. 

1973 Instal·len Sartre a 10è 22 boulevard Edgar Quinet, al costat del 
cementiri de Montparnasse. 
Simone de Beauvoir llegeix a Sartre cec i senil, Archipiélago 
Gulag, de Solzhentsin i Hitler, de Joachim Fest. 

1975 Sartre té 70 anys. 
Wanda té 58 anys. 
Michelle té 55 anys. 
Arlette té 40 anys. 
Simone té 66 anys. 

1979  
 
Juny 

 

Sartre i Françoise Sagan, novel·lista. Li escriu una carta d’amor6 i 
li demana permís per publicar-la. Sartre assenteix. Es comencen a 
veure amb regularitat. 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
5 Vegis ROWLEY, Op. cit., pàg. 458-459. 
6 Veure ANNEX. 
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1980 

 
Sartre és ingressat a l’Hospital Broussais. Torns per estar amb ell: 
 

- Elkaïm als matins i les nits. 
- Beauvoir anava a les tardes. 
- Bost i Claude Lanzmann per la tarda amb Beauvoir. 
- Michelle, Wanda i Benny Lévy anaven amb Elkaïm. 
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ANNEX. 
 
CARTA de Françoise Sagan a JEAN-PAUL SARTRE.  
1980. Publicada a L'egoiste.  
 
Benvolgut senyor:  
 
Li dic "benvolgut senyor" pensant en la interpretació infantil d'aquesta paraula en el 
diccionari: "qualsevol home". No li diré "estimat Jean-Paul Sartre", és massa 
periodístic, ni "estimat Mestre" que és el que vostè detesta, ni "benvolgut col·lega", que 
és aclaparador. Fa molts anys que volia escriure-li aquesta carta -gairebé trenta anys en 
realitat- des que vaig començar a llegir la seva obra i sobretot des de fa deu o dotze 
anys, quan a força de ridiculitzar-la, l'admiració s'ha tornat el suficientment rara com 
perquè hom gairebé es feliciti del ridícul. Potser jo mateixa hagi envellit prou o 
rejovenit tant com per burlar-me avui d'aquest ridícul del que vostè, sempre magnífic, 
mai es va preocupar.  
 

El que m'interessa és que rebi aquesta carta el 21 de juny, dia faust per a França 
que va veure néixer, amb alguns lustres d'interval a vostè, a mi i més recentment a 
Platini, tres excel·lents persones tractades a puntades de peu, salvatgement – en el seu 
cas i en el meu gràcies a Déu només en sentit figurat - per excessos d'honors. Però els 
estius són curts, agitats i es marceixen. He acabat per renunciar a aquesta oda 
d'aniversari i no obstant això, havia de dir-li el que vaig a dir-li i que justifica aquest 
títol sentimental.  

 
El 1950 vaig començar a llegir de tot i a partir de llavors, només Déu o la 

literatura saben com he estimat o admirat una quantitat d'escriptors, especialment els 
contemporanis de França i altres països. Més tard vaig conèixer a alguns, vaig seguir 
també la carrera d'uns altres i tot i que encara queden molts a qui admiro com escriptors, 
vostè és l'únic que continuo admirant com home. Tot el que va prometre quan tenia 
quinze anys, edat intel·ligent i severa, edat sense ambicions precises i per tant sense 
concessions, totes aquestes promeses vostè les va mantenir. Va escriure els llibres més 
intel·ligents i més honests de la seva generació, fins arribar a escriure el llibre més 
curull de talent de la literatura francesa: Els mots. Al mateix temps sempre s'ha llançat 
de cap en ajuda dels febles i humiliats, ha cregut en la gent, en les causes. S'ha 
equivocat de vegades -això com tot el món- però sempre ho ha reconegut -contràriament 
a tot el món. Ha rebutjat obstinadament tots els reconeixements morals i totes les 
retribucions materials de la seva glòria; ha rebutjat el pretesament honorable premi 
Nobel tot i mancar del necessari; tres vegades li van posar bombes en ocasió de la 
guerra d'Algèria, llançant-lo al carrer sense parpellejar, si més no; ha imposat als 
directors de teatre dones que li agradaven per a papers que necessàriament no 
s'adequaven a elles, demostrant així pomposament que per a vostè l'amor, al contrari, 
podia ser "el brillant duel de la glòria". En resum, vostè ha estimat, escrit, compartit, 
donat tot el que tenia per a donar i que era l'important, al mateix temps que ha rebutjat 
tot el que se li oferia i que era d’importància. Ha estat home al mateix temps que 
escriptor; mai va pretendre que el talent del segon justifiqués les debilitats del primer, ni 
que la felicitat de crear autoritzava per si sola a menysprear o a ignorar els seus afins, ni 
els altres, tots els altres. Ni tan sols va sostenir que equivocar-se amb talent i bona fe 
legitimava l'error. En realitat no s'ha refugiat després d'aquesta famosa fragilitat de 
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l'escriptor, aquesta arma de doble fil que és el seu talent; mai va actuar de Narcís que, 
no obstant això, és un dels tres papers reservats als escriptors de la nostra època, 
juntament amb el de petimetre i gran criat. Per contra, aquesta arma suposadament de 
doble fil, lluny de travessar-lo amb delícies i clam com a molts, vostè va voler que en la 
seva mà fos lleugera, eficaç, àgil; vostè la va utilitzar i la va posar a la disposició de les 
víctimes, de les veritables, les quals no saben escriure, ni explicar-se, ni lluitar, ni tan 
sols queixar-se.  
 

I sense clamar després per justícia perquè no volia jutjar, sense parlar d'honor 
perquè no volia rebre honors, sense invocar tampoc la generositat perquè ignorava que 
vostè era la generositat mateixa, ha estat l'únic home just, honrat i generós de la nostra 
època, treballant sense descans, donant tot als altres, vivint sense luxes, però també 
sense austeritat, sense tabús i sense festes desmesurades, excepte la de l'escriptura, fent 
l'amor i donant-lo, seduint, però obertament disposat a ser seduït, deixant enrere als seus 
amics, excedint-los en velocitat i intel·ligència i lluentor, però tornant-se sense parar cap 
a ells per a ocultar-se'l. Sovint va preferir ser utilitzat, ser enganyat, a ser indiferent; i 
també sovint va ser decebut sense esperances. Quina vida exemplar per a un home que 
mai va voler ser un exemple! I ara està privat de la vista, sense poder llegir segons 
diuen, i ha de sentir-se segurament el més desgraciat que pugui imaginar-se. Potser 
llavors li alegri saber que a per tot on vaig estar durant aquests vint anys - en el Japó, en 
Estats Units, a Noruega, en la província o a París- he vist homes i dones de totes les 
edats parlar de vostè amb aquesta admiració, aquesta confiança i fins  amb aquesta 
mateixa gratitud que la qual confesso aquí.  
 

Aquest segle s'ha revelat boig, inhumà i podrit. Vostè ha estat intel·ligent, tendre 
i incorruptible i segueix sent-ho.  
 
François SAGAN 
 
 


