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Simone de  Beauvoir (1908 – 1986, França)

Simone de Beauvoir es distingeix de ben petita per la seva capacitat 
intel•lectual: cada any acadèmic el va acabar en el primer lloc. Als 14 anys 
comença a tenir dubtes sobre qüestions de la fe cristiana, i arriba a la conclusió 
que no creu en Déu. Amb la pèrdua de la fe, arriba una reflexió sobre la finalitat 
de la mort. El fet de rebutjar qualsevol creença religiosa i de rebel•lar-se contra 
el sentit que les religions donen a la mort són, sens dubte, qüestions comunes 
amb Sartre, Camus, Malraux i altres preexistencialistes i existencialistes. 

El 1929 comença a estudiar filosofia a la Facultat de Lletres de la Sorbona i hi 
coneix altres joves intel•lectuals, un dels quals és Jean-Paul Sartre, amb el qual 
es casà. Amb Sartre i altres intel•lectuals d'esquerra, funda el diari Les Temps 
Modernes, que volia fer conèixer l’existencialisme mitjançant la literatura con-
temporània, alhora que criticava el capitalisme burgès. Durant la postguerra 
europea, Beauvoir es compromet amb moviments polítics i escriu sobre les 
dictadures espanyola i portuguesa i sobre la independència algeriana, entre 
d’altres temes. A la primeria dels setanta inicia la seva activitat política pròpia. 
Beauvoir pren partit sobre el dret a l'avortament i la legalització de la contra-
cepció, i funda el moviment Choisir. El 1977 comença a publicar la revista Ques-
tions Féministes. En els darrers quinze anys de la seva vida, Simone de Beauvoir 
es dedicà en cos i ànima al moviment feminista, tant amb la seva presència 
com amb els articles que escrivia. 

Després de la mort de Sartre el 1980, va publicar La cerimònia dels adéus, on 
descriu els darrers deu anys que passà amb el seu company. Simone va morir, el 
1986, a París.  

Simone de Beauvoir

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un 
distintiu...

* La femme rompue, l’âge de discrétion; Monologue. París: Gallimard, 1972 
* J.P. Sartre versus Merleau-Ponty. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1963
* Les Belles imatges. Barcelona: Proa, 1968
* La force de l’âge. Paris: Gallimard, 1983
* La force de les choses. Paris: Gallimard, 1986
* L’invitée. Paris: Gallimard, 1982
* Los Mandarines. Barcelona: EDHASA, 1982
* Mémoires d'une jeune fille rangée . Paris: Gallimard, 1987
* La mesura de l’home. Barcelona: Edicions 62, 1969
* Una mort molt dolça. Barcelona: Proa, 1990
* Per una moral de l’ambigüitat . Barcelona: Edicions 62, 1968
* Entre d’altres...  
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