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Resum 

El present treball és una anàlisi centrada en la part de les ‘Justificacions’ de l’obra Le 

deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Considerat com el gran text feminista de la segona 

meitat del segle XX, s’introdueix la noció de “gènere” amb la seva cèlebre frase «On ne naît 

pas femme on le devient». D’aquesta idea de la construcció social i cultural de la dona i del 

seu cos –on també hi ha lloc per l’explicació biologista tot i que l’autora la rebutja com a 

raó única o fonamental- s’explica com la situació de les dones les ha portat a caure en la 

immanència o el que l’existencialisme ha anomenat com la “mala fe”. Així doncs, les tres 

justificacions del llibre se centren en ‘La narcisista’, ‘L’enamorada’ i ‘La mística’, tres 

actituds inautèntiques des de les quals es defuig de la conquesta de la llibertat. Segons 

Beauvoir, el camí cap a l’alliberament de les dones és la construcció d’un món fraternal que 

trenqui amb l’opressió i amb la imposició patriarcal de l’alteritat de les dones.  

Paraules clau 

Simone de Beauvoir, feminisme, existencialisme, immanència, gènere, alteritat, opressió 

 

Abstract 

This work is focused on the analysis of the 'Justifications' of Le deuxième sexe written by 

Simone de Beauvoir. Considered the great feminist text of the second half of the twentieth 

century, it introduced the notion of "gender" with its famous phrase «On ne naît pas 

femme on le devient». This idea of a social and cultural construction of the womanhood 

and her body -in which there is consideration for the biological explanation although the 

author rejects as the main or fundamental reason- explains how women’s situation leaded 

them to fall into immanence or what existentialism has called as the "bad faith". Thus, the 

three justifications focus on ‘The narcissist’, ‘The woman in love’ and ‘The mystic’, three 

inauthentic attitudes from which the conquest of freedom is denied. According to 

Beauvoir, the way to women’s liberation is the construction of a fraternal world which 

would break with oppression and the patriarchal imposition of women’s otherness. 
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Introducció  

Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir és, sense dubte, la gran obra de la segona meitat del 

segle XX en el camp de la teoria feminista. Qualsevol punt de partida posterior, ha estat 

influenciat pel text ja sigui per continuar els plantejaments de la filòsofa francesa com per 

oposar-s’hi. En el present treball, es proposa analitzar les tres actituds inautèntiques 

presentades en la tercera part de l’obra titulada ‘Justificacions’. Per aquest motiu, en primer 

lloc s’ha utilitzat la versió castellana de Cátedra de Le deuxième sexe, així com també d’altres 

llibres i articles acadèmics per tal de facilitar la interpretació i contextualització de les idees i 

aportacions de Beauvoir. 

Escrit entre 1946 i 1949, Le deuxième sexe fou des del principi un llibre polèmic, tant per les 

alabances rebudes com per les posicions més crítiques fruit de l’escàndol que va suposar 

que apareguessin temes com l’avortament, l’homosexualitat o altres qüestions que el van 

portar a la prohibició per part del Sant Ofici. No s’ha d’oblidar en quin context Beauvoir 

gosa escriure sobre qüestions que tan sí com no havien de provocar un sisme en el paisatge 

intel·lectual del moment. Rosa María Cid López1 coincideix amb Fina Birulés amb la idea 

que l’obra no va influir immediatament els estudis sobre les dones com tampoc les 

feministes en general sinó temps enllà de la seva publicació. Tot i així, a partir de la dècada 

dels seixanta la seva influència era inqüestionable. Segons Birulés: 

«La seva publicació no suscità entre les dones una presa de consciència col·lectiva ni, com ja he dit, 

cap moviment teòric o social; més aviat fou amb el pas del temps que es va anar convertint en un 

text que acompanyà moltes dones en el procés d’autoafirmació personal i que, a algunes, les portà 

cap a un compromís amb la lluita feminista, però mai fou l’equivalent dels textos teòrics del 

marxisme ni tampoc res semblant a un decàleg»2 

Escrit en clau existencialista, el llibre de Beauvoir analitza la condició femenina en la 

societat occidental des de diferents disciplines: la biologia, el psicoanàlisi i la història (en 

especial el materialisme històric). Le deuxième sexe va ser escrit per explicar el perquè de la 

situació de les dones, una situació clarament oprimida on qüestions com el cos i la 

sexualitat són tractades des dels primers anys d’infantesa d’una dona fins a la seva 

maduresa. Tot això, des d’una òptica existencialista on el ser humà no és essència sinó 

                                                 
1 CID LÓPEZ, R. M. (2009). “Simone de Beauvoir y la historia de las mujeres. Notas sobre El Segundo Sexo” en 
Investigaciones Feministas, vol. 0, p. 68. 
2 BIRULÉS, F, (2014). “Simone de Beauvoir, fer parlar el silenci” en Entre actes. Entorn de la política, el feminisme i 
el pensament. Perpinyà: Edicions Trabucaire, p. 157. 
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existència, ja que l’existencialisme és una filosofia del subjecte que analitza els problemes 

des de l’experiència viscuda del subjecte. És per això que la filosofia de Beauvoir, en 

paraules de Teresa López Pardina, «es una filosofía que ve en lo singular de la contingencia 

del sujeto la universalidad de su condición. Por eso, al comenzar a investigar desde su 

propia experiencia, enseguida ve que las preguntas son generalizables»3. Aquest és, doncs, el 

punt de partida de Beauvoir: investigar la condició de les dones en la societat occidental i 

com el sistema patriarcal les ha alienat i situat com a l’Altra. «Il est le sujet, il est l'Absolu: 

elle est l'Autre» és el primer punt clau de tota l’obra i que està relacionat amb el segon («On 

ne naît pas femme on le devient») del qual se’n parlarà més endavant. Cèlia Amorós 

planteja la idea que Beauvoir fa una crida a assumir la pròpia llibertat perquè és en les 

opcions lliures el fet de construir el propi subjecte. A més a més, afirma que Le deuxième sexe 

pot ser descrit com: 

«una ampliación y una radicalización de la tradición [...] en la medida en que su existencialismo, pues 

ella tiene de esta corriente filosófica su particular versión, traslada la exhortación kantiana a la 

emancipación del registro intelectual y epistemológico al ontológico, ético»4 

És interessant conèixer la motivació inicial de Beauvoir d’escriure la seva gran obra, tal i 

com explica en les seves memòries perquè demostra una de les idees que impregna tota la 

seva carrera filosòfica i literària com és el fet d’autoinvestigar-se i observar-ho tot. En 

paraules d’Ana de Miguel, «una mujer que era filósofa, que todo lo registraba 

minuciosamente, que no dejaba de observar y observarse»5. Després d’escriure Pour une 

morale de l'ambigüité, va confessar la necessitat de reflexionar sobre si mateixa. Explica, que 

de la pregunta “Què li havia suposat el fet de ser dona?” va arribar a la conclusió que no 

s’havia topat amb massa problemes. Tot i així, conversant amb Sartre, es va adonar que no 

havia estat educada igual que un nen. A partir d’aquí, va abandonar la idea d’escriure un 

llibre confessional per dedicar-se a estudiar la condició femenina en tota regla.  

Per què en l’any 1949 Beauvoir se situava, com apunta Alejandra Ciriza, en una «posición 

compleja»6? Cal tenir en compte certs aspectes de la seva vida, com ara la pertinença a una 

                                                 
3 LÓPEZ P., T. (2013). Pròleg d’El segundo sexo. Madrid: Cátedra, 2013. Títol original: Le deuxième sexe, p.8. 
4 AMORÓS, C. (2009). “Simone de Beauvoir: entre la vindicación y la crítica al androcentrismo” 
en Investigaciones Feministas, vol. 0, p.11. 
5 MIGUEL, A. DE (2009). “El legado de Simone de Beauvoir en la genealogía feminista: la fuerza de los 
proyectos frente a La fuerza de las cosas”.Investigaciones Feministas, vol. 0, p. 123.  
6 CIRIZA, A. (2012). “Simone de Beauvoir. De la fenomenología del cuerpo a la utopía de la libertad” 
en Revista Nomadías, núm. 16, pp. 13. 
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bona posició social, per entendre aquesta qüestió. En aquesta línia, Geneviève Fraisse7 ha 

apuntat que Beauvoir fou una privilegiada perquè va reconèixer no haver tingut problemes 

pel simple fet de ser dona, pel seu bon estatus social i perquè fou una intel·lectual 

compromesa en analitzar el seu propi privilegi. Segons Gilda Luongo: 

«Beauvoir despliega a partir de su situación “privilegiada” las políticas de la localización y de las 

singularidades múltiples implicadas en la construcción de lo femenino en disputa inserto en lo social, 

lo cultural, lo económico. Lo microscópico se amplía, reverbera en este gesto que abre lo singular a 

lo plural-social, despliega la trama diversa del colectivo posible implicado en la hoy compleja 

categoría “mujeres”»8 

Ana de Miguel analitza el context en què es publica Le deuxième sexe a finals de la dècada 

dels 40 quan el marxisme i el psicoanàlisi eren les dues grans corrents del pensament crític 

d’aleshores. D’aquesta manera, Beauvoir participa amb la seva crítica dels eixos de la 

filosofia de la sospita per estudiar què vol dir ser dona en una societat occidental patriarcal. 

La seva crítica principal al psicoanàlisi és que Freud no es va preocupar suficientment pel 

destí de la dona i en paraules seves: «calcó su descripción sobre la del destino masculino, 

limitándose a modificar algunos de sus rasgos»9. En quant a la crítica al materialisme 

històric, Beauvoir diu: «hay que superar el materialismo histórico que sólo ve en el hombre 

y en la mujer entidades económicas. Así pues, rechazamos por la misma razón el monismo 

sexual de Freud y el monismo económico de Engels»10 

Hi ha diferents tensions entorn al text de Beauvoir. Segons Ciriza, es tractaria de la tensió 

no resolta entre fenomenologia del cos i utopia de la llibertat. Una de les corrents principals 

entre les teòriques –majoritàriament són dones- són les que han llegit Le deuxième sexe des 

de Sartre i, per tant, amb la idea que les dones han viscut un estat permanent de “mala fe” 

(quan la caiguda de la transcendència és consentida) com és el cas de Mary Evans11o 

Genevieve Lloyd. Aquesta última apunta:  

«Some of the puzzling features of de Beauvoir’s analysis of the female predicament do seem to 

derive from the underlying consciousnesses. However, de Beauvoir’s application of Hegel’s 

                                                 
7 FRAISSE, G. (2008). Le privilège de Simone de Beauvoir. París: Actes du Sud. 
8 LUONGO, G. “Crimen y escándalo: sujetos femeninos en Memorias de Simone de Beauvoir” en DD.AA. 
Simone de Beauvoir en sus desvelos. Santiago de Xile: Universitat de Xile, pp. 205. 
9 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 102. 
10 Ibid., p. 122. 
11 EVANS, M. (1985). Simone de Beauvoir, A Feminist Mandarin. Londres: Tavistock. 
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philosophy is taken not from the original version, but from Sartre’s adaptation of it in Being and 

Nothingness, which differs from Hegels»12 

I més endavant: 

«Beauvoir should slip into those disconcerting passages where it seems that women must struggle 

not only with their own bad faith and male power, but with their own bodies, if they are to achieve 

true selfhood and freedom; as if they can achieve transcendence only at the expense of alienation 

from their bodily being. What I am suggesting here is that the ideal of transcendence is, in a more 

fundamental way than Beauvoir allows, a male ideal; that it feed on the exclusion of the feminine» 

Aquestes interpretacions de les dècades dels 70 i 80, parteixen de la consideració que els 

plantejaments existencials de Beauvoir serien iguals als de Sartre. Durant els 90, en el món 

de la teoria feminista sorgiran noves posicions sobre l’obra beauvoiriana que li donen 

l’etiqueta completa de filòsofa. Tot i així, Beauvoir no es definia com a filòsofa perquè al 

costat de Sartre, que sí que el considerava, ella no va idear mai un sistema filosòfic. 

Tanmateix, no seria fins l’any 1982 en la famosa entrevista amb la periodista alemanya, 

Alice Schwarzer, on es presentaria com a filòsofa. En aquest sentit, una de les seves 

intèrprets d’Amèrica Llatina, Alejandra Castillo, reconeix que podem considerar a Beauvoir 

tant filòsofa com antifilòsofa: «[S]er filósofa para Simone de Beauvoir implicará, 

forzosamente, salir de la disciplina para preservar su vocación en la escritura. Es por este 

éxodo o exilio autoimpuesto que Beauvoir puede ser retratada como filósofa y antifilósofa 

a la vez»13. 

Tornant a la qüestió de la diferència entre Sartre i Beauvoir, Sonia Kruks, Terry Keefe14 i E. 

Lundgren-Gothlin15 han estudiat aquesta idea de subjecte situat: «In the work of Beauvoir, I 

want to argue, we find a nuanced conception of the subject that cannot be characterized as 

either Enlightenment or postmodern»16. En paraules de Kruks:  

«Beauvoir can both acknowledge the weight of social construction, including gender, in the 

formation of the self and yet refuse to reduce the self to an “effect”. She can grant a degree of 

autonomy to the self –as is necessary in order to retain such key notions as political action, 

                                                 
12 LLOYD, G. (2002). The man of reason: "Male" and "female" in western philosophy. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, p. 94. 
13 CASTILLO, A. (2008). “Simone de Beauvoir. Filósofa, antifilósofa” en Papel Máquina. Revista de Cultura, núm. 
1, pp. 33-39. 
14 KEEFE, T. (1996). “Beauvoir’s Early Treatment of the Concept of ‘Situation’” en Simone de Beauvoir Studies. 
Menlo Park, CA: International Simone de Beauvoir Society, núm. 13.  
15 LUNDGREN-GOTHLIN, E. (1997). “Simone de Beauvoir Ethics and its Relations to Current Moral 
Philosophy” en Simone de Beauvoir Studies. Menlo Park, CA: International Simone de Beauvoir Society, núm. 
14. 
16 KRUKS, S. (1992). “Gender and subjectivity: Simone de Beauvoir and Contemporary Feminism” en Signs, 
vol. 18, núm. 1, p. 92.   
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responsibility, and the oppression of the self –while also acknowledging the real constraints on 

autonomous subjectivity produced by oppressive situations»17 

En la moral existencialista, no exercir la transcendència es considera una conducta de mala 

o falta moral del subjecte. Quan la caiguda en la immanència és infligida, és a dir, no podem 

realitzar els nostres projectes perquè hi ha tot un seguit d’obstacles que ho impedeixen és la 

premissa central de la qual partirà Le deuxième sexe. Es fa patent doncs, la diferència amb 

Sartre i el seu plantejament en L´être et le néant on la llibertat s’entén en base a què el 

subjecte seria sempre lliure tot i que aquests límits vinguessin de fora.  

Un altre punt que ha estat àmpliament discutit pel feminisme posterior és la qüestió de 

“l’Altra” («la categoría de Otro es tan originaria como la conciencia misma»)18. En paraules 

de López Pardina: «Sartre como Beauvoir, toma de Hegel esta categoría y le da un 

tratamiento fenomenológico de tipo husserliano usándola para analizar las relaciones entre 

prójimos y señalar tanto el carácter conflictivo cuanto la reciprocidad de las conciencias»19. 

En canvi, Beauvoir recorre al sentit de la fenomenologia hegeliana per remarcar la relació 

no recíproca entre els homes i les dones. Considera que la dialèctica hegeliana que explica la 

relació de l’amo amb l’esclau s’aplicaria molt millor a la relació entre l’home i la dona. 

Aquesta dialèctica li serveix per exemplificar la seva teoria sobre el domini i l’opressió en la 

societat patriarcal on la dona és «originariamente un existente que da la Vida y no arriesga 

su vida» mentre que l’home sí. L’activitat masculina ha creat valors i ha constituït 

l’existència com un valor en si a diferència de la femenina que ha quedat reclosa a una 

esfera d’immanència. Beauvoir creu que les dones «como el esclavo de Hegel, están 

preparadas para “la inversión dialéctica”. Lo que necesitan es “un despertar de la 

conciencia” que les permita conocer sus verdaderas posibilidades»20 

L’obra es divideix en dues parts a la llum d’un mètode regressiu-progressiu. En la primera 

fase analitza les dones des d’una perspectiva socio-cultural des de la biologia, el 

psicoanàlisis, el materialisme històric. Com s’origina l’opressió? A la introducció explica 

com aquesta situació no ha esdevingut, és a dir, que no s’ha produït ni per evolució ni per un 

esdeveniment en concret. Segons l’autora, hi ha tres factors que conformen l’opressió: 

l’ontològic, el biològic i el cultural. En relació al factor biològic, durant els anys 70 van 

irrompre en el discurs teòric feminista Shulamith Firestone i Kate Millet. Firestone, autora 

                                                 
17 Ibid., p. 94. 
18 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit.., p. 51. 
19 LÓPEZ P., T., pròleg d’El segundo sexo, op. cit., p. 20. 
20 ORTEGA RAYA, J. (2005). Aportación de Simone de Beauvoir a la discusión sobre el género, Barcelona: Publicaciones 
Ateneo Teológico, p.129. 
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jueva canadenca, va escriure l’any 1970 un dels textos fonamentals del feminisme radical, 

The Dialectic of Sex21, on es mostra altament deutora amb Beauvoir. En aquest assaig, 

Firestone pren la teoria biologista per demostrar que l’opressió rau precisament en els 

atributs biològics de la dona.  

Una altra de las grans continuadores de Beauvoir, i coneguda per la seva gran màxima «The 

personal is political», és Kate Millett i el seu llibre Sexual Politics22. La nord-americana es 

considera hereva de la tradició il·lustrada de Beauvoir i López Pardina la considera 

continuadora de la francesa per dos arguments principals: Beauvoir considera el patriarcat 

com el sistema on es genera l’opressió de les dones tot i que el triomf no va ser «casual, ni 

el resultado de una revolución violenta»23. En aquest sentit doncs, Millett proposa la teoria 

que el patriarcat és política sexual, partint de la seva posició que la relació entre ambdós 

gèneres és política perquè es tracta d’una relació de poder. Així doncs, comparteixen la idea 

que l’abolició del patriarcat forma part de l’alliberació. Una segona idea, seria «la posición 

crítica en relación con la “revolución sexual” de los sesenta, en el sentido de que no hay 

que dejarse enganyar por la retórica de los que se presentan como liberadores del sexo»24. 

Aquí l’autora s’està referint a autors com D. H. Lawrence, Norman Mailer o Henry Miller. 

En la seva obra, Millet segueix els passos de Beauvoir analitzant els mites que han participat 

en la creació de l’alteritat de les dones.  

En llenguatge del feminisme actual, quan Beauvoir diu que «On ne naît pas femme on le 

devient»25, s’està referint a la concepció de gènere com una construcció cultural sobre el 

sexe i per tant, la construcció de la “feminitat” i la “masculinitat” amb una sèrie d’atributs 

inscrits en una societat patriarcal. Segons Ana de Miguel, l’obra de Beauvoir prepara les 

bases del que, unes dècades posteriors, seran els Women’s Studies: «el debate sobre el 

androcentrismo del conocimiento y sobre cómo situarse ante la herencia cultural continúa 

abierto»26. Miguel sintetitza el que és el nucli de la seva filosofia:  

«Diríamos que reposa en el desvelamiento del “androcentrismo” y la plusvalía ontológica que 

reporta a los varones, al afirmar no sus talentos ni sus triunfos sino “la condición elemental de su 

                                                 
21 FIRESTONE, S. (1970). The dialectic of sex: The case for feminist revolution. Londres, Palgrave Macmillan, 2003. 
22 MILLETT, K. (1969). Sexual politics. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 2000.  
23 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 141. 
24 LÓPEZ P., T., pròleg d’El segundo sexo , op. cit., p. 23 . 
25 Fina Birulés ho ha traduït al català com «Ningú no neix dona: s’hi torna» 
26 MIGUEL, A.. DE, “El legado de Simone de Beauvoir en la genealogía feminista: la fuerza de los proyectos 
frente a La fuerza de las cosas”, art. cit., p. 127. 
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persona, como la clave de la reproducción simbólica del enrevesado y despiadados sistema de 

dominación patriarcal»27 

Per acabar, una de les figures clau del feminisme actual i postmodern és Judith Butler que 

entén que el «On ne naît pas femme on le devient» podria ser llegit com una manera de 

resoldre i entendre el cos en les normes de gènere. Apunta Miguel que pot ser que Beauvoir 

no tractés la seva sexualitat des de la perspectiva política feminista però amb ella la 

sexualitat va entrar en el feminisme: «Sus páginas autobiográficas se convirtieron en un 

claro antecedente de lo que será la politización de las experiencias personales en los grupos 

de autoconciencia de los sesenta»28. La idea de “gènere” que introdueix Beauvoir anirà més 

enllà amb Butler quan li criticarà que la seva visió binària dels sexes ja assumeix en si que el 

gènere, tot i que sigui una construcció social, està vinculat al cos. A diferència de Butler que 

considera que el gènere no té perquè estar vinculat al sexe com tampoc el sexe al gènere.  

En aquesta tensió entre cos, sexe i gènere, Beauvoir esbossa les tres anomenades 

justificacions on analitza les tres actituds inautèntiques en les quals la dona tracta de fugir 

de l’opressió del sistema patriarcal. La narcisista, l’enamorada i la mística són tres exemples 

de sintonia amb els mateixos mecanismes d’opressió del sistema. Si la dona com a ésser 

humà és transcendència i llibertat, com és possible que es trobi sotmesa per l’altre ser 

humà, el seu semblant? En relació a les tres actituds, Gloria M. Comesaña apunta el 

següent: «estas actitudes podrían ser, como auténticas, de la parte de un ser libre e 

independiente, dentro de un mundo en el cual la mujer tuviese, en igualdad de condiciones 

con el hombre, las mismas oportunidades y derechos»29. Tanmateix, la dona viu una 

situació on exercir la transcendència és una tasca complicada enmig d’una societat patriarcal 

on la violència de les belles imatges, de la suposada “feminitat”, tanquen les dones a un 

paper secundari, és a dir, com a Altra.  

El primer capítol d’aquest treball introdueix la qüestió del narcisisme com una de les tres 

fugides del subjecte i del fracàs de buscar la transcendència en la immanència. Què és el 

narcisisme en Beauvoir? És quan el jo s’erigeix com a fi absolut i el subjecte s’hi replega en 

ell a mode de fugida. És en aquest tema que s’hi relaciona la idea de “cos” que ens porta a 

un punt problemàtic perquè hi ha hagut qui ha vist en Beauvoir un raonament que 

justificaria que les dones han tingut tendència a objectivar els seus cossos i que, per tant, la 

font originària no rauria en l’opressió per part dels homes. En certa manera, Beauvoir dóna 

                                                 
27 Ibid., p. 128. 
28 Ibid., p. 133. 
29 COMESAÑA, G. (1989). “Segundo sexo; vigencia y proyección”, p. 55. 
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una “implicació” similar quan atribueix a la dona l’alienació del seu cos al seu desig com a 

subjecte. Tanmateix, l’autora entén la idea de narcisisme diferent de com altres autors ho 

havien fet anteriorment. Entorn aquest tema, hi ha hagut diferents interpretacions com la 

de Sandra Bartky, que reconeix la seva influència però en fa una crítica: «Beauvoir had 

pointed me down this path, though I found her work still dominated by the somewhat 

ahistorical categories of 'self' and 'Other'». A mode de síntesi, els motius beauvoirians que 

condueixen certes dones a l’estat del narcisisme, i que provenen de la seva situació, són el 

fet que se senten frustrades com a subjectes.  

Ara bé, per què els homes no cauen en aquesta “mala fe”? Precisament perquè els homes 

en una societat patriarcal són els que arrisquen la vida, els que fan projectes i els que se 

saben subjectes. Això els fa lliures tot i que, seguint la mateixa premissa hegeliana, també 

els converteix en víctimes perquè depenen de l’Altra. És a través del desdoblament que la 

narcisista busca ser subjecte masculí a la vegada que objecte femení. Aquest procés és 

impossible i per tant, la porta a una frustració. En aquest capítol de la narcisista apareix el 

mirall com un tipus de desdoblament on la dona pot objectivar el seu cos. L’home en canvi, 

no s’hi reconeix ni cau en l’embadaliment.  

Tant en el capítol de la narcisista com en el de l’enamorada, s’han incorporat anàlisis de 

dues obres literàries de Beauvoir: L’invitée (1943) i La femme rompue (1968). Tot i que la 

qüestió dels paral·lelismes entre l’obra literària i l’obra filosòfica de l’autora sigui un tema 

molt interessant, en aquest cas, no es tracta en profunditat. És a dir, les dues referències 

s’utilitzen per exemplificar idees que l’autora reflexiona en el que van ser les seves novel·les 

i que presenta en les tres justificacions de Le deuxième sexe. Per tant, idees com l’evocació de 

la infantesa com un període de reconeixement o la dedicació narcisista del teatre com un 

espai d’exaltació del jo i de creació d’accions fictícies, es veuen en personatges com 

Françoise a L’invitée. En el cas de l’enamorada, la segona de les inautèntiques actituds en 

què la dona cau en la immanència, trobem a Monique de La femme rompue i la seva alienació 

per l’amor a un home. Beauvoir examina la condició de l’enamorament en les dones i com 

aquest procés condueix molt sovint a una entrega total a l’objecte estimat i un oblit de si 

mateixes. Després de la publicació de les cartes entre Beauvoir i Sartre, diferents qüestions 

que apareixen en el capítol –de manera crítica- com la idea d’amor, la gelosia o l’entrega en 

la relació dels amants, apunten directament a la vida íntima de Beauvoir. És per tant, un 

dels capítols en què la relació amb el seu gran amor, Sartre, o amb el nord-americà Nelson 

Algren, com també les relacions amb joves estudiants passen a ser objecte d’anàlisi. Moltes 
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feministes han vist una contradicció entre la vida personal de Beauvoir i els seus postulats 

sobre paper. Tanmateix, tot i que hi ha un capítol sobre aquest punt, no ha estat l’objectiu 

d’aquest treball participar d’aquest debat que encara avui és vigent. 

Finalment, el tercer capítol, “La mística”, Beauvoir s’ocupa d’analitzar el misticisme com 

una filosofia de vida on la dona confon amor humà amb amor diví i per aquesta associació, 

la seva vida està condemnada a la frustració. En aquest punt, l’autora relaciona misticisme i 

masoquisme amb la idea que la dona ha estat acostumada a viure agenollada. En les 

místiques veu, com ha vist també en les dues altres actituds, una alienació perquè en 

comptes d’exercir la transcendència, hi ha una rendició a la feminitat. Ara bé, en les 

místiques hi ha diferències: unes són les místiques menors i unes altres són les dones 

d’acció com Santa Teresa a qui la filòsofa presenta com un model de dona alliberada. És 

important destacar que el fet que Beauvoir expliqui de manera ambigua el perquè la 

considera una dona d’acció, no deixa entendre amb claredat la importància d’aquesta figura. 

Tot i així, és evident que Santa Teresa i la seva reforma eclesiàstica van ser una alliberació 

del model masculí i és això el que Beauvoir li va interessar tot i que sense explicar-ho 

detalladament en el capítol.  

A continuació s’analitzaran els tres capítols de les justificacions per veure què tenen en 

comú les tres actituds inautèntiques i quina seria l’opció alliberada de dona per sortir de 

l’alteritat. Avançar però, que certes ambigüitats en alguns punts fan de Le deuxième sexe una 

obra complexa que, tot i que moltes feministes han intentat superar, la seva vigència es fa 

evident quan en el debat de com concebre el problema de la dona hi ha constantment 

referències a la filòsofa francesa. 
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Capítol 1: Sobre “La narcisista” 

1.1. Desdoblament: miratge i diàleg interior 

En les primeres línies del capítol ‘La narcisista’, Beauvoir diu: «Se ha dicho a veces que el 

narcisismo era la actitud fundamental de todas las mujeres», parafrasejant l’obra The 

Psychology of Women d’Helene Deutsch30, una de les pioneres en psicologia de la dona des 

d’una perspectiva psicoanalítica. La influència de Deutsch i l’obra esmentada en el capítol 

sobre la narcisista és molt important, tot i que la psiquiatra tan sols aparegui una vegada 

citada. «In our view the continuation of this function of narcissism beyond adolescence is a 

specific and differentiating trait of femininity», senyala Deutsch al·legant l’existència de tres 

atributs que conformarien la identitat “femenina”: el narcisisme, la passivitat i el 

masoquisme. Aquesta autora dóna gran importància a la influència de la figura materna en 

el desenvolupament de l’adolescent (com també ho fa Beauvoir). Encara que aquest 

plantejament de base de Deutsch sigui rebutjat per Beauvoir31, hi ha alguns punts en comú 

entre ambdues autores. És important abans però, emmarcar la definició pròpia de 

“narcisisme” de Beauvoir: «Es un proceso de alienación bien definido: el yo se erige en fin 

absoluto y el sujeto emprende la huida en él [...]. Lo que es verdad es que las circunstancias 

invitan a la mujer más que al hombre a volverse hacia sí y a consagrase su amor»32.  

Amb poc menys de vint pàgines, la filòsofa connecta diferents qüestions que han anat 

apareixent durant tot Le deuxième sexe per explicar la figura de la narcisista. Aquesta és 

descrita com una conducta de mala fe basada en un ofegament del mirall de si mateixa que 

viu, o més aviat es desviu, per autosatisfer-se. Immersa en l’aparença, la narcisista només 

parla i no escolta, se sap centre del món i, per tant, segons Beauvoir no es jutja 

suficientment fet que la porta a caure en un ridícul permanentment. El seu temperament la 

duu a estar constantment observant-ho tot i que no veu res. A més a més, tot allò que no 

pugui ésser integrat en el seu cas particular, li semblarà aliè i, a més a més, com que se sent 

amenaçada pels altres, la seva actitud sovint és de irritació o desafiament.  
                                                 
30 L’any 1924, en un congrés Deutsch va fer una conferència que portava el títol de “La psicología de la mujer 
con relación a las funciones de reproducción” on ja començava a encaminar el que seria el seu llibre 
Psicoanálisis de las funciones sexuales de la mujer. 
31 A part del capítol de la narcisista, Ingrid Galster considera interessant veure les influències de l’obra de 
Deutsch en la part de ‘Formació’. En aquest sentit, Marie-Andrée Charbonneau apunta que el rebuig de 
Beauvoir d’una essència femenina: «remet en cause cette affirmation en tentant de démontrer que ce n’est pas 
une question d’essence mais de situation» en CHARBONNEAU, M. (2004). "La narcissiste" en GALSTER, I. 
(Ed.) Simone de Beauvoir-le deuxième sexe: le livre fondateur du féminisme moderne en situation. París: Editions Honoré 
Champion, vol. 13, pp. 419. 
32 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 791. 
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El punt de partida de l’autora és la idea d’amor: «todo amor reclama la dualidad de un 

sujeto y de un objeto»33. És a través de dues vies que les dones accedirien al narcisisme: 

«como sujeto se siente frustrada; siendo niña se la priva de ese alter ego que es el pene para el 

niño»34. És en aquest moment, que torna a insistir amb una idea present en l’obra: mentre 

que la realitat de l’home són els seus projectes (se sap activitat i subjectivitat), la de la dona 

és totalment contrària. És després d’aquest primer plantejament que Beauvoir introdueix el 

concepte de “desdoblament”: «La mujer puede llegar a desdoblarse en un sujeto masculino 

y un objeto femenino»35. Aquest és un procés fictici ja que no és possible «ser para sí 

positivamente otro, y captarse en la luz de la conciencia como objeto»36. D’aquesta manera, 

la filòsofa afirma que l’home no es reconeix en la imatge quieta del mirall i tampoc li troba 

cap mena d’atractiu. En canvi, la dona té més tendència a desenvolupar un cert interès en el 

miratge. La narcisista doncs, està presa i depèn de la mirada dels altres. Beauvoir afirma: «Si 

puede ofrecerse a sí misma a sus propios deseos, es porque desde su infancia se ha visto 

como un objeto. Su educación la ha empujado a alienarse en su cuerpo entero, la pubertad 

le ha revelado este cuerpo como pasivo y deseable»37. 

En aquest sentit, Deutsch analitza el narcisisme en l’adolescència i hi veu una doble 

afectació: positiva perquè evita la dissolució de la personalitat de l’adolescent i li enforteix el 

seu ego juvenil. Tanmateix, per contra també té una mala influència en l’ego: «this double 

action that gives rise to the movement back and forth, the ebb and tide of overweening 

pride and contrition, in brief, the whole picturesque medley that is the psychologic pattern 

of adolescence»38.  

Per explicar el desdoblament, Beauvoir escull el cas literari d’una nena que materialitza 

aquest somni -fictici- en la nina: Madame de Noailles i el seu gran temple al narcisisme com 

és Le Livre de ma vie. El paral·lelisme amb la dona adulta és el mirall que es converteix en 

l’aliat des d’on «separarse y alcanzarse». «La belleza masculina es indicación de 

trascendencia, la de la mujer tiene la pasividad de la inmanencia»39, afirma Beauvoir. És per 

això, que l’home que se sent subjecte no cau en l’embadaliment de la seva imatge reflectida, 

a diferència de la dona que hi veu un atractiu perquè es pensa objecte. Aquesta embriaguesa 

                                                 
33 Ibid.   
34 Ibid.   
35 Ibid., p. 792. 
36 Ibid.  
37 Ibid. 
38 DEUTSCH, H. (1944). The psychology of Women: a psychoanalytic interpretation. Nova York: Grune & Stratton, vol. 
I., p. 94. 
39 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 793. 
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desbocada condueix a la narcisista, com el cas de Marie Bashkirtseff, a voler materialitzar 

aquest amor fins i tot en un marbre: 

«Cuando llego me desvisto, me quedo desnuda y me impacta la belleza de mi cuerpo como si no la 

hubiera visto jamás. Habría que hacer mi estatua, pero ¿cómo? Si no me caso es casi imposible. Es 

absolutamente necesario, porque me iré afeando, estropeando...necesito tomar marido, aunque sólo 

sea para hacer mi estatua»40   

Deutsch també cita el cas de la princesa Bashkirtseff tot i que hi afegeix una diferència: «In 

other types of adolescent girls the narcissistic-exhibitionistic fantasy is not necessarily 

connected with an almost unreal love object, as was the case with Maria Bashkirtseff»41. 

Beauvoir entén el desdoblament com una identificació com a subjecte i com a objecte. És a 

dir, se senten un subjecte singular però també veuen en el seu rostre o en el seu cos trets 

que els criden l’atenció i les fan sentir-se especials.  

Beauvoir introdueix una nova idea en la narcisista: ser Déu per a si mateixa («Llegar a ser 

Dios es realizar la síntesis imposible del en-sí y del para-sí»42). L’autora ho veu en l’exemple 

de Madame Mejerowsky quan diu «me amo, soy mi dios». Tot i així, apunta que el mirall no 

és l’únic element de desdoblament de la narcisista; també hi ha el que ella anomena “diàleg 

interior”. L’anàlisi beauvoirià se centra en l’anàlisi de la dona occidental que, com que passa 

molt de temps en l’espai domèstic immersa en important avorriment, es dedica a estones a 

construir aquesta imatge de la seva identitat. La narcisista està ocupada en ella mateixa 

perquè com que la seva singularitat no és reconeguda a través de les funcions tradicionals 

com són el fet ser mare, esposa o mestressa, es replega en la seva immanència. De jove, la 

narcisista somniava amb el seu futur mentre que ara viu en una espècie de present hermètic 

amb un culte sense límit: «encerrada en un presente indefinido, se relata su historia»43.  

Saber-se Déu és el que veu la narcisista quan observa la imatge reflectida al mirall. 

Tanmateix, la seva actitud és una condemna a la fugida del subjecte perquè no hi ha 

totalitat ni plenitud en aquesta actitud inautèntica. Així doncs, el narcisisme infantil de la 

dona s’allarga en la maduresa.  

A tall de conclusió, la filòsofa situa la narcisista en una falsa il·lusió en si/per a si, alienada 

en un doble i un públic imaginari on aquest doble és fictici i per tant, no existeix. El 

desdoblament ha quedat exemplificat com un procés d’alienació de la narcisista perquè la 

                                                 
40 Beauvoir cita BASHKIRTSEFF, M. Journal of a young artist. Nova York: Cassel, 1889. 
41 DEUTSCH, H., The psychology of Women: a psychoanalytic interpretation, op. cit., p. 98. 
42 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., pàg. 795. 
43 Ibid.  
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seva adulació non stop la condueix a viure en un fracàs constant. Això també s’accentua per 

la idea de la impossibilitat d’entregar-se i de fugir «sin rumbo a la multitud, al ruido, a los 

demás»44 i de sortir del seu “èxtasis del mirall”: «Quiere conocer la embriaguez y los 

tormentos de la enamorada, las alegrías puras de la maternidad, la amistad, la soledad, las 

lágrimas, las risas; pero como nunca se puede entregar, sus sentimientos y sus emociones 

son forzados»45. 

És per això que Beauvoir situa la narcisista com una de les tres conductes de mala fe 

perquè, no pel fet d’elegir-se com a fi suprem, s’allibera de la immanència sinó tot el 

contrari: «se condena a la esclavitud más estrecha; no se apoya en la libertad, se convierte 

en un objeto que está en peligro en el mundo y en las conciencias ajenas»46. Finalment, 

tanca el capítol amb una frase lapidària: «A ella se aplica especialmente la frase: “Quien 

quiera salvar su vida la perderá”»47. 

 

 

1.2. El record infantil i l’originalitat perduda 

És per aquesta prolongació del narcisisme infantil a la vida adulta que entra la qüestió d’una 

certa nostàlgia per la infància que, segons Beauvoir, es demostra en el que s’ha considerat 

com literatura “femenina”. És aquella evocació constant de “quan era petita jo...”. L’autora 

se serveix de casos literaris per explicar-ho i nota que, mentre que la infantesa té una 

presència important en les autobiografies de dones, en el cas dels homes és molt menor. 

Com entén aquesta mirada melancòlica de recordar i evocar-se constantment al període 

infantil? L’autora analitza aquesta afecció a través d’una analogia entre una infantesa plena 

de reconeixement i singularitat amb una maduresa abocada a la immanència. Segons 

Beauvoir, quan la nena és petita viu la seva condició de manera especial, és a dir, coneix la 

independència i té una perspectiva de futur amb projectes i de llibertat: «sentían sobre su 

cabeza la mano benévola e imponente del padre al tiempo que disfrutaban de los placeres 

                                                 
44 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 806. 
45 Ibid., p. 807. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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de la independencia; protegidas y justificadas por los adultos, eran individuos autónomos 

ante quienes se abría un futuro libre»48. 

Trobem interessant reflexionar sobre les Mémoires d’une jeune fille rangée on des de molt jove, 

Beauvoir expressa la consciència del seu propi jo. D’entre les moltes qüestions que hi 

apareixen, en les seves confessions s’entreveu un cert narcisisme infantil que, després 

també desenvolupa en la seva novel·la L’invitée on el personatge es debat entre el seu jo i 

amb el seu no jo, és a dir, l’alteritat. En els inicis de les memòries, la filòsofa descriu unes 

fotografies del seu àlbum familiar: «Por muy lejos que vaya en mis recuerdos, me sentía 

orgullosa de ser la mayor: la primera. Disfrazada de Caperucita Roja, llevando en mi cesta 

una torta y un tarro de manteca me sentía más interesante que un lactante preso en su 

cuna»49. 

Aquest afany d’auto-reconeixement s’estén en l’experiència adulta on l’amor i el matrimoni 

esdevenen una presó perquè la converteixen en servent i objecte. Per tant, se senten 

desprotegides i devorades per «una generalidad: una esposa, una madre, un ama de casa, 

una mujer entre millones de mujeres»50. La narcisista doncs, a part de meravellar-se d’aquest 

període i sumar-lo en la narració de la seva història, també tracta de revifar-la en ella. És la 

temptativa de voler recuperar el sentit o com diu Beauvoir, “l’originalitat perduda”, i 

demostrar la seva excentricitat i singularitat com si allò que avui és, ho hagués estat sempre. 

Hi ha una frase que a la nostra manera d’entendre, és excel·lent per il·lustrar aquesta 

qüestió: «Cada preferencia parece una excentricidad, cada opinión un desafío al mundo»51. 

És per aquest fervor d’encís que la narcisista trobarà en la literatura un gran amic. Tot i així, 

aquest personatge creat tindrà més o menys consistència «en función de su inteligencia, su 

obstinación y la profundidad de alienación»52.  

De totes les fonts que cita, Beauvoir observa a través de les seves fonts literàries (la senyora 

Welton de Dorothy Parker, Anna Noailles o la malalta de Stekel) un denominador comú: la 

incomprensió. Situa doncs, aquesta mancança de reconeixement en la idea de secret: «el 

“secreto” se reduce a la convicción vacía de poseer en el fondo de sí una clave que permite 

                                                 
48 Ibid., p. 796. 
49 Ibid.  
50 BEAUVOIR, S. (1958). Memorias de una joven formal. Barcelona: Edhasa, 2008. Títol original: Mémoires d’une jeune 
fille rangée, p. 11. 
51 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., 796. 
52 Ibid., p. 797. 
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descifrar y justificar sentimientos y conductas [...] La mujer se cree habitada por un misterio 

inefable»53. És  doncs, una manera d’alimentar al culte del seu interior.  

Segons Lourdes Otero León, el buit amor de l’enamorada és «en la conquista de las bellas y 

delirantes imágenes de sí que necesita la enamorada» on s’aprecia en el tema de 

l’erotomania». Beauvoir coincideix amb el psiquiatre Gaëtan Gatian de Clérambault en la 

idea d’erotomania com una espècie de deliri professional: «sentirse mujer es sentirse objeto 

deseable, es creerse deseada y amada. Es notable que de diez enfermos aquejados de 

“ilusión de ser amados”, nueve son mujeres»54. Aquest deliri de ser estimada es troba tant 

en la narcisista, en l’enamorada amb el seu amor insuficient de l’amant idolatrat com en 

l’entrega passional a Déu de la mística. Segons Beauvoir, l’erotomania «puede aparecer en el 

seno de diferentes psicosis, pero su contenido es siempre el mismo»55. En aquest moment 

la filòsofa se serveix d’un cas analitzat per Gaston Ferdière a L’Érotomanie on una dona de 

quaranta-vuit anys confessa una relació irreal i deformada entre ella i el senyor Achille. 

Beauvoir apunta que aquest tipus d’actitud pot conduir a una mania persecutòria i en el cas 

de la narcisista, s’ha d’entendre pel fet que ella no considera que no pugui ser estimada 

apassionadament.  

 

 

1.3. Paral·lelismes entre la narcisista i L’invitée 

L’escriptura per a Beauvoir va ser una de les vies, juntament amb la filosofia, per descriure 

el món i comprendre’s. De tota l’obra de l’autora, es fa difícil destriar del que és merament 

ficció d’allò realment biogràfic. El seu desig de ser una dona lliure i autònoma passava per 

assumir la seva pròpia vida. En general, les seves novel·les no han cridat tant l’atenció tot i 

que, juntament amb els seus assajos i memòries segons Mariella Sala: «comparten un mismo 

horizonte en la obra de Beauvoir: narrar la experiencia humana a través de la propia vida. 

Cuando se trata de una mujer, y en especial en el contexto de los años cincuenta, esta 

narrativa se convierte en una verdadera revelación»56.  

                                                 
53 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 799. 
54 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 803. 
55 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 804. 
56 SALA, M. (2008). “Simone de Beauvoir: confesión y escritura” en DORIS, M. (ed.). La segunda mirada: memoria 
del coloquio Simone de Beauvoir y los Estudios de Gênero. Lima:  Ediciones Flora Tristán, p. 14. 
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Com passa amb la figura de l’enamorada, la narcisista també està en les seves obres. Un clar 

exemple és la novel·la L’invitée57, publicada el 1943, que s’emmarca en un ambient 

intel·lectual com el que van tenir Beauvoir i Sartre. En aquell moment, Beauvoir ja no era 

una desconeguda i la seva primera novel·la va cridar l’atenció pel to en què va ser escrita. 

Merleau-Ponty escrivia en Sentido y sinsentido que L’invitée significa el descobriment de la 

literatura metafísica. Si l’ésser humà és metafísica («Man is metaphysical in his very being, in 

his loves, in his hates, in his individual and collective history»58) la metafísica ja no és 

quelcom d’unes hores al mes sinó que és radicalment important i present en la vida 

humana. Segons Merleau-Ponty, amb Beauvoir es desenvolupa el concepte de literatura 

metafísica que certifica la fi de la literatura moral.  

Plena de paral·lelismes autobiogràfics, L’invitée narra la història d’una jove intel·lectual, 

Françoise, que viu del teatre i es rodeja d’un ambient propi dels bars de Montparnasse del 

moment. De tots els personatges que hi apareixen, n’hi ha tres de principals: Françoise, 

Xavière (una joveneta que ve de les afores de París, en concret de Rouen) i Pierre que és la 

parella de la protagonista (tot i que tenen una relació oberta a altres relacions). Hi ha qui hi 

ha vist en aquest trio un retrat autobiogràfic entre Beauvoir, Olga i Sartre. Tot i que ella ho 

va negar en nombroses ocasions, tant la relació de Françoise amb Xavière com la manera 

en què els personatges de Françoise i Pierre intenten seduir a la jove Xavière, permeten fer 

certs paral·lelismes entre vida i ficció: 

«Examinó con cierta perplejidad la cara huraña de Javiera; era un pequeño personaje desconcertante; 

con esa boina que ocultaba sus cabellos rubios, tenía casi un aspecto de chiquillo; sin embargo, era el 

rostro de una joven lo que había conmovido a Francisca seis meses atrás»59 

S’intueix una cert narcisisme en la protagonista tal i com s’evidencia al cap de ben poques 

pàgines en una conversa amb Gerbert al teatre: «Ahora estoy tranquila porque me he 

convencido de que, vaya donde vaya, el resto del mundo se desplaza conmigo. Es lo que 

me salva de toda nostalgia»60. O també: «Francisca sonrió: no era guapa, pero le gustaba su 

propia cara; siempre le causaba una sorpresa agradable encontrarla en un espejo». Veiem 

doncs en Françoise un cert emmirallament de la seva imatge. En tota la novel·la, a través 

dels personatges es va creant una mena de cercle narcisista i carregat de possessions i 

gelosies. La protagonista viu en un egocentrisme infantil com el que s’ha analitzat 

                                                 
57 En castellà ha estat traduïda com La invitada mentre que en anglès She came to stay.  
58 MERLEAU-PONTY, M. (1948). Sense and non-sense. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1964. 
Títol original: Sens et non-sens, p. 28. 
59 BEAUVOIR, S. (1943). La invitada. Barcelona: Edhasa, 1990. Títol original: L’invitée, p. 13. 
60 Ibid., p. 60. 
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anteriorment: «¿Cómo debería ser la vida, según usted?», li pregunta Xavière. Ella li respon: 

«Como cuando yo era pequeña». Estem davant d’aquella idea d’una infantesa plena de 

reconeixement que Beauvoir desenvolupa en Le deuxième sexe.  

Un altra idea que recull Beauvoir en el capítol de la narcisista és la connexió d’aquesta amb 

el món del teatre. El teatre com a espai d’exaltació i com una manera d’inventar-se 

escenaris d’acció que mai tenen lloc a la vida real: «una narcisista ambiciosa desea exhibirse 

de forma más rara y variada. En particular, cuando convierte su vida en una obra que se 

ofrece a los aplausos del público»61. En relació amb això, Beauvoir exposa que la narcisista, 

com l’actriu que es rendeix al culte del jo, depèn d’un públic imaginari que li confirmi la 

imatge que ella té de si mateixa: «como es el centro de su universo y no conoce más 

universo que el suyo, es el centro absoluto del mundo»62. També en sintonia amb l’autora, 

Deutsch afirma el següent: «The happiness or unhappiness of a person with such an 

attachment depends absolutely on the judgment of others»63. A part de la protagonista, en 

L’invitée tenim altres models de dona que Beauvoir analitza. Un exemple és Isabel, 

aparentment una dona alliberada, artista i enamorada d’un home casat, Claudio. En una 

conversa amb la seva amiga Françoise, ambdues professen ser de l’espècie de les alliberades 

i no pas d’aquelles que es desviuen per sol home. Tot i així, hi ha una escena en la novel·la 

en què és presentada en un moment de debilitat i es demostra que ella és víctima d’aquest 

aferrament a Claudio tal i com li passa a la seva dona real (Susana): 

«De pronto, Isabel tuvo una visión de dolor; vio su estudio vacío donde ya no esperaría ninguna 

llamada de teléfono, su casillero vacío en la portería, el restaurante vacío, las calles vacías. Era 

imposible, no quería perderle; débil, egoísta, detestable, no tenía importancia, necesitaba de él para 

vivir; aceptaría cualquier cosa por conservarle»64 

En aquesta novel·la, també apareixen d’altres qüestions relacionades amb la idea d’amor 

com són la gelosia o la infidelitat. Tot i ser una obra molt primerenca, ja veiem en L’invitée 

una escriptura que desvela com són les relacions entre homes i dones, però també entre 

dones. Serà a partir d’aquesta novel·la que l’autora comença a desenvolupar el que serà una 

de les seves principals teories en Le deuxième sexe com és el concepte d’alteritat en les dones.  

                                                 
61 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 801. 
62 Ibid., p. 805. 
63 DEUTSCH, H., The psychology of Women: a psychoanalytic interpretation, op. cit., p. 117. 
64 BEAUVOIR, S., La invitada, op. cit., p. 60. 
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Capítol 2: Sobre “L’enamorada” 

2.1. La idea d’amor 

Diu Beauvoir: «La palabra “amor” no tiene el mismo significado para uno y otro sexo y se 

convierte así en fuente de algunos graves malentendidos que los separan»65. Seguidament, la 

filòsofa cita Lord Byron que «dijo oportunamente que el amor sólo es una ocupación en la 

vida del hombre, mientras que es la vida misma de la mujer»66. També hi coincideix 

Nietzsche de qui l’autora mostra el següent fragment: 

«El hombre y la mujer entienden por amor cada uno una cosa distinta, y se cuenta entre las 

condiciones del amor en ambos sexos que el uno no presuponga en el otro el mismo sentimiento, el 

mismo concepto de “amor”. Lo que la mujer entiende por amor está bien claro: entrega perfecta (no 

solo abnegada dedicación) de cuerpo y alma, sin miramiento alguno, sin reserva alguna, con pudor y 

horror más bien ante la idea de una entrega sometida a cláusulas y condiciones. Por esta ausencia de 

condiciones su amor es una fe: la mujer no tiene otra. Cuando ama a una mujer, el hombre quiere de 

ella precisamente ese amor, por lo que cabe decir que el hombre, en lo que a él respecta, está 

máximamente alejado del presupuesto del amor femenino; y si hay hombres a los que no le sea ajeno 

el anhelo de abnegación perfecta, es que no son hombres»67 

D’aquesta idea de l’amor com a fe absoluta de Nietzsche, és entesa també per Beauvoir en 

l’actitud de l’enamorada. Condemnada a la dependència a causa de la seva situació, 

l’enamorada, tal i com apunta Margarete Mitscherlich: «satisfait ainsi à l’idée d’amour que le 

patriarcat lui a imposée depuis des siècles comme étant féminin»68. Mitscherlich centra el 

seu anàlisi en la vida personal de Beauvoir a través de les cartes a Sartre i Algren així com 

també d’altres relacions íntimes. Tornant a la qüestió de l’amor com una religió, Beauvoir 

compara com les dones amb l’amor arriben a abandonar-se a diferència dels homes que no 

ho fan o, en certa manera, ho fan molt menys. Així, coincideix amb Nietzsche («entrega 

perfecta (no solo abnegada dedicación) de cuerpo y alma»). Tanmateix, no esmenta el fet 

d’estar d’acord amb la idea nietzscheana que en el cas d’un home entregat a l’amor no seria 

un home. Simplement, la francesa entén que poden haver casos d’homes d’acord amb el 

perfil de l’enamorada però en un nombre molt més reduït que no pas el de les dones. En 

aquest punt, la filòsofa estableix una comparació amb la religió:  

                                                 
65 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 809. 
66 Ibid.  
67 NIETZSCHE, F. (1882). La gaya ciencia. Madrid: Edad. 1967. Títol original: Die fröhliche Wissenschaft, p. 363 
68 MITSCHERLICH, M. (2004). "L’amoureuse" en GALSTER, I. (Ed.) Simone de Beauvoir-le deuxième sexe: le livre 
fondateur du féminisme moderne en situation. París: Editions Honoré Champion, vol. 13, p. 431. 
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«En todas las religiones, la adoración de Dios se confunde para el devoto con la preocupación por 

su propia salvación; la mujer, al entregarse totalmente al ídolo piensa que le dará a un tiempo la 

posesión de ella misma y la del universo que se resume en él. En casi todos los casos, lo que pide a 

su amante es ante todo la justificación, la exaltación de su ego»69 

En aquest capítol, emergeix novament una de les idees fonamentals de la filosofia 

existencialista de Beauvoir com és el concepte de “situació”. Una cita de l’autora dins 

d’aquest capítol ho explica: «encerrada en la esfera de lo relativo, destinada al varón desde 

su infancia, acostumbrada a ver en él un soberano al que no le está permitido igualar»70. 

Beauvoir recupera la idea d’entrega total quan estableix que l’enamorada pretén fusionar-se 

amb cos i ànima amb aquell que ha escollit com a ésser absolut. En aquest punt, veiem com 

l’actitud inautèntica de l’enamorada va configurant un escenari de violència cap a ella 

mateixa quan en la seva fervorosa esclavitud hi veu la màxima expressió de la seva llibertat. 

Per què una dona sense un home no té una existència oficial? Per què hi ha certes dones 

que ho accepten? Si com diu l’expressió popular catalana, i que va recollir Maria Mercè 

Marçal, «una dona sense un home és com un peix sense bicicleta». 

Theodor Adorno escriu en la seva Minima moralia: «En lugar de solucionar el problema de la 

mujer, la sociedad masculina ha extendido del tal manera su principio, que las víctimas no 

son ya en absoluto capaces de hacerse cuestión de la cuestión misma»71. Tot i així, Beauvoir 

desplega en Le deuxième sexe una gran reflexió sobre aquest punt i no accepta que la 

condició femenina dictada pels homes sigui àmpliament acceptada per les dones que a la 

vegada caurien en la immanència rebutjant, així, alliberar-se. La qüestió del caràcter i la 

diferència de la concepció d’amor entre homes i dones rau en la diferència de la seva 

situació, segons Beauvoir. No és per tant, la idea nietzscheana que defensa que aquest tipus 

d’amor entre homes i dones és quelcom natural. 

Qui és l’enamorada? És Beauvoir escrivint cartes a Nelson Algren? És Monique a La femme 

rompue? L’enamorada en la seva adolescència buscava identificar-se amb els homes però, 

més endavant hi renuncia. És a partir d’aquell moment que comença a enamorar-se dels 

homes en general. Però aquests homes no poden ser inferiors, a no ser que ella mateixa 

busqui degradar-se, segons Beauvoir. L’enamorada somnia amb el gran amor i normalment, 

les dones que compleixen aquesta actitud han començat la seva carrera amorosa 

tardanament i acceptant el camí tradicional (un marit, una casa i una família). Tot i així, 
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l’amor en l’enamorada és menys important: «El amor suele ocupar menos lugar en la vida 

femenina de lo que se suele pretender. Marido, hijos, hogar, placeres, mundanidades, 

vanidad, sexualidad, carrera son más importantes»72. Mentre que l’home és projecte i 

transcendència, la dona camina sobre l’avorrida línia de la facilitat presa d’un miratge de 

felicitat desbordant. L’home té camins i aquests són més durs però a la vegada, són més -

segurs. 

En el camp de la psicoanàlisi, hi ha qui ha defensat la teoria que la dona buscaria en el seu 

amant la idea del seu pare. Beauvoir en fa un matís: «la mujer no desea reencarnar un 

individuo en otro, sino resucitar una situación: la que conoció siendo niña, protegida de los 

adultos». En la qüestió del narcisisme hi relaciona també aquesta voluntat de recrear els 

primers anys de vida, és a dir, aquesta mena de “somni infantil” tant present en la vida de la 

dona. Beauvoir entén aquesta prolongació perquè no s’hauria portat bé la transformació en 

persones adultes tot i que hi entreveu una àvida voluntat de ser. La dona vol recuperar ser 

el centre del món, un lloc que tan sols va poder ocupar quan era petita.  

 

 

2.2. Sexualitat i erotisme en l’enamorada 

En aquest capítol hi ha una altra idea que connecta amb l’anterior: «sólo la mujer puede 

conciliar armoniosamente su erotismo y su narcisismo»73. Quan l’enamorada rep l’amant se 

sent presa de la seva plenitud de ser i es transporta. Aquesta sexualitat està embolcallada de 

trets místics i té a veure en la identificació de l’amant com a Déu i com a amo. En aquest 

punt, la dona s’abandona i converteix la seva excitació en un sentiment que la porta a un 

èxtasi sagrat. Novament, Beauvoir recorre a la tesi d’Helene Deutsch en The Psychology of 

Women¸en concret a la idea del masoquisme femení que l’autora explica en el capítol VII: 

«Se ha pretendido a veces que este deseo de aniquilación llevaba al masoquismo, pero como he 

recordado a propósito del erotismo, sólo se puede hablar de masoquismo cuando “trato de 

fascinarme a mí misma por mi objetividad a través del otro”74, es decir, cuando la conciencia del 

sujeto se vuelve hacia el ego para captarlo en su situación humillada. Ahora bien, la enamorada no es 
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solamente una narcisista alienada en su yo; experimenta también un deseo apasionado de desbordar 

sus propios límites y de llegar a ser infinita a través del otro que accede a la infinita realidad»75  

L’enamorada doncs, s’entrega a l’amor per “salvar-se” tot i que s’estableix una paradoxa ja 

que la dona acaba per negar-se i caure en la immanència absoluta. Ella mateixa s’aplica 

aquesta violència esdevenint tirana en nom de l’amant. Tot i que es creu la idea de “trobar-

se, entregar-se i elevar-se” en l’amor, s’acaba perdent en aquest espiral. La resposta que 

dóna Beauvoir a Deutsch és que no creu que sigui una qüestió de masoquisme sinó «de 

unión extática». Per a complir la unió, és requisit obligat per part de l’enamorada sentir-se 

necessitada i això ho mesurarà en funció de les demandes del seu amant. És donar sentit a 

l’existència a través del reclam de l’amor de l’home, és a dir, «busca en el amor la 

confirmación de lo que era, de su pasado, de su personaje; pero también compromete su 

futuro»76. El problema ve quan la dona es converteix en víctima voluntària fruit de la 

impossibilitat en el procés d’absorbir l’altre o simplement, de fer-lo feliç. Això la condueix a 

un càstig –que s’imposa ella mateixa- que no és res més que pura violència manifestada en 

una actitud masoquista. Tot i així, Beauvoir apunta que no s’ha de confondre aquest cas 

amb quan l’enamorada «busca su propio sufrimiento con el fin de vengarse de ella misma 

aquellos en los que busca una confirmación de la libertad del hombre y de su poder»77. 

Una altra manera d’expressar la violència amb què viu l’enamorada la seva condició de 

dona és explicar com busca identificar-se o construir-se a partir d’ell. Aquesta 

automutilació, com apunta Beauvoir, és radicalment oposada a la idea d’amor autèntic que 

seria aquell que accepta la contingència de l’altre, és a dir, tot allò que pot ésser o no ésser. 

O en paraules de la filòsofa: «sus límites y su gratitud originaria; así no pretendería ser una 

salvación sino una relación entre seres humanos»78. Però la frustració de no assumir la 

contingència de l’altre, passa pel simple fet que l’home divinitzat no és Déu. Per aquest 

motiu neixen els malsons de l’enamorada en adonar-se que el seu amant té defectes, fins i 

tot és mediocre i no s’ajusta a l’adulació que ella li ha regalat voluntàriament. Això és el que 

expressa Colette en La vagabunda. Com explica Beauvoir aquest procés? Ho redueix a la 

“mala fe” de l’enamorada perquè, tot i que «el elegido sea digno del más profundo amor, su 

verdad es terrestre»79. Aquesta visió de veure l’amor com a salvació, on l’amant és vist sense 

fragilitat, la porta a passar de l’entusiasme a la febre masoquista i per tant, a aniquilar-se i 
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castigar-se: «el masoquismo perpetúa la presencia del yo en una imagen dolorida, derrotada; 

el amor busca el olvido de sí a favor del sujeto esencial»80. 

 

 

2.3. Paral·lelismes entre l’enamorada i La femme rompue 

Com s’ha fet amb el capítol de la narcisista, és interessant tornar a l’obra literària de 

Beauvoir per buscar exemples de les seves aportacions en Le deuxième sexe. En el cas de 

l’enamorada, un bon exemple és la seva novel·la curta La femme rompue, publicada el 1968 i 

dividida en tres històries sobre tres dones. La idea d’amor autèntic, segons Beauvoir, és 

aquell amor que passa pel reconeixement i pel respecte de l’altre, en la contingència dels 

amants. Què hi ha d’amor autèntic en La femme rompue? La protagonista, Monique, és una 

dona de quaranta-quatre anys molt allunyada del que Beauvoir creia que havia de ser una 

dona en una relació d’amor per igual. A diferència d’altres personatges de ficció de l’autora 

com Anne a Les mandarins o Françoise a L’invitée, Monique és el clar exemple d’una dona 

que viu en mala fe. Les tres històries de l’obra tenen el denominador comú de reflexionar 

sobre el dolor femení i, la que dóna nom a l’obra, se centra en el dolor de l’experiència 

amorosa. Monique és abandonada pel seu marit Maurice després d’un llarg matrimoni amb 

fills. Per tant, com en moltes de les seves novel·les (com hem vist en L’invitée) apareix la 

qüestió de la infidelitat. La problemàtica que impregna l’obra és la impossibilitat de trobar 

un equilibri o un sentit a la vida després de la caiguda, és a dir, del desamor. Així doncs, La 

femme rompue és la història d’una dona que s’ha desviscut pel seu matrimoni («Él me colmó, 

no he vivido más que para él»81) i que, amb la confessió de la infidelitat del seu marit, la 

seva existència cau en la desolació fins a fregar gairebé la patologia. Florence Thomas es 

pregunta en Los estragos del amor, d’on prové aquest sentiment d’intempèrie:  

«¿De dónde proviene este sentimiento de desamparo, de abandono, de pérdida tan grande? El yo 

había derivado del objeto amado casi todas las esperanzas y posibilidades de ser provisto de 

satisfacciones y gratificaciones, en una relación que se presentaba, sin agresiones, sin sufrimiento. 

Pero el objeto amado era, por eso mismo, objeto de identificación; la catástrofe proviene de la 

vivencia y del sentimiento de perderse a sí mismo, de ser mutilado, es más en la separación y en la 

ruptura se produce la muerte. Muerte de una parte de sí, muerte del sueño simbiótico, muerte en la 
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conciencia. Se experimenta al otro como el que traiciona la fusión, la complicidad y nos enfrenta, a la 

oscuridad del desamor, del abandono»82 

Monique està atrapada en el seu amor i viu insuportablement l’absència del marit. Beauvoir 

ho atribueix a l’enamorada quan diu: «la ausencia del amante siempre es una tortura para la 

mujer: él es la mirada, el juez, en cuanto fija sus ojos en algo que no sea ella queda 

frustrada»83. Aquest personatge simbolitza l’espera eterna de la dona que projecta tot els 

ideals en la relació amb l’amant. És per això que Monique no s’adona amb l’absència de 

Maurice que ha estat tota la vida pendent d’ell i que, ara en la solitud no volguda les pors 

poden amb ella. Tot i així, durant la novel·la el personatge passarà per diferents estadis per 

adonar-se d’aquesta actitud inautèntica. A la vegada, les relacions amb les filles tampoc han 

ajudat a que Monique sigui una dona lliure. Lucienne és presentada com la filla que, ansiosa 

de llibertat, va emigrar als EEUU per exercir una professió liberal mentre que Colette, «tan 

sensible, tan humana»84, va decidir casar-se amb un noi “mediocre” segons la mateixa mare. 

El fet que Colette decidís el matrimoni i la vida de casa com la seva mare, es contraposa a la 

figura de Noëille (l’amant de Maurice) que és advocada. Per tant, no seria d’aquelles dones 

que en paraules de Monique, «no hacen nada». Inicialment, semblar ser que la protagonista 

ha acceptat aquest destí al costat de Maurice i la seva feina com a prestigiós metge. 

Tanmateix, és a través del desenvolupament de la història entre Maurice i Noëllie que 

Monique comença a veure amb ulls crítics que ella sigui la dona que l’espera a casa i li cuida 

les filles, mentre té una relació paral·lela amb una dona interessant i activa. Ara bé, la seva 

actitud després de descobrir la infidelitat del seu marit és molt transigent. Hi ha una escena 

al bell mig de la història en què finalment Monique explota i exigeix que el seu marit es 

posicioni entre les dues dones. Vol sentir que la infidelitat no és res més que una anècdota i 

per tant, necessita confirmar la seva figura com l’esposa que li ha fet costat més de vint 

anys. A través dels seus pensaments coneixem el retret del marit: «Y me sacó la palabra. La 

egoísta era yo, yo que no había dudado en hacerle dejar el internado, que hubiera querido 

tenerlo toda la vida en la mediocridad para conservarlo en casa, que estoy celosa de su 

trabajo: una castradora...»85. 

Aquesta idea de la dona com a carcellera apareix en Le deuxième sexe quan s’explica l’actitud 

per part de l’enamorada que no accepta que l’home no tingui més ulls que per ella: «la 
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libertad no se tiene; ella quiere encerrar aquí un existente que es, en palabras de Heidegger, 

“un ser de la lejanía”, y sabe bien que esta tentativa está condenada de antemano»86. Tot i 

així, l’enamorada somnia amb tenir l’amant, és a dir, somnia amb «captar para siempre la 

libertad del amante, pero no con aniquilarlo». Diu Nietzsche sobre aquesta qüestió: 

«La mujer quiere ser tomada y aceptada como propiedad, quiere fundirse en la idea de “propiedad”, 

de “ser poseída”; por consiguiente, desea que un hombre la agasaje, que no se deje estar ni se 

abandone, puesto que, por el contrario, debe enriquecer su “yo” mediante un aumento de fuerza, de 

felicidad y de creencia –esto constituye lo que la mujer le da cuando se entrega a él–. La mujer se 

abandona, el hombre se enriquece; creo que ningún contrato social ni la mejor voluntad de justicia 

permitirán nunca superar este antagonismo natural»87 

El filòsof alemany entén però, que aquest desequilibri entre homes i dones és quelcom 

natural en la condició humana –Beauvoir no hi coincideix- perquè entén l’amor com 

quelcom immoral. Beauvoir critica aquest l’actitud de l’enamorada perquè defuig de la 

recerca de la seva llibertat de ser un subjecte i la relació d’amor entesa com una entrega 

total, és a dir, de fe religiosa que condueix a la catàstrofe.   

 

 

2.4. L’amor en el món personal i íntim de Beauvoir 

Margarete Mitscherlich analitza durant tot un capítol la figura de l’enamorada i es dedica a 

analitzar la idea d’amor en la vida personal de la filòsofa. És per això que parla de les 

relacions amoroses ben sabudes amb Sartre o Nelson Algren com també amb algunes de 

les seves joves estudiants. Segons Lourdes Otero León, «este apetecible sentimiento [amor 

autèntic] no caracterizó la vida amorosa de Simone, ni es tampoco el amor que aparece en 

sus novelas»88. En canvi, Carmiña Navia Velasco diu sobre la filòsofa: 

«vivió el amor en sus múltiples formas: desde su pacto de amistad intelectual con Sartre, hasta su 

prolongada relación de amor con Nelson Algren, pasando por romances más o menos efímeros con 

muchachas jóvenes o con hombres maduros… Beauvoir se entregó a fondo en sus relaciones y con 

                                                 
86 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 826. 
87 Ibíd. 
88 OTERO LEÓN, L. (2010). “Narcisismo, Amor y Misticismo en El Segundo Sexo y en las novelas memorialistas 
de Simone de Beauvoir: Una hermenéutica de la sospecha y de la facticidad” en A Parte Rei, núm. 67, pp. 14-
15. 
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ellas llenó su vida, muchas veces atravesada por dolores, sufrimientos y depresiones, compañeros de 

ese mismo amor»89 

La publicació de les cartes pòstumes de Simone a Sartre va obligar a rectificar molts dels 

raonaments i teories que envoltaven la parella. El principal retret que se li va fer a Beauvoir, 

explica Mitscherlich, va ser «d’avoir été bien moins sincère que ce que l’on aurait attendu 

d’une féministe comme elle». Què era el que s’esperava d’una feminista com Beauvoir? 

Com un model contra la moral burgesa, se li ha criticat el fet d’haver amagat públicament 

les seves relacions amb dones. Aquest autora explica com la «petite famille»90 sí que era 

coneixedora de les seves relacions amb dones. La petita família de Beauvoir la configuraven 

Sartre, Olga, Wanda, Bianca, Bost, entre d’altres. De fet, en el pacte intel·lectual entre 

Sartre i ella, hi entrava la transparència de les seves relacions amb d’altres persones. Segons 

Mitscherlich, hi havia una diferència entre les relacions d’ambdós filòsofs:  

«Simone semblait ainsi dans l’ensemble contrôler –du moins le pensait-elle- le style et l’intensité de 

ses relations amoureuses avec des femmes beaucoup plus jeunes et plus ou moins dépendantes 

d’elle. Sartre par contre, était bien plus esclave de ses relations et de ses sentiments»91 

Amb el pas dels anys, Sartre continuarà esdevenint el centre de la seva vida. Explica Ingrid 

Galster que des d’un bon principi, Beauvoir «estaba en busca de un mentor antes de 

conocer a Sartre, lo que se ve claramente en sus diarios tempranos que se publicaron en 

París en marzo de 2008»92. Seguint la premissa de no mentir-se a ella mateixa, de buscar 

constantment la seva llibertat, Beauvoir va escollir l’escriptura -m’atreviria a dir- per un 

afany d’assajar-se per comprendre’s com va fer un altre gran filòsof francès, Michel de 

Montaigne. Sempre va entendre la vida com la recerca del jo que li donava sentit. Ens 

trobem doncs, davant d’una obra on cadascun dels textos està en diàleg amb els altres. 

Però, fins a quin punt la frase «je vous aime plus que moi-même» no ha fet reconsiderar a 

Beauvoir i la seva idea de l’amor? Mitscherlich ho entén com que Sartre «l’avait en effet 

aidée comme aucun autre à devenir autonome dans ses pensées et ses sentiments, à se 

libérer des liens de l’étroitesse bourgeoise et de ses préjugés»93. En aquest sentit, Vania 

Yutronic escriu sobre el fet que a través de les cartes s’entreveu una Simone que encaixa, en 

                                                 
89 NAVIA VELASCO, C. (2008). “Simone de Beauvoir, el sentido de su escritura” en La manzana de la discordia, 
vol. 3, núm. 2, p. 21. 
90 Totes aquelles persones de qui Beauvoir i Sartre no es podien separar i que van tenir una relació gairebé 
més important que la pròpia família biològica de Beauvoir. 
91 MITSCHERLICH, M., "L’amoureuse", art. cit., p. 435. 
92 GALSTER, I. (2009). “Génesis, teoría y práctica del compromiso en Sartre y Beauvoir” en Agora, vol. 28, 
núm. 1, p. 38. 
93 MITSCHERLICH, M., "L’amoureuse", art. cit., p. 438. 
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certa manera, amb l’enamorada que descriu al seu capítol i que ha estat àmpliament 

criticada. Tot i així, Yutronic diu:  

«De esta manera podríamos aventurarnos a pensar que a través de sus cartas, donde se muestra más 

espontánea, menos racional, más emotiva, sin explicarse como podría hacerlo en sus memorias, nos 

muestra el vaivén entre estar en la inmanencia y la conciencia, como un ejercicio de libertad»94 

Carmiña Navia Velasco utilitza brillantment una cita del psicòleg Jerome Bruner per 

il·lustrar el sentit de l’escriptura en Beauvoir: 

«La gran narrativa literaria restituye un aspecto inusual a lo familiar y a lo habitual extrañando, como 

solían decir los formalistas rusos, al lector de la tiranía de lo que es irresistiblemente familiar. Ofrece 

mundos alternativos que echan nueva luz sobre el mundo real. Para efectuar esta magia, el principal 

instrumento de la literatura es el lenguaje; son sus traslados y los recursos con que traslada nuestra 

producción de sentido más allá de lo banal, al reino de lo posible»95  

Després de llegir La femme rompue, hi ha dos maneres d’entendre aquesta obra, com passa en 

d’altres com L’invitée o Les mandarins. Una seria entendre com que Beauvoir ofereix una 

visió patètica i trista de les dones. O bé, una segona lectura que en podríem extreure seria la 

voluntat de la filòsofa de mostrar certes actituds de les dones que, a la vegada, són una 

crida a alliberar-se. Si l’amor en Monique de La femme rompue és pura alienació i subjecció, 

vol dir que el que ens planteja Beauvoir és que hem de subvertir-lo. Hi ha lloc per l’amor, 

però és un amor autèntic lliure d’alienacions i altres tipus de cegueres. Un amor que 

«debería basarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades; cada uno de los amantes 

se viviría como sí mismo y como otro; ninguno renunciaría a su trascendencia, ninguno se 

mutilaría»96. Com apunta Olga Grau, «la novela no entrega la solución, la respuesta: ofrece 

una experiencia imaginaria, envolvente, que desafía a quedarse en vilo para allí descubrir un 

posible camino de asunción de la existencia de manera autónoma»97. I és en aquest espai 

intermedi entre escriptura i filosofia que Beauvoir trobarà un lloc des d’on fer-se preguntes 

i trobar respostes. 

                                                 
94 YUTRONIC, V. (2011). “Lo que por sabido se calla no se dice y falta lo esencial” en Filosofía y género: Simone de 
Beauvoir. Santiago de Xile: Universitat de Xile,  p. 121. 
95 BRUNER, J. (2003). La fábrica de historias: Derecho, literatura, vida. Mèxic: Ediciones del Fondo de Cultura 
Económica de Mèxic, p. 24. 
96 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 835. 
97 GRAU, O. (2012). “La escritura de Simone de Beauvoir como proyecto global” en Simone de Beauvoir en sus 
desvelos. Santiago de Xile: Universitat de Xile, p. 38.  
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Capítol 3: Sobre “La mística” 

3.1. Amor i mística 

Com fa amb l’anterior capítol, Beauvoir comença el de la mística parlant de la idea d’amor: 

«El amor se la ha asignado a la mujer como vocación suprema, y cuando se lo dirige al 

hombre busca en él a Dios»98. Si a la dona li és negat l’amor humà, aleshores escollirà 

adorar a Déu mateix. Per què hi ha més místiques que místics? Segons la filòsofa, les dones 

estan més acostumades a viure agenollades. La mística és doncs, la tercera de les tres actitud 

de mala fe que no són més que vies que condueixen cap a la frustració. En aquest capítol, 

histèria, cos i amor a Déu es barregen en els arguments de l’autora tot i que en alguns punts 

hi ha una certa ambigüitat. És sobretot en la idea de cos on molts defensors però també 

detractors centraran les seves crítiques sobre Le deuxième sexe. 

Continuant amb la descripció de l’amor apunta: «Amor humano, amor divino se 

confunden, no porque éste sea una sublimación de aquél, sino porque el primero es 

también un movimiento hacia una trascendencia, hacia lo absoluto»99. Però aquest equívoc 

que és evident en totes tres –narcisista, enamorada i mística- pot arribar també a ser 

patològic. Partint de l’Érotomanie (1937) de Gaston Ferdiére100, la filòsofa presenta el 

desordre mental on la idea d’amor és molt semblant al de l’enamorada tot i que, en 

comptes de divinitzar un amant, és Déu qui apareix humanitzat: «Cada vez que busco a 

Dios, encuentro un hombre»101, confessa la malalta de Ferdière. En aquest sentit, per a 

Beauvoir no hi ha cap diferència entre l’amor humà i el diví. Tal i com explica Cristina 

Mazzoni en el seu capítol sobre Beauvoir i el misticisme:  

«It is not love that divine love is a rarefied, sublimated version of sexual love; rather, sexual love has 

for woman the quasi-religious character of a love (divine) transcendence; her common, earthly lover 

is thus granted, by the sole virtue of his masculinity, the attributes of (a)/God»102 

La citació més llarga –i única103- de tot el capítol correspon a la tesi de Ferdière i és 

simptomàtic el fet que sigui una referència extreta d’un text mèdic i no d’un text místic. 

                                                 
98 BEAUVOIR, S., El segundo sexo, op. cit., p. 839.  
99 Ibid.   
100 En RUHE, D. (2004). "La mystique" en GALSTER, I. (Ed.) Simone de Beauvoir-le deuxième sexe: le livre fondateur 
du féminisme moderne en situation. París: Editions Honoré Champion, vol. 13, p. 447 Ruhe apunta que Ferdière va 
ser alumne d’Henri Claude i admirador de Gaëtan de Clérambault (autor que també ha aparegut). 
101 Aquesta frase no apareix citada a peu de pàgina per Beauvoir sinó dins del mateix text. Es troba en la 
pàgina 840. 
102 MAZZONI, C. (1996). Saint hysteria: neurosis, mysticism, and gender in European culture. Nova York, Cornell 
University Press, p. 50. 
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Aquest autor ja apareixia citat en el capítol de “La narcisista”. Beauvoir utilitza el cas de la 

malalta –qualificada d’erotòmana- per parlar de la relació entre misticisme i trastorns 

mentals. Per tant, el que fa Beauvoir és analitzar el cas del misticisme sota l’òptica de follia i 

raó, partint de casos de la medicina per posar les místiques en aquest debat. La filòsofa 

compara el cas de Ferdière amb Mme Guyon que confessa: «Me pareció que una influencia 

de gracia venía de él a mí a través de lo más íntimo del alma» o «Era una unidad total, de 

modo que ya no podía diferenciarlo de Dios»104. Beauvoir veu un element comú entre les dues 

dones:  

«Lo que trataba de alcanzar de forma indiferenciada era la fuente suprema de los valores. Es lo que 

persigue toda mística […]. Al distinguir mal la realidad y la ficción, el acto o la conducta mágica, el 

objeto y lo imaginario, la mujer está especialmente predispuesta a hacer presente en su cuerpo una 

ausencia»105 

Per tant, la mística és la dona que s’entrega fervorosament a l’amor a Déu. Un amor que 

com en l’enamorada és irreal i que, per tant, porta a la frustració. Ella considera que Déu es 

comunica a través de signes secrets ja que és, juntament amb les altres, una erotòmana 

preocupada pel deliri de voler ser estimada. Misticisme i masoquisme es relacionen d’una 

manera evident perquè com s’ha apuntat al principi, la dona està acostumada a viure 

agenollada. Veiem com en la història del misticisme la idea de masoquisme és indestriable:  

«La mística se sumerge con fervor en la contemplación del Crucificado [...]. En la humillación de 

Dios, admira la decadencia del Hombre; inerte, pasivo, cubierto de llagas, el crucificado es la imagen 

invertida de la mártir blanca y roja a merced de las fieras, de los puñales, de los varones, con quien se 

suele identificar la niña»106 

Hi trobem aquí també la qüestió problemàtica del cos de la dona. Una idea de cos que la 

lliga a la natura però a la vegada també hi ha lloc per una concepció de llibertat entesa en la 

figura de Santa Teresa com es veurà més endavant. La mística espanyola és vista com 

aquella dona que va aconseguir, a través de la tortura de la seva carn, una transcendència.  

 

                                                                                                                                               
103 Com que només apareix aquesta citació, Ruhe fa una anàlisi extensa sobre les possibles fonts que Beauvoir 
hauria consultat. Beauvoir esmenta molts casos com Mme Guyon o Mme Vee, però no diu d’on treu aquesta 
informació. El cas de Mme Krüdener sí que ho fa ja que l’extreu de l’escriptor Saint-Beuve. Ruhe considera 
que probablement hauria partit de l’obra Psychologie du mysticisme chrétien de James H. Leuba tot i que alguns 
passatges la filòsofa cita extractes més llargs i que per tant, hauria recorregut a les obres originals. Ruhe afirma 
que Beauvoir hauria consultat les obres de Pierre Janet,  Jean-Martin Charcot o Henri Delacroix. 
104 Totes dues cites apareixen sense referència bibliogràfica sinó incorporades en el discurs de l’autora a la 
pàgina 841. 
105 BEAUVOIR, S. Op. cit., p. 841. 
106 Ibid., p. 846. 
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3.2. La idea de cos com a situació  

Beauvoir diu en el capítol de ‘La dona independent’ que la situació no depèn del cos sinó 

que serà més aviat aquest qui dependrà de la situació. Durant el capítol de la ‘Formació’ 

afirma: «No hay que olvidar que el muchacho y la muchacha viven su cuerpo de forma muy 

diferente: el primero lo asume tranquilamente y reivindica orgullosamente sus deseos; para 

la segunda, a pesar de su narcisismo, es un fardo extraño e inquietante»107. Què ens ha està 

dient Beauvoir? Des d’on es defineix la idea de cos femení? I què és aquest cos? En certa 

manera, és una ambivalència per la manera com la dona el percep. Per a l’adolescent és un 

cos histèric, a causa de diferents explicacions de secrecions endocrines amb la connexió al 

sistema nerviós que controlen músculs i vísceres. Per a la mística, «a través de la 

humillación y del sufrimiento lo transforma en gloria […]. La mística torturará su carne 

para tener derecho a reivindicarla, al reducirla a una abyección, la exalta como instrumento 

de salvación»108. S’ha d’entendre la idea de cos com que som el nostre cos. De fet, en tota 

l’obra el cos és fonamental per entendre la qüestió de la situació. Apunta Mía Dragnic: 

«A través de una considerable revisión histórica, Simone de Beauvoir hace visible algunos de los 

relatos que a través del tiempo han constituido al cuerpo mujer en un cuerpo fisiológico/sacrificial, 

dependiente del cuerpo hombre, es decir, un cuerpo hecho exclusivamente para la inmanencia. Esta 

invisibilidad analítica, elaborada desde los grandes paradigmas de la masculinidad, ha establecido un 

ideal femenino destinado a la inferioridad y la dependencia»109 

La idea que Beauvoir presenta no és un cos únicament biològic sinó que té tota una sèrie 

d’atributs culturals i socials perquè està en continu procés de construcció. En el cas de la 

mística, el cos participa més o menys dels sentiments que ella entrega a Déu tot i que és una 

qüestió força ambigua. La filòsofa admet però, que «el cuerpo no es nunca la causa de las 

experiencias subjetivas ya que es el propio sujeto bajo su imagen objetiva: y este sujeto vive 

sus actitudes en la unidad de su existencia»110. En relació a aquesta qüestió, apareix la figura 

de Santa Teresa: «Adversarios y admiradores de los místicos piensan que dar un contenido 

sexual a los éxtasis de Santa Teresa es reducirla al rango de histérica»111. Explica Beauvoir 

que sovint s’ha atribuït, a causa de la pobresa del llenguatge, un cert vocabulari eròtic a la 

                                                 
107 Ibid., p. 495. 
108 Ibid., p. 845. 
109 DRAGNIC, M. (2011). “Fragmentos del cuerpo” en DD.AA. Filosofía y género: Simone de Beauvoir. Santiago de 
Xile: Universitat de Xile, p. 61. 
110 BEAUVOIR, S. Op. cit., p. 482. 
111 Ibid.  
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mística tot i que «ella sólo dispone de un cuerpo, y toma del amor terrestre, no sólo las 

palabras sino también las actitudes físicas»112. Ortega explica magistralment la síntesi de la 

idea del cos com a ambivalència:  

«Lo cierto es que la experiencia femenina no puede separarse de la experiencia de su propio cuerpo 

(como tampoco puede la masculina); un cuerpo que ella experimenta como propio y como ajeno al 

mismo tiempo, como suyo sin pertenecerle del todo, porque lo experimenta como algo ante-los-

otros, como algo a través de lo que adquiere identidad, como el instrumento de su aprehensión del 

mundo y al mismo tiempo la causa de su objetivación»113 

Entorn aquesta qüestió del cos –tan àmpliament discutida- trobem a Toril Moi que veu en 

la teoria Beauvoir on el cos sexual de la dona és presentat com quelcom negatiu, alienat, 

passiu i ambigu («Always passive, the female sexual body also becomes an object of 

digust»114). Per tant, reconeix que l’anàlisi de la francesa sobre el cos “problemàtic” de la 

dona pot llegir-se com un retrat de les dones en els anys 40 a França on l’avortament o 

l’educació sexual estaven lluny del seu present. Tanmateix, això és el que entenem a través 

del que Beauvoir explica com a “situació”115. Ara bé, sintetitzant les idees de l’autora 

noruega, aquesta accepta que la reciprocitat podria ser un fet real en el cas de tenir una 

societat amb homes i dones lliures d’opressió. Segons Ortega: «Moi no profundiza 

demasiado en esta vía de investigación, y se reafirma en la conclusión de que, de cualquier 

forma, en la discusión sobre el cuerpo sexual en El segundo sexo, la mujer siempre termina 

contra su propia anatomía»116.  

En certa manera, la nostra filòsofa és ambigua en el capítol de la mística tot i que reconeix 

que el cos no és un impediment per a la transcendència. Lourdes Otero León apunta que, 

en Sant Joan de la Creu de Jean Baruzi, Beauvoir «busca un modelo para el acercamiento a la 

divinidad desde la naturaleza, un camino del alma para el que no sirve el lenguaje, porque 

impide la adhesión directa de la humanidad a la divinidad»117. És en aquest punt que la 

                                                 
112 Ibid.   
113 ORTEGA RAYA, J. Op. cit., p. 260. 
114 TORIL, M. (2008). Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual Woman. Oxford: Blackwell, p.188. 
115 En aquesta qüestió, Pierre Bourdieu analitza les relacions de gènere a través d’un quadre sinòptic explica 
com s’identifica allò masculí amb allò superior, contraposat a allò femení que simbolitza allò inferior. 
Coincideix amb Beauvoir quan diu que «El cuerpo y sus movimientos, matrices de universales que están 
sometidas a un trabajo de construcción social, no están ni completamente determinados en su significación, 
sexual especialmente, ni completamente indeterminados, de manera que el simbolismo que se les atribuye es a 
la vez convencional y «motivado», percibido por tanto como casi natural» a BOURDIEU, P. (1998). La 
dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000. Títol original: La domination masculine, p. 20.  
116 ORTEGA RAYA, J. Op. cit., p. 264.  
117 OTERO LEÓN, L. Op. cit., p. 12. 
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filòsofa diferenciarà certes místiques, com Santa Teresa, de la resta per la seva capacitat 

intel·lectual i perquè «no es esclava de sus nervios».   

 

 

3.3. Santa Teresa com a model 

Segurament la qüestió de Santa Teresa i la visió positiva que Beauvoir li lliura és una de les 

qüestions més interessants del capítol. Una simpatia que no s’estén, per contra, al 

misticisme en general. Coincidint amb el psicòleg francès, Henri Delacroix, Beauvoir 

diferencia dues categories místiques que l’inspiren graus de simpatia desiguals: en primer 

lloc, les que considera que són de tipus viril com Joana d’Arc, Santa Teresa i Santa Caterina 

de Siena (elles són considerades dones d’acció). I segon, les que considera com sœurs 

mineures (germanes menors). Tanmateix, dins de les primeres, la mística espanyola, Santa 

Teresa ocupa un lloc predilecte en el judici de la filòsofa sobre el misticisme:  

«Santa Teresa trata de unirse a Dios y vive esta unión en su cuerpo; no es esclava de sus nervios ni 

de sus hormonas: más bien hay que admirar en ella la intensidad de una fe que penetra en lo más 

íntimo de su carne. En realidad, como la misma Santa Teresa comprendió, el valor de una 

experiencia mística se mide, no por la forma en que se ha vivido subjetivamente, sino por su alcance 

objetivo»118 

Per tant, l’experiència mística de Santa Teresa va més enllà dels sentits. La filòsofa descarta 

l’argument freudià que ho redueix a una sublimació sexual. Per la seva capacitat intel·lectual 

ha de ser situada al costat de figures com Sant Joan de la Creu o Suso. Segons Ruhe, «on 

pourrait dire qu’elle [Santa Teresa] en fait ainsi le modèle de la femme libérée»119.  

En relació a les sœurs mineures, Beauvoir afirma que són totes aquelles dones místiques que, 

en la recerca d’una llibertat –il·lusòria- cauen en el fracàs perquè no projecten la seva 

llibertat per una acció positiva en la societat humana. Qui són totes aquestes místiques? 

Beauvoir se serveix de nombrosos casos en tot el capítol que extreu d’algunes referències 

literàries o mèdiques, com s’explicarà més endavant. Per exemple, algunes de les dones 

citades són Mme de Guyon o Mme Krüdener.  

                                                 
118 BEAUVOIR, S. Op. cit., p. 843. 
119 RUHE, D. (2004). "La mystique" en GALSTER, I. (Ed.). Simone de Beauvoir-le deuxième sexe: le livre fondateur du 
féminisme moderne en situation. París: Editions Honoré Champion, vol. 13, p. 457. 



 36

Però què diferencia les dones d’acció com Santa Teresa de les germanes menors? Els 

fenòmens d’èxtasi són gairebé els mateixos en ambdós casos. Tanmateix la diferència rau 

en l’interès dels seus missatges: «Santa Teresa plantea de una forma totalmente intelectual el 

dramático problema de la relación entre el individuo y el Ser trascendente; vive como mujer 

una experiencia cuyo sentido supera cualquier especificación sexual»120. A diferència de les 

místiques menors que el que ofereixen és «una visión básicamente femenina del mundo y 

de la salvación, lo que buscan no es una trascendencia, es la rendición de su feminidad»121.  

Cristina Mazzoni, així com també altres feministes li criticaran, fa patent la posició 

antifeminista de Beauvoir en aquest punt. Hem quedat que el fervor místic, tot i que està 

condemnat a la frustració, pot ser integrat en una vida independent i lliure sempre i quan es 

projecti la llibertat en la societat a través d’una acció positiva. Ara bé, passa també perquè la 

mística hagi de comptar amb els atributs masculins? «But is is here that Beauvoir’s feminist 

criticism falters»122, escriu Mazzoni en el seu assaig sobre Beauvoir i els símptomes de la 

feminitat. Segons aquesta autora, hi ha una manipulació dels fets per part de la francesa i, a 

més a més, creu que s’ha de tenir en compte l’ateisme i existencialisme que impregnava 

Beauvoir. 

Hi ha un darrer element en el capítol que lliga tot el que s’ha plantejat fins ara. És la idea de 

la contraposició entre vida contemplativa i vida activa. La vida activa serien les vides 

entregades i alienades d’exemples com Maria de Alacoque o les narcisistes Mme Guyon i 

Mme Krüdener que, «set no precise tasks for themselves and end up accomplishing very 

little besides their fervent prayers and prolix writings, which are in Beauvoir’s judgement, 

utterly unproductive»123. Per tant, en aquest capítol tenim, probablement, la Simone menys 

feminista, quan situa Santa Teresa (i la seva vida contemplativa) al costat de Suso o Sant 

Joan de la Creu al·legant que la feminitat ha de ser redimida mentre que la virilitat és 

quelcom excels i objecte d’assoliment per part de les místiques.  

De la mística Santa Teresa, considerada com una dona d’acció, Beauvoir salta a la dona 

alliberada. Le deuxième sexe acaba amb una crida a la “fraternitat” entre els dos sexes. La 

dona independent és aquella intel·lectual que reflexiona sobre la seva situació, és a dir, és 

una persona intel·ligent que se sap subjecte i consciència. Per contra, tota aquella que 

només es compari amb l’home, es trobarà en situació d’inferioritat. Reafirma el seu 

                                                 
120 BEAUVOIR, S. Op. cit., p. 843.  
121 Ibid.  
122 MAZZONI, C. (1996). Op. cit., p. 51. 
123 Ibid., p. 52. 
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argument de situació i de context social en l’arribar a ser dona: «mucho más que en las 

circunstancias fisiológicas, donde hay que buscar la causa de los nervios, la fragilidad que se 

suele observar en ella. Es difícil decidir en qué medida la constitución física de la mujer 

representa un obstáculo en sí»124. Ella reconeix que molts dels malestars de la dona brollen 

de motius psíquics. Ara bé, hi ha un moment que diu: «la salud de la mujer dejará de 

perjudicarla en su trabajo cuando la trabajadora tenga en la sociedad el lugar que le 

corresponde». Però quin és aquest lloc? Les activitats creadores, tal i com les anomena 

Beauvoir, són una de les sortides. Tot i així, critica àmpliament com moltes dones juguen a 

fer-se les escriptores o les pintores sense comprendre els problemes que els hi planteja el 

seu desig de comunicar-se. Hi ha algunes novel·listes que són excepció com ara Emily 

Brontë, Virginia Woolf i, en certa manera, Mary Webb:  

«Con más razón podemos contar con los dedos de una mano las mujeres que han atravesado el 

mundo existente en busca de su dimensión secreta: Emily Brontë interrogó a la muerte, V. Woolf a 

la vida y Katherine Mansfield, a veces –no muy a menudo- a la contingencia cotidiana y al 

sufrimiento. Ninguna mujer escribió El proceso, Moby Dick, Ulises o Los siete pilares de la sabiduría. No 

cuestionan la condición humana porque apenas empiezan a poder asumirla íntegramente. Es lo que 

explica que en sus obras falten en general resonancias metafísicas y también humor negro»125  

Tot i així, d’aquesta relació entre la dona alliberada i les activitats creadores, és molt 

il·lustratiu quan l’autora diu: «Para ser creador no basta con cultivarse, es decir, con integrar 

en la vida espectáculos, conocimientos; la cultura tiene que ser aprehendida a través del 

libre movimiento de una trascendencia»126. És a dir, que per crear primer ha d’haver un 

procés de reconeixement com a ésser humà com a tal.  

Santa Teresa per a Beauvoir, va viure pel seu compte la condició humana perquè va anar 

més enllà de les jerarquies terrestres. Com a mística, va saber trobar una vida de llibertat, 

sostreta de la dominació masculina. Per tant, l’equipara a la seva descripció de la dona 

alliberada que emergeix en «una soledad soberana» per arribar a la transcendència. Cal tenir 

en compte, que en el moment que Beauvoir escriu Le deuxième sexe no es coneixia la mística 

femenina tal i com es coneix actualment. La figura de Santa Teresa era doncs, molt 

coneguda però gairebé una de les poques. El que li va interessar a la filòsofa francesa 

d’aquesta mística va ser el model, independent del model masculí, i tota la reforma 

eclesiàstica que va fer. És per aquesta raó, tot i que no expliqui els projectes que va fer, per 

la qual la considera una dona d’acció.  
                                                 
124 BEAUVOIR, S. Op. cit., p. 868. 
125 Ibid., p. 881. 
126 Ibid., p. 882. 
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Conclusions 

«Es un don precioso saber pescar en el interior de uno mismo para sacar a la superficie del 

lenguaje impresiones muy vivas»127 diu Beauvoir a les acaballes de Le deuxième sexe. Passió, 

literatura, pensament i llibertat són paraules que s’aproximen a la vida de Simone, una dona 

que va ser de tot menys una persona conformista. Compromesa amb la recerca de la 

llibertat, va lluitar contra la societat patriarcal on els homes eren –i són- el primer sexe. 

Simone va viure totes les experiències com a dona i no per això havia de viure la seva vida 

des d’una homosexualitat frustrada o des d’una posició viril. Si no va tenir fills va ser 

perquè, com va reconèixer, tenir criatures no encaixava amb el seu camí professional que 

volia portar. Per a Beauvoir, ser lliure volia dir no mentir-se a un mateix i per tant, lluitar 

contra els lligaments que obstaculitzen l’ús de la nostra llibertat. Seguint la premissa 

existencialista que tot individu està possibilitat d’elegir la seva llibertat, per què les dones 

són el segon sexe? La conclusió a què arribem després de la lectura és per la seva situació. 

D’aquesta manera, no només aquelles dones que han acceptat la caiguda en la immanència 

i, per tant, en la dominació, sinó que també totes aquelles que han provat de transcendir la 

seva subordinació però s’han trobat amb impediments que li han barrat el pas. És a dir, és 

el que als inicis de l’anàlisi exposàvem com la caiguda en la immanència infligida que es 

transforma en opressió i frustració.  

Els tres tipus de dona que s’han analitzat –narcisista, enamorada i mística- comparteixen la 

mala fe com aquella actitud en què es complauen en l’opressió, no per la seva inferioritat 

natural sinó per la seva situació. Beauvoir entén que homes i dones són absolutament 

lliures però la llibertat s’encarna en situacions i aquestes, a vegades, poden ésser obstacles 

per a l’acció lliure. La llibertat no és sempre absoluta. Teresa López Pardina afirma que «si 

no queremos aprovechar las posibilidades, si no utilizamos el margen de libertad que nos 

ofrece la situación, no ejercemos la trascendencia que como seres humanos nos 

corresponde, nos degradamos a la categoría de cosas»128. Això és la caiguda en la mala fe. 

«Todo sujeto se afirma concretamente a través de los proyectos como una trascendencia, 

sólo hace culminar su libertad cuando la supera constantemente hacia otras libertades», 

afirma Beauvoir en relació als subjectes lliures. 

                                                 
127 Ibid., p. 887. 
128 LÓPEZ P., T. (2009). “Beauvoir, la filosofía existencialista y el feminismo” en Investigaciones Feministas, vol. 0, 
p. 103. 
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Tanmateix, quan Beauvoir parla de les dones com a subjectes en situació –els homes 

també- el que fa és demostrar la força de la construcció social. A diferència de Sartre, que 

en La Nausée afirmava que en qualsevol situació tothom pot ser lliure, Beauvoir discrepa 

amb aquesta idea ja que nega que el subjecte sigui absolutament lliure perquè està 

condicionat per la situació. Com superar el dramatisme de l’alteritat de les dones? Quines 

circumstàncies limiten la seva llibertat? Com lluitar contra les exigències d’una situació que 

les converteix com éssers no essencials? Beauvoir afirma que: «Si aquí el círculo vicioso es 

difícil de romper, es porque los dos sexos son al mismo tiempo víctima del otro y de ellos 

mismos»129. La filòsofa entén que el conflicte que enfronta homes i dones prové del fet de 

no assumir plenament les conseqüències de la situació que un proposa i un altre suporta.  

Una de les qüestions que s’ha analitzat és la idea de cos com a situació que posava de 

manifest una concepció construïda i no pas des d’una òptica biologista. En aquest sentit, 

coincidim amb Kristiana Arp que ha vist en el primer volum de Le deuxième sexe «a rather 

harsh description of female biological functions»130 mentre que en el segon: «Beauvoir 

describes in detail how a woman experiences her body as a body subject to “taboos and 

laws”, subject in sum to the complex web of social forces dominating women’s lives in 

patriarchal culture». Aquesta autora comenta que la idea del cos com a construcció social i 

com les funcions biològiques tenen a veure amb la sexualitat.  

La conclusió sobre la relació entre cos i situació és que, si ho entenem hermenèuticament 

com la idea de gènere, és a dir, com una construcció social i cultural, podem concloure que 

l’experiència sexual també ho és. Per tant, la premissa beauvoiriana «la biología no es un 

destino» és clau per entendre aquesta idea. Ortega afirma que el fet que les dones siguin el 

segon sexe es tradueix en una raó constructivista en què «la identidad sexual no aparece a 

partir de la anatomía/biología, sino a partir de las estructuras sociales y de los diferentes 

discursos, en los que se articulan saber y poder»131.  

Una qüestió que ha anat apareixent en els tres capítols analitzats de manera indirecta i que 

està estretament lligada amb la situació és la idea de frustració. Per què totes tres actituds 

porten cap a la frustració? Què vol dir frustració per a Beauvoir? Quan la filòsofa afirma 

que «engendrar, amamantar no son actividades, son funciones naturales; no suponen ningún 

                                                 
129 BEAUVOIR, S. Op. cit., p. 890. 
130 ARP, K. (2010). “Beauvoir’s Concept of Bodily Alienatio" en SIMONS, M. A. (Ed.) Feminist interpretations of 
Simone de Beauvoir. Filadèlfia: The Pennsylvania State University, pp. 161-162. 
131 ORTEGA RAYA, J. Op. cit., p. 265. 
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proyecto»132 s’està referint a que aquestes activitats estan lluny de l’acció transcendent i 

simplement suposen un sofriment del seu destí biològic. En tot el seu anàlisi de la formació 

de la dona, la paraula “frustració” apareix constantment com per exemple en l’adolescent: 

«Hay adolescentes coquetas que hacen todo lo posible por seducir a un hombre que les 

parece “interesante” o “fascinante” pero que paradójicamente se irritan si manifiesta a 

cambio un sentimiento demasiado vivo»133; o bé quan reflexiona sobre la iniciació sexual 

(«La experiencia erótica es una de las que descubren a los seres humanos de forma más 

impactante la ambigüedad de su condición; se viven como carne y como espíritu»134). En el 

camp de la sexualitat, Beauvoir denuncia que la frustració sexual de les dones hagi estat 

deliberadament acceptada pels homes. Així doncs, com hem vist en els tres capítols, la 

dona sempre està frustrada com a individu actiu a causa de la seva situació i perquè «no es 

posible ser para sí positivamente otro, y captarse en la luz de la conciencia como objeto»135. 

Veiem en l’enamorada, la narcisista i la mística un deliri amorós desbordant. Com és 

possible que accepti aquest conformisme de l’amor com a salvació en comptes de la 

transcendència? Això és, segons Lourdes Otero Leon, perquè la dona: 

«en lugar de aceptar sus límites, lo que le sería posible si actuara, se siente ilimitada y extraordinaria 

en su singularidad, lo que le es posible porque nunca se ha probado ante el mundo y porque prefiere 

narcisistamente ese lugar privilegiado, desde el que puede autocontemplarse amorosamente, 

usurpando la perspectiva suprema de Dios»136 

Aquesta idea d’amor idòlatra, com s’ha apuntat, condueix al subjecte a la seva pròpia 

negació i alienació. Quina és la idea d’amor que planteja Beauvoir? En primer lloc, és una 

concepció que reconegui la contingència de l’altre i que no tanqui la dona en una esfera 

d’alienació. Perquè si en el cos resideix la clau de la dominació masculina serà en ell, com 

apunta Alejandra Ciriza, on s’haurà de «construir por la acción el territorio de nuestra 

libertad politizando esa dominación»137. «De la misma manera que Merleau-Ponty, Beauvoir 

reconoce que el cuerpo está lejos de ser solo una cosa, un objeto. Es más bien la condición 

permanente de la experiencia, pues está constitutivamente abierto a la percepción, al 

mundo, a los/las otros y otras»138, afirma aquesta autora.  

                                                 
132 BEAUVOIR, S. Op. Cit. p. 127. 
133 Ibid., p. 457. 
134 Ibid., p. 515. 
135 Ibid., p. 792. 
136 OTERO LEÓN, L. (2010). Op. cit., p. 14. 
137 CIRIZA, A. Op. cit., p. 17. 
138 Ibid., p. 18. 
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Per tant, hi ha lloc per a l’amor, però sempre i quan aquest estigui lliure d’alienacions i 

altres tipus de cegueres. Està negant l’autora el cos? Una part de la interpretació clàssica de 

Beauvoir ho ha vist així. Jo em subscric a la línia que hermenèuticament no ha llegit en 

Beauvoir una negació del cos sinó una necessitat de desmitificar els discursos que se li han 

atribuït des del patriarcat. A més a més, en la línia que veu com el camí cap a l’alliberació de 

les dones passa per l’abolició del sistema patriarcal com a sistema opressor. 

Ara bé, aquest canvi no només es fa amb la modificació econòmica de la dona sinó que 

aquest canvi també aniria de la mà d’una transformació a nivell moral, social i cultural. És 

l’alliberació una reconciliació entre sexes? Beauvoir entén que hi ha dos tipus de dones: la 

tradicional que busca la seva transcendència a través del matrimoni o els fills per exemple, i 

la dona moderna que ho busca en l’àmbit laboral. De totes maneres, segons Paula 

Calderón, «dentro del grupo de mujeres modernas están las privilegiadas, son aquellas que 

encuentran en su profesión una autonomía económica y social»139. Tot i així, encara no 

tenen la mateixa situació en sentit moral, social i polític. Per aconseguir l’alliberació és 

necessari un procés col·lectiu que trenqui amb l’alteritat imposada des del sistema patriarcal 

en què la dona ha quedat remesa a l’alteritat. Però com ser una dona lliure i encaixar el 

matrimoni o la maternitat? A través d’una consciència individual, de recerca de la 

transcendència d’una mateixa, per continuar en un procés col·lectiu. 

A les últimes pàgines de Le deuxième sexe, Beauvoir fa una crida a assumir la pròpia llibertat 

perquè sense aquesta no pot haver subjectes lliures. Segurament l’ambigüitat –molt 

criticada per algunes teòriques- en què presenta el seu model d’alliberament, la construcció 

d’un món fraternal, s’ha de llegir com un espai ambigu que ella no va delimitar. Els 

obstacles dels quals parla l’autora són tots aquells impediments en l’exercici de la llibertat. 

Podem llegir però, que Beauvoir expressa que el camí a l’alliberació passa per trencar amb 

una educació marcada pel gènere, és a dir, per construccions socials i culturals, amb 

l’objectivitat del cos de l’adolescent (que de fet ja s’inicia en la infantesa) i amb la imposició 

de superioritat d’un sexe sobre l’altre com es perpetua en la vida adulta.  

La combinació d’existencialisme, literatura i filosofia de la sospita fan de Simone de 

Beauvoir un combustible necessari per avançar i traslladar tot el que va inaugurar just a 

mitjans del segle XX per portar-ho al terreny de l’actualitat. El llegat de Le deuxième sexe és 

ampli i extens. Beauvoir es va anticipar amb molts aspectes que posteriorment s’han anat 
                                                 
139 CALDERÓN, P. (2011). “Simone de Beauvoir: hacia la búsqueda del sí mismo soberano” en DD.AA. 
Filosofía y género: Simone de Beauvoir. Santiago de Xile: Universitat de Xile, p. 25. 
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desenvolupant en la teoria feminista. A més a més, els seus postulats encara avui són 

vigents. Segons Gabriela Castellanos, el concepte de falogocentrisme «propuesto por post-

estructuralistas como Luce Irigaray y Hélène Cixous, tiene muchos puntos de relación con 

la caracterización de Beauvoir de la masculinidad como la cualidad el Sujeto absoluto»140.  

Birulés ha apuntat que majoritàriament hi ha qui ha seguit els postulats de Beauvoir en la 

qüestió del gènere –com per exemple Judith Butler- mentre que hi ha qui han seguit per la 

via les transformacions socials, econòmiques i polítiques de la llibertat de les dones.  

Certament, Beauvoir va ser una privilegiada però no només pel fet d’acceptar no haver 

tingut problemes com a dona sinó perquè va analitzar la condició humana de les dones 

d’una manera complexa i brillant com mai s’havia fet. Tot i no conèixer amb la mateixa 

profunditat l’obra de Sartre, em subscric en la línia de no haver llegit Beauvoir des de Sartre  

que situa la immanència de les dones en una mala fe constant o en una immanència 

consentida. Llegir-la d’aquesta manera és rebutjar una de las claus fonamentals de l’obra 

com és el concepte de situació que tant desenvolupa.  

Una de les darreres idees que m’agradaria fer patent és la vigència indiscutible de Simone de 

Beauvoir. Tot i l’abisme que suposa haver-se d’enfrontar al seu llegat i com diferents 

teòriques han seguit el camí que ella va iniciar, és necessari concloure aquest treball amb 

una idea que considero important. Tot Le deuxième sexe és cos, sexualitat, identitat, gènere, 

alteritat... però hi ha una idea que enllaça tots els temes: la voluntat d’investigar-se i 

d’investigar la condició humana. L’arribar a ser dona de Beauvoir genera una tensió que, en 

línies generals, s’ha traduït com el feminisme de la diferència i el feminisme de la igualtat. 

Beauvoir és clara a les acaballes del seu llibre: «los que tanto hablan de “igualdad en la 

diferencia”, van a tener que admitir que pueden existir diferencias dentro de la igualdad»141.  

Beauvoir és encara mare de la teoria feminista tot i les ambigüitats, limitacions i les 

objeccions possibles a fer-li. Tot i que no seria fins als anys 70 que es consideraria 

feminista, Simone va marcar un abans i un després amb Le deuxième sexe com a llibre 

fundador del feminisme modern en situació dins de la història del feminisme. 

 

                                                 
140 CASTELLANOS LLANOS, G. (2008). “Releyendo el segundo sexo” en La manzana de la discordia, vol. 3, núm. 
2. p. 35. 
141 BEAUVOIR, S., El segundo sexo,  Op. cit., p. 901. 
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