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Simone Weil (1909-1943) és segura-
ment una de les figures europees 
més rellevants de la primera meitat del 

segle XX. Tant la seva existència fulgurant, 
que transcorregué entre les dues guerres 
mundials i fou testimoni de l’ascens de les 
sagnants follies totalitàries, com la seva 
obra han provocat i continuen provocant 
reaccions apassionades i contradictòries. 

La seva curta vida estigué animada pel 
desig constant i ardent d’entrar en con-
tacte amb la realitat, d’esquinçar la capa 
de falsedat amb què la mentida, la il·lusió i 
la propaganda recobreixen normalment la 
nostra experiència. Uns mesos abans de 
morir va escriure: “La veritat és l’esclat de 
la realitat. [...] Desitjar la veritat és desitjar 
un contacte directe amb la realitat. Desitjar 
un contacte directe amb la realitat és esti-
mar-la.”1 I aquest desig l’obligà a reconside-
rar constantment les seves idees a la llum 
de les noves experiències amb què entrava 
en contacte. Militant del sindicalisme revolu-
cionari a l’inici de la dècada de 1930, acabà 
posant en dubte la possibilitat mateixa de 
la revolució en uns escrits de 1933 i 1934; 
volgué experimentar en primera persona 
l’opressió obrera i treballà en diverses 
fàbriques de la regió parisenca entre 1934 
i 1935; malgrat que en aquell moment era 
pacifista, s’enrolà a les files anarquistes 
durant la guerra civil espanyola, encara 
que un accident l’obligà a tornar a França 
uns mesos més tard sense haver disparat 
cap tret. La possibilitat real d’una victòria de 
Hitler a Europa va fer que renunciés al paci-
fisme i defensés la necessitat de plantar-li 
cara: després de l’armistici de 1940 entre 

1. L’arrelament, traducció de Rosina Ballester, 
Barcelona: Edicions de 1984, 2016, p. 277.

França i Alemanya va participar en activi-
tats clandestines de la resistència i lluità per 
millorar les condicions de vida de diversos 
camps de refugiats. Exiliada a Marsella, se 
n’anà a Nova York amb l’esperança d’arribar 
a Anglaterra per col·laborar amb la “França 
Lliure”. Ho aconseguí el novembre de 1942, 
i intentà per tots els mitjans ser enviada al 
continent en una missió perillosa, com ara 
realitzar accions de sabotatge o crear un 
cos d’infermeres que assistís els soldats 
ferits a primera línia de foc. Els seus supe-
riors no volgueren fer-li cas, i acabà morint 
de tuberculosi a l’illa britànica el 24 d’agost 
de 1943, profundament entristida per no 
haver pogut contribuir més activament en 
la victòria aliada i compartir els perills i els 
sofriments dels qui lluitaven a França. 

Paral·lelament a aquesta voluntat d’impli-
cació en els esdeveniments del seu temps, 
Simone Weil visqué també un altre contacte 
que capgirà la seva vida i pensament: l’ex-
periència mística de la presència real de 
Crist, que s’anà insinuant des de l’estiu de 
1935 i s’imposà de manera indubtable a 
finals de 1938. En una carta titulada “Auto-
biografia espiritual”, ella mateixa afirma que 
mentre recitava el poema Love de George 
Herbert: “el Crist mateix baixà i em pren-
gué.”2 Aquesta certesa de “la presència 
d’un amor semblant a aquell que hom lle-
geix en el somriure d’un rostre estimat”3 
l’obligà a incorporar una nova dimensió en 
el seu pensament, elaborant una espiritua-
litat complexa i suggerent, encara que no 
exempta d’excessos i contradiccions.

2. En espera de Déu, traducció d’Hermínia 
Grau de Duràn i pròleg de Jordi Maragall, 
Barcelona: Edicions 62, 1965, p. 49. 

3. Ibíd. 
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En aquesta existència ardent com un 
estel fugaç, travessada d’inici a fi per un 
cert titanisme, per l’angoixa de sentir-se 
amb l’obligació de carregar el pes de l’uni-
vers damunt les espatlles, les referències 
al pobrissó d’Assís juguen un paper impor-
tant, aportant-li sempre un toc de dolçor i 
senzillesa. Sant Francesc va ser important 
per Weil ja abans de les seves experièn-
cies místiques. A la carta que acabem de 
citar, la pensadora afirma: “Em vaig ena-
morar de sant Francesc així que en vaig 
tenir coneixement.”4 Sabem que parla d’ell 
a les seves alumnes de Roanne, durant el 
curs 1933-1934, com un exemple d’accep-
tació joiosa de la fragilitat humana.5 Però 
l’empremta del sant és present també en el 
segon dels seus contactes amb el sobre-
natural. A la primavera de 1937, Simone 
Weil demanà una excedència a causa 
d’uns fortíssims mals de cap que la tortu-
raven des de feia anys, i va aprofitar per 
fer un viatge a Itàlia. Visità Florència, Milà i 
Roma i se n’enamorà. Però després passà 
uns dies a Assís i la bellesa del paisatge i 
la senzillesa del lloc penetraren profunda-
ment a la seva ànima: “A Assís”, escriu a 
un amic seu, “vaig quedar tan fascinada 
per la suavitat d’aquests camps, tan mira-
culosament evangèlics i franciscans, per 
aquests oratoris tan commovedors, per 
tants records feliços, que Milà, Florència, 
Roma i tota la resta desaparegueren del 
meu record”.6 I fou durant aquesta estada 
que experimentà el segon dels “contactes” 
amb la religió catòlica: “El 1937 vaig passar 
a Assís dos dies meravellosos. Allí, sola a 
la petita capella romànica de Santa Maria 

4. Ibíd, p. 46.
5. Leçons de philosophie, París: Union Générale 

d’Éditions, 1959, p. 228. En aquell moment 
afirma: “Sant Francesc és un estoic pur.”

6. “Lettres de Simone Weil à Jean Posternak”, 
Cahiers Simone Weil, tome X, nº 2, 1987, p. 
114-115.

dels Àngels, del segle XII,7 incomparable 
meravella de puresa on sant Francesc 
havia pregat ben sovint, quelcom de més 
fort que jo m’obligà, per primer cop a la 
vida, a posar-me de genolls.”8

Weil s’agenollà doncs davant la senzi-
llesa evangèlica i franciscana i corpresa 
per una immensa alegria. I sempre que 
parlarà de sant Francesc, Weil n’emfasit-
zarà aquesta dimensió joiosa: no és l’ob-
sessió per complir amb els manaments 
de la llei el que empenyé el pobrissó d’As-
sís a deixar-ho tot, sinó la troballa d’una 
felicitat més gran que la que poden pro-
porcionar els béns materials. Escriu Weil 

7. El fra Josep Manuel Vallejo m’indica que Por-
ciúncula podria remuntar-se en realitat al 
segle XI.

8. En espera de Déu, op. cit., p. 48. Traducció 
lleugerament modificada. 
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al seu amic, encara des d’Itàlia: “Aquest 
sant Francesc sabia escollir els llocs més 
deliciosos per viure-hi pobrament: no 
tenia res d’asceta.”9 No és per escrúpols 
morals que decidí abraçar la pobresa, 
sinó pel desig de no separar-se d’aquesta 
íntima font d’aigua viva que havia desco-
bert: “es va despullar”, afirma Weil en un 
altre text, “per estar en contacte immediat 
amb la bellesa del món.”10

La figura de sant Francesc en els escrits 
de Weil permet concebre el cristianisme 
com un camí de joia i llibertat, en contrapo-
sició amb la duresa i fins i tot crueltat que 
semblen suggerir alguns dels seus textos. 
En els quaderns llegim, per exemple: “Cal 
tallar l’arbre i el nostre propi cos mort n’ha 
de ser el fruit. Arrencar l’energia vegeta-
tiva. [...] Cal desarrelar-se, tallar l’arbre i 
fer-ne una creu, i després portar-la cada 
dia. Desarrelar-se socialment i vegetativa. 

9. “Lettres de Simone Weil à Jean Posternak”, 
op. cit., p. 115. 

10. En espera de Déu, op. cit., p. 125.

Exiliar-se de tota pàtria terrestre.”11 A Lon-
dres, en canvi, pocs mesos abans de morir 
extenuada per culpa de la malaltia, l’esforç 
i una alimentació insuficient, sant Francesc 
continua sent per ella un referent no d’ab-
negació o sacrifici heroic, sinó de la més 
perfecta alegria:

“És a causa de la mentida de la riquesa 
que sant Francesc no va voler-ne. No bus-
cava el dolor en la pobresa, sinó la veritat i 
la bellesa. Buscava la poesia del contacte 
verdader, d’acord amb la veritat de la con-
dició humana, amb aquest univers on se’ns 
ha situat. [...]

L’amor de la pobresa no és gens ascè-
tic; cull i assaboreix en la seva plenitud 
totes les joies, tots els plaers que s’ofe-
reixen. Sant Francesc va ser feliç, amb 
una felicitat perfectament pura, el dia que 
el seu company va portar-li pans sencers 
que havia rebut com a almoina, i que tots 
dos es posaren a menjar al costat d’una 
font d’aigua clara, al damunt d’una gran 
pedra plana, sota un bonic sol”.12

Aquesta dimensió joiosa, lliure, senzilla 
i desenfadada dona al cristianisme el seu 
verdader rostre, sense el qual es conver-
teix en un feixuc i asfixiant rigorisme moral. 
Sant Francesc és l’home de la paràbola que 
ho ven tot per comprar-se un camp: no ho 
fa per abnegació o heroisme, sinó “ple de 
joia”, perquè hi ha trobat un tresor amagat 
(Mt 13,44). La presència del pobrissó d’As-
sís contribueix a endolcir l’obra d’aquesta 
filòsofa que en alguns moments semblava 
voler carregar tota sola, sense ajuda, consol 
ni esperança, la creu de Crist. 

11. Œuvres Complètes, tom VI, volum 2, París: 
Gallimard, 1997, p. 420-421.

12. Œuvres Complètes, tom V, volum 2, París: 
Gallimard, 2013, p. 385. Weil fa referència al 
capítol XIII de les Floretes de sant Francesc. 
En ell, la pobresa és efectivament anome-
nada “noble tresor”, i tant sant Francesc com 
fra Masseu se’n tornen “plens de joia”. 


