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La mística ha estat un dels pocs àmbits al llarg de la història en el qual la veu de les 

dones ha pogut expressar-se lliurement allà on les relacions socials patriarcals 

bloquejaven qualsevol altre camí de creació. La literatura femenina ha assolit un cert 

reconeixement en aquest espai d’independència simbòlica en el qual la fidelitat a u 

mateix és l’altra cara de la moneda de la fidelitat a un amor sobrenatural que supera 

qualsevol altre vincle. La mística obri espais de buit i de silenci que només poden ser 

ocupats per una comunió amb l’altre i per un sentit de la bellesa necessàriament 

subversius davant de la superficialitat imperant i del domini absolut del poder polític i 

econòmic. Dorothee Sölle, en el seu llibre Mystik und Widerstand (Mística i 

Resistència), sosté que el saber místic pot servir de negació del món en la seua forma 

actual, no per aïllar-se’n o fugir-ne, sinó com a font creadora de nous models i 

llenguatges alternatius a les estructures de dominació. Més enllà de la vinculació que en 

cada cas puga tenir o no amb una religió determinada, si l’experiència mística està 

lligada a la consciència de l’alteritat i de la responsabilitat, per compte de conduir a 

l’apatia o el desinterès per la vida i la història, pot ser un potent factor de transformació 

personal i social. 

 

La vida i l’obra d’algunes pensadores contemporànies rellevants –com ara Edith Stein, 

Maria Skobtsov, Dorothy Day, María Zambrano, Etty Hillesum o Simone Weil–, posen 

de manifest que en circumstàncies especialment crítiques, com les que van viure, les 

experiències espirituals poden convertir-se en motor de resistència enfront del mal i en 

inspiració per a noves formes de vida en comú contràries a les regles del joc imperants. 

 

Aquest vincle entre mística i política implica, en primer lloc, un refús a donar l’esquena 

al costat fosc de la realitat, que es queda aparcat en la cuneta de la història per la 

indiferència i l’oblit davant el dolor de les víctimes. El costat fosc del patiment silenciat 

és el que es desvela misteriosament a través del testimoni de les autores citades, que no 



acudien a Déu perquè les alliberara del dolor sinó que van experimentar la presència de 

Déu en el seu interior com a possibilitat de sentit enmig del patiment.  

 

Els itineraris vitals d’aquestes dones resulten apassionants. De manera telegràfica, farem 

una presentació de cadascuna d’elles, començant per Etty Hillesum (Middelburg, 1914 

– Auschwitz, 1943), la jove estudiant de dret, d’atzarosa vida sentimental i gran cultura, 

marcada per la influència espiritual del fundador de la psicoquirologia, Julius Spier. 

Etty es traslladà voluntària, com a ajudant d’infermeria, al camp de trànsit de 

Westerbork del qual fou enviada posteriorment al camp d’extermini d’Auschwitz, on va 

morir en companyia de tota la seua família abans de fer els trenta anys. 

 

La vida de la segona, Maria Skobtsov (Riga, 1891 – Ravensbrück, 1945), és una 

autèntica novel·la: estrella dels salons literaris de Sant Petersburg i alcaldessa d’una 

ciutat del mar Negre, patí l’exili juntament amb el seu segon marit i els seus tres fills, i 

es va instal·lar definitivament a París, on va desenvolupar una gran activitat entre els 

immigrants russos. Moguda per la necessitat d’un compromís radical, va fer professió 

monàstica i creà un gran centre assistencial i cultural on es respirava un clima de 

«bohèmia evangèlica» i en el qual, durant l’ocupació alemanya, es donà refugi a 

centenars de jueus perseguits, raó per la qual fou deportada i assassinada al camp de 

Ravensbrück, en companyia del seu fill i d’un saltres membres de la seua comunitat. 

Tot això li valgué el reconeixement com a «Justa entre les nacions» en el memorial de 

Yad Vashem i la canonització per l’Església ortodoxa. 

 

També Edith Stein (Breslau, 1891 – Auschwitz, 1942) ha estat canonitzada, en aquest 

cas per l’Església catòlica, a més de rebre el títol de «copatrona d’Europa», per una vida 

que mostrà dos trets molt destacables: el diàleg entre jueus i cristians –ella era jueva 

d’origen i carmelita de vocació– i el diàleg amb la filosofia contemporània –va 

pertànyer al cercle fenomenològic de Göttingen i va ser assistent de Husserl a Friburg, 

on es va doctorar amb una tesi sobre el problema de l’empatia. La seua condició de 

jueva –assumida plenament quan passà de confessar-se no creient a fer-se cristiana–, 

l’obligà a abandonar el seu lloc docent en Münster i, més tard, a traslladar-se del Carmel 

de Colònia al d’Echt, a Holanda, fet que va determinar, finalment, la seua mort en el 

camp d’Auschwitz. 

 



Un procés de conversió semblant, des de l’agnosticisme al cristianisme, es va produir en 

Simone Weil (París, 1909 – Ashford, 1943) encara que no culminà amb el baptisme ni 

amb l’assumpció conscient del seu origen jueu, que sempre va refusar. La seua biografia 

està marcada per esdeveniments decisius, com el treball en la fàbrica, l’experiència 

mística, la participació amb els anarquistes en la Guerra Civil espanyola o la 

col·laboració a Londres amb la Resistència. Els seus gestos vitals i els seus textos 

magistralment escrits la converteixen en una de les pensadores més lúcides de la història 

de la filosofia. La seua mort als 34 anys li esdevingué enmig d’una profunda soledat i 

una gran abnegació personal. 

 

En contrast amb aquestes vides truncades per una mort prematura, Dorothy Day i María 

Zambrano assoliren l’ancianitat com a culminació d’una rica trajectòria vital. Dorothy 

Day (Nova York, 1897 - 1980) va ser periodista, activista pacifista, mare d’una filla i 

fundadora, amb Peter Maurin, del moviment cristià obrer Catholic Worker, que creà 

comunes agrícoles i cases d’acollida per als més pobres, en les quals va residir tota la 

seua vida. Per la seua banda, María Zambrano (Vélez-Màlaga, 1904 – Madrid, 1991) va 

estudiar Filosofia, fou deixebla d’Ortega i professora auxiliar de la Universitat Central. 

Ferma defensora de la República, a partir del 1939 patí l’exili a l’Havana, Mèxic, París, 

Roma i Ginebra, i va tornar a Espanya el 1984. 

 

Les vides d’aquestes sis escriptores creen un espai polifònic. Comparteixen, abans de 

res, la seua identitat com a dones; les seues veus s’emmarquen en un discurs femení que 

ens aproxima a un punt de vista no homogeni sinó plural, però definitori d’una manera 

d’ésser en el món. Aquestes dones descriuen la realitat en un espai i un temps 

particulars, i expressen allò essencial: els seus sentiments, les seues pors, les seues 

passions, les seues emocions. Sense ser explícitament feministes, són part integrant del 

moviment de les dones que s’afanya per canviar la realitat circumdant des del 

compromís personal. 

 

Per damunt de l’interès de les seues idees, convoquem aquestes dones en el seu paper de 

testimonis, i esperem una certa il·luminació que –com deia una altra gran representant 

d’aquesta generació, Hannah Arendt– ens pot arribar, no tant de teories i conceptes, com 

de la llum incerta, tremolosa i dèbil que encerten a transmetre algunes persones en 

temps de foscor. 



 

La llum d’aquests testimonis ens arriba a través de l’escriptura, que va ser en elles un 

autèntic instrument de resistència. La nuesa dels seus textos és la immediata traducció 

de la vida i mostra la correspondència entre acció i pensament, entre experiència i 

llenguatge. Mitjançant l’escriptura van desafiar el món violent i opressiu. Enfront de la 

deshumanització del terror i la misèria, van empunyar l’arma de la ploma, de 

l’escriptura, l’única que els permetia lluitar contra l’enemic exterior –el poder que 

s’imposava inexorablement– i l’enemic interior de la desesperació. I cap d’elles 

sucumbí a l’abatiment, ni tan sols les que van viure situacions límit. Mai no es van 

queixar pel seu patiment, que suportaven amb una gran naturalitat, sinó pel patiment 

dels altres, contra el qual sí que es van indignar i al qual es van oposar. 

 

En aquest sentit, resulta molt gràfica la postura d’Etty Hillesum, que refusà la 

possibilitat d’escapar del camp de Westerbork, ja que qui pretén ser una excepció, 

accepta implícitament la regla. També Maria Skobtsov i Edith Stein van voler compartir 

el destí dels jueus, ja que consideraven indigne intentar salvar-se a qualsevol preu. 

Simone Weil, alhora, va fer seua la sort dels seus compatriotes: després d’haver fugit a 

Nova York amb la seua família –un privilegi que com a jueus els salvava del genocidi–, 

tornà voluntàriament a Europa per a col·laborar amb la resistència. Mentre treballava a 

Londres per al govern provisional francés en l’exili, es va negar a menjar més que la 

ració dels francesos combatents i intentà infructuosament dur a terme una acció 

arriscada com la de ser llançada en paracaigudes en la França ocupada. 

 

Els relats autobiogràfics d’aquestes dones reflecteixen la gran vitalitat de les seues 

conviccions; mai no van abandonar la solidaritat amb els altres ni van renegar de la seua 

confiança universal en la capacitat de l’ésser humà per al perdó i la reconciliació. 

Recordant Elie Wiesel, potser pertanyen a aquesta nova literatura que pretén tornar a les 

paraules la innocència, recuperar la primitiva puresa del llenguatge enfront de la 

perversió practicada en els sistemes totalitaris i, en concret, en el nazisme, que va ser 

mestre en l’art d’emprar paraules poètiques per a coses monstruoses. Contribueixen així 

a posar les bases d’un nou pensament i d’un nou discurs sobre la humanitat de la 

persona. 

 



De manera paradigmàtica, Maria Skobtsov va deixar l’empremta humanitzadora en les 

companyes que van aconseguir sobreviure a «l’infern de les dones» de Ravensbrück. 

Algunes d’elles parlen del seu consol acollidor, que els feia sentir «com infants en els 

seus braços». Una actitud maternal que pot recordar la que María Zambrano veu 

reflectida en el personatge de Nina, creat per Benito Pérez Galdós, arquetip de la 

misericòrdia (títol de la novel·la de l’escriptor canari). En la lectura que Zambrano fa 

del personatge de Nina, la raó maternal s’encarna concretament en una dona, 

recognoscible com a tal per la seua manera d’actuar, que crea vida i dóna als altres allò 

que necessiten. En aquesta línia, Maria Skobtsov va ser una excepció a la soledat del 

poble jueu en el context de l’extermini. Una sola frase pot condensar les dimensions de 

la seua solidaritat: «si fórem autèntics cristians, portaríem tots l’estrella groga». El 

temps de «donar testimoni de la fe» havia arribat, i ella en donà pagant amb la pròpia 

vida i –el que és encara més valuós– amb la vida del seu fill, que també fou deportat i 

assassinat. 

 

En el mateix ambient totalitari, també Edith Stein va lluitar amb totes les forces per 

trencar el silenci i la indiferència que rodejava els jueus, i va ser fidel a la seua identitat 

jueva des de la seua condició de cristiana. La seua famosa obra Vida d’una família jueva 

(Aus dem Leben einer jüdischen Familie), traduïda al castellà sota el títol Estrellas 

amarillas, constitueix un al·legat contra l’antisemitisme a través del relat senzill de la 

vida d’una família jueva tan normal com la seua. La narració és un gest valent per 

reparar la terrible injustícia comesa contra el seu poble mitjançant un acte d’empatia. 

Aquesta iniciativa autobiogràfica alça la veu de protesta contra el crim de la persecució i 

de l’educació racista a la qual la joventut alemanya es veia sotmesa. 

 

Però com a catòlica, allò que més li dolgué fou el silenci de l’Església, ja que la seua 

veu pogué ser decisiva en el moment de l’ascens al poder de Hitler per tractar d’evitar 

les conseqüències devastadores que s’acostaven i que ella va predir amb gran 

anticipació. Per això escrigué el 1933 una carta al papa Pius XI en què l’alertava de 

l’error en què s’incorreria si no es condemnava l’antisemitisme. Sense entrar ara a 

valorar l’actitud de Pius XI i Pius XII davant del nazisme, sobre la qual tant s’ha 

especulat els últims anys, ens limitem a constatar la gran decepció que va sentir. Anys 

després, l’Església holandesa sí que va protestar enèrgicament contra la persecució de 

famílies jueves pels invasors nazis en la línia que ella havia reclamat anys arrere. Com a 



conseqüència de les represàlies que originà aquesta actitud compromesa dels catòlics 

holandesos, Edith Stein i la seua germana Rosa serien detingudes per la Gestapo i 

conduïdes a Auschwitz. 

 

Auschwitz va ser també la destinació final d’Etty Hillesum, després del seu pas pel 

camp de Westerbork, en el qual va coincidir fugaçment amb Edith Stein, segons relata 

en les seues Cartes, un dels testimonis literaris més impressionants i commovedors 

sobre l’Holocaust. En paraules de Wanda Tommasi: «la forma autobiogràfica, parlar en 

primera persona, construeix una identitat narrativa que, a l’anul·lació i a l’opressió 

mortal que el nazisme anava imposant progressivament, oposa una evolució espiritual 

prodigiosa, que sap transformar el patiment en ocasió de creixement». Les seues Cartes 

relaten històries breus, retrats de persones amb la seua singular percepció de la tragèdia. 

Per a ella compta cada existència única i irrepetible, tots i cadascun dels éssers que 

configuren la pluralitat humana que es volia reduir a massa amb la mort en sèrie.  

 

Pensar la pluralitat humana, enfront del tot homogeni, és un dels trets amb què sol 

caracteritzar-se el discurs femení. En el cas d’Etty Hillesum no podem saber si en això 

pesava més la seua condició de dona o la seua identitat jueva, ja que el judaisme sempre 

ha utilitzat la narració com a manera d’expressió per a transmetre significats originaris 

«de generació en generació». Hillesum era conscient que tenia una gran responsabilitat 

perquè havia de comunicar la seua terrible experiència –un llegat difícil de concebre–a 

un món que probablement no arribaria a conéixer. En una carta, escriu: «i manejaré 

aquesta delicada ploma com si fóra un martell i les meues paraules seran martellades 

amb què arrancar la història del nostre destí i del fragment històric tal com és i mai 

abans va ser… Uns pocs han de sobreviure encara que només siga per a fer la crònica 

d’aquesta època». A la destrucció imposada pels nazis, Etty Hillesum oposa la seua 

autoritat femenina desarmada, però no exempta d’armes simbòliques; vol ser «el cor 

pensant dels barracons» i «un ungüent per a tantes ferides». Un amor sense sensibleries, 

que s’enfronta a la realitat de manera radical, que desafia el mal amb tenacitat.  

 

El projecte elaborat per Simone Weil de crear en les tropes aliades un cos d’infermeres 

en primera línia ha de ser llegit amb les mateixes claus. Ella pensa que, fins aquell 

moment, només Hitler havia aconseguit arribar a l’imaginari col·lectiu i era en aquest 

terreny simbòlic on calia jugar la principal batalla sense imitar models ja existents. 



Enfront de la brutalitat, les armes de l’amor, el consol i la compassió. Simone Weil 

escriu: «els nostres enemics es mouen per una idolatria, un succedani de fe religiosa. La 

nostra victòria té, potser, per condició, la presència entre nosaltres d’una inspiració 

anàloga, però autèntica i pura. I no només la presència d’una tal inspiració, sinó la seua 

expressió a través de símbols apropiats». 

 

Potser el que totes aquestes dones volen salvar és la consciència moral en un moment en 

què tota responsabilitat pareixia diluir-se. Al seu parer, no hi ha res pitjor que un odi 

indiferenciat a l’enemic. La carta de Simone Weil a Georges Bernanos és un clar 

exemple de les conseqüències mortíferes de posar a una classe de persones fóra 

d’aquelles que importen com a tals: «tinc la sensació», diu, «que un cop les autoritats 

temporals i espirituals han establert que una categoria d’homes queda al marge d’aquells 

la vida dels quals es considera que té valor, no hi ha res més natural per a l’home que 

matar. Quan se sap que és possible matar sense arriscar-se al càstig ni a la censura, es 

mata; o almenys s’envolta els que maten de somriures estimulants. Si per atzar se sent, 

al principi, una mica de fàstic, se’l calla i se’l reprimeix de seguida per por de semblar 

mancat de virilitat. Per això cal un aprenentatge, una embriaguesa a la qual és 

impossible resistir-se sense una força d’esperit que he de creure excepcional, perquè no 

l’he trobada enlloc». 

 

El magnífic assaig de Simone Weil sobre la Ilíada (L’Iliade ou le poème de la force) 

afirma que el primer imperatiu és no odiar l’enemic i que la força és allò que redueix a 

la condició de cosa qualsevol que li és sotmès: «així és com la violència destrueix 

aquells que toca. Acaba per aparèixer com si fos externa a aquell que l’exerceix, així 

com a aquell que la pateix; aleshores, naix la idea d’un destí sota el qual els botxins i les 

víctimes són igualment innocents, els vencedors i els vençuts germans en la mateixa 

misèria». Simone Weil s’oposa a la projecció de la violència en l’altre. El que cal no és 

només denunciar la violència dels altres, sinó sobretot la dels nostres; cosa que és molt 

excepcional i que sol acabar amb acusacions de traïció. 

 

Aquesta incomprensió dels seus compatriotes o coreligionaris la va patir Dorothy Day 

al llarg de la seua vida, des de les seues protestes als bombardejos d’Hiroshima i 

Nagasaki fins a les manifestacions contra la guerra del Vietnam. El pacifisme de 



Dorothy Day era el pacifisme de la Creu. La convicció sobre el valor del patiment de 

l’innocent és la verdadera conquista sobre el mal, la salvació del món. 

 

A totes aquestes dones els obsessiona el tema del mal i pensen que també en aquest 

àmbit cal començar per un mateix, per detectar i eradicar la presència de l’odi i del 

ressentiment en el nostre interior. I si en un determinat moment elles no es van deixar 

arrossegar per la dinàmica del mal radical és perquè es van aferrar a un petit alé 

d’esperança que van poder conservar gràcies a experimentar un bé absolut que les 

desbordava. Aquesta experiència espiritual es va presentar en el seu camí de manera 

inesperada i fou el motor d’un procés de conversió que va canviar la seua percepció del 

món. 

 

El camí de trobada amb Déu, passant per la increença o l’agnosticisme i per 

experiències espirituals personalíssimes, condueix Maria Skobtsov, Edith Stein i 

Dorothy Day a entrar i participar en la vida eclesial (la primera d’elles en l’Església 

ortodoxa i les altres dues en l’Església catòlica). Les circumstàncies són molt distintes 

en els tres casos: en l’itinerari espiritual de la Mare María Skobtsov, l’esdeveniment 

decisiu fou la mort de la seua filla menor, viscuda com una «prova atroç», que es va 

convertir, no obstant això, en una revelació, una «visitació del Senyor» i una forma de 

judici i de penediment. Per la seua part, Edith Stein va viure un contacte inesperat amb 

Déu a través de la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús. És aleshores quan 

confessà haver trobat la veritat en plenitud en l’horitzó de la Creu; veritat que fins 

llavors havia buscat en el camp de la filosofia. Tot seguit prengué la decisió de batejar-

se i de fer-se carmelita amb el consegüent disgust de la seua família i, especialment, de 

sa mare, jueva ortodoxa, que mai no va arribar a comprendre aquest pas. 

 

La tercera, Dorothy Day, educada al marge de qualsevol referència religiosa, també va 

buscar el sentit de la seua vida des dels seus anys de joventut en el barri bohemi de 

Greenwich Village. Atreta per l’anarquisme, la realitat quotidiana de la misèria la 

commou profundament i fou el motiu dominant de tota la seua obra. En la seua 

autobiografia, titulada The long loneliness (La llarga soledat ), afirma que «creia, però 

no sabia en què creia»; sovint, després de nits de patiment i moguda per un «instint 

cec», acudia a missa i s’agenollava en l’últim banc de l’església «sense saber el que 

passava en l’altar, però calenta i consolada per les llums i el silenci». Per a descriure el 



que llavors ocorria entre Déu i ella acudeix a les paraules de Pascal: «no em buscaries si 

no m’hagueres trobat». El naixement de la seua filla, Tamar, confirmà la presència de 

Déu en la seua vida ja que la seua immensa alegria li va fer sentir un profund sentiment 

de gratitud i el desig d’expressar-ho dins de la comunitat de creients; per això, després 

de batejar la seua filla, ella mateixa rebé el baptisme, fet que li causà la separació del 

seu marit, a qui estimava profundament, i la incomprensió dels seus amics radicals 

d’esquerres. Dorothy Day, com a catòlica, no deixà de criticar la indiferència de molts 

sectors catòlics davant la misèria i la falta de solidaritat amb les causes que ella 

considerava justes –l’antimilitarisme, la desobediència civil, la lluita obrera, la 

sensibilitat ecològica. Day reclamava, a l’estil d’Ignacio Ellacuría, una civilització 

basada en la pobresa voluntària. La seua va ser una espiritualitat encarnada que posava 

l’èmfasi en el cos lacerat dels pobres i defugia qualsevol interpretació espiritualista o 

intimista. 

 

És curiós que Simone Weil i Etty Hillesum també relaten l’inici de la seua conversió 

religiosa com una necessitat inexplicable d’agenollar-se davant d’un Déu del qual a 

penes havien sentit parlar. A partir d’aquest impuls d’adoració, Déu estarà cada vegada 

més present en les seues vides i en la seua literatura. 

 

Etty Hillesum assenyalà reiteradament que el seu comportament a Westerbork no hauria 

estat possible sense la presència de Déu que la feia sentir «protegida, segura i 

impregnada d’eternitat», encara que aquesta experiència resultara difícil d’expressar en 

un moment en què Déu pareixia haver abandonat el món, ja que restava en silenci 

davant del patiment del seu poble i semblava permetre el triomf del mal. Però, com els 

vells mestres de la Càbala o del hassidisme, Etty Hillesum ens diu que cal compadir 

Déu, perquè Déu només està present on se’l deixa entrar. En alguns fragments dels seus 

escrits expressa amb força aquesta convicció: «jo no inculpe la teua responsabilitat; més 

tard seràs tu el que ens declares responsables a nosaltres. I quasi a cada batec del meu 

cor creix la meua certesa: tu no pots ajudar-nos, sinó que ens correspon a nosaltres 

ajudar-te a tu, defendre fins al final la teua casa dins de nosaltres». El punt més alt i més 

sorprenent de la seua experiència religiosa està representat per aquesta idea d’«ajudar 

Déu», de trobar-li un resguard dins de si, quan, a causa del mal i de l’odi, tota empremta 

d’allò diví corre el perill de desaparèixer pertot arreu de la terra. L’arrelament en el Déu 

salvat dins de si mateix representa l’últim baluard contra el mal extrem.  



 

Aquesta resposta té molts elements en comú amb la concepció de la «descreació» de 

Simone Weil, encara que ella pretenga basar-la en arrels religioses i culturals alienes a 

la tradició jueva. Déu només està present en la seua distància i en la seua absència, i per 

això les paraules de Crist en la Creu «Déu meu, perquè m’has abandonat?» expressen la 

veritable condició humana. L’Omnipotent es transforma en «el mendicant que espera a 

la porta del cor». L’home, en analogia amb aquesta abdicació divina, ha de renunciar a 

si mateix fent desaparèixer la pròpia individualitat i afanyant-se a no ser una altra cosa 

que pura transparència de l’impersonal. Weil proclama l’única possibilitat d’accés a 

l’aspecte desconegut de l’Absolut a través d’una mena d’ignorància sabia, que posseeix 

l’home descreat, convertit en desig i espera, que és il·luminat per la «genialitat» d’una 

nova santedat, la santedat «que el moment present exigeix... una santedat sense 

precedents». 

 

Aquesta nova santedat, que totes aquestes autores d’alguna manera intueixen, implica 

desenvolupar «la intel·ligència del cor», enfront de la ruptura del vincle entre raó i 

compassió que s’ha produït en el pensament europeu. Una solidaritat compassiva que 

suposa una nova comprensió moral del patiment. A partir del dolor assumit en carn 

pròpia es descobreix una nova via de coneixement perquè la renúncia a si mateix obri a 

l’alteritat, a aquell «radicalment altre» que ens desborda i que no podem explicar amb 

una racionalitat merament discursiva. A través del dolor s’estableix un vincle entre 

l’anul·lació del «jo» i l’àmbit del sagrat. En aquesta línia, podem al·ludir de nou a l’obra 

de María Zambrano que simbolitza la unió de tres formes de coneixement –poesia, 

filosofia i religió– per a poder relacionar-se amb allò que la raó deixa marginat però que 

no per això és menys real. 

 

Per a Maria Zambrano l’experiència mística il·lumina l’home sobre si mateix i l’ajuda a 

veure la veritat cara a cara. El místic personifica la voluntat de transcendència perquè 

«no es conforma», és un inconformista que no troba descans enlloc; la seua atenció va 

sempre més enllà del que té davant de si mateix. És un autèntic revolucionari, un 

benaventurat que rep el coneixement de l’ésser ocult com un do, com una gràcia o 

recompensa la seua actitud contemplativa. Coneixement «auroral», que està entre la nit i 

el dia, entre la foscor i la llum, i per això, a diferència del coneixement propiciat per la 

raó discursiva, aquest coneixement adquirit per revelació és «saber de penombra». 



Simone Weil apel·la sempre, àdhuc en la vida social, al paper de la gràcia, a allò 

infinitament petit que sembla insignificant però que, pel principi de la palanca, inverteix 

les relacions de força. Aquesta profunda tensió entre «la gravetat i la gràcia» il·lumina 

l’univers weilià en les seues diferents dimensions i li permet captar tant allò 

extraordinari –la bellesa del món–com allò insuportable –la desgràcia dels altres–, 

inclosos els desconeguts, fins i tot els dels segles passats. Dolor i bellesa en estat pur 

que ella va descobrir en la seua experiència de fàbrica, assumint la condició obrera, com 

una situació d’esclavitud. Des de la fàbrica i fins a la fi de la seua vida, Simone Weil va 

voler compartir la seua sort amb els desgraciats, convençuda que allò més necessari era 

la presència de persones «capaces de prestar-los atenció». A través de la compassió es 

pot curar el major patiment del desgraciat, el de sentir que no compta per a res ni per a 

ningú, que és un ésser invisible, inexistent per als altres. Només assumint la causa de 

l’altre es pot restablir la seua humanitat; només la mirada compassiva rescata la víctima 

de la indiferència.  

 

Els esbossos de les vides i els fragments dels pensaments d’aquestes sis dones del nostre 

temps comparteixen uns trets comuns des de les seues respectives singularitats. Totes 

elles no defugen, fins i tot en les condicions més adverses, les seues obligacions envers 

els altres i envers el món. El seu horitzó és carregar amb el patiment de l’altre fins 

arribar a una total renúncia de si mateixes. El seu llegat és un sentit de la responsabilitat 

que volien projectar i transmetre a un futur que restava fora del seu abast i que moltes 

d’elles no arribarien ni tan sols a albirar. El seu esperit de resistència i la seua solidaritat 

compassiva evoquen una relació entre mística i política que ens situa davant d’un nou 

pensament i un nou llenguatge forjats en una primitiva puresa. Puresa que van 

experimentar en la radicalitat del mal i del bé, en l’experiència-límit de la desgràcia i de 

la bellesa, en la llunyania més gran de Déu i en la seua proximitat més íntima. 

 

 

 

 

 

 


