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L’experiència mística de Simone Weil
■ Presentació del llibre «Simone Weil: el silenci de Déu», de Josep Otón
BARCELONA.— «L’experiència
mística de Simone Weil neix del món
i de la vida», va afirmar l’escriptor i
historiador Josep Otón en la presentació del seu llibre Simone Weil: el
silenci de Déu. L’acte, que va tenir
lloc el 13 d’octubre a la Sala Mirador
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, estava organitzat
per l’Institut d’Humanitats de
Barcelona i Fragmenta Editorial, encarregada de publicar el volum.

A

l’acte hi van participar, a més de
Josep Otón, autor del llibre; Ignasi
Moreta, director de Fragmenta Editorial;
Victoria Cirlot, professora de la Facultat
d’Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra; Toni Comín, diputat al Parlament
de Catalunya, i Luz Verdaguer, llicenciada en Humanitats, que va llegir un text de
Carmen Revilla, professora de la Facultat
de Filosofia de la Universitat de Barcelona,
que no va poder ser-hi present.
Per endinsar els nombrosos assistents
a l’extraordinari llegat filosòfic i espiritual de Simone Weil (1909-1943), va tenir
lloc una lectura bilingüe, en català i en
francès, del Prologue de l’autora, a càrrec
de Laia de Ahumada i Nathalie Honoré.
Tot seguit, Ignasi Moreta va recordar que
Josep Otón va dedicar «la seva tesi doctoral a la filosofia de la història de Weil» i
que mentre l’elaborava «preparava una
“tesi clandestina” sobre la seva vessant
mística que ha fructificat en el llibre que

Acte de presentació del llibre.

avui presentem».
Luz Verdaguer va llegir el text que
tenia preparat Carmen Revilla. Segons
ella, «Simone Weil va aconseguir escriure coses eternes» i va qualificar-la com a
«pensadora de l’experiència». Hi ha dos
elements clau que van caracteritzar el seu
itinerari vital: el polític, «que és una presència contínua en la seva trajectòria, sempre en permanent reelaboració», i el religiós, «que comporta la recerca de la veritat
i una relació complexa amb Déu, de trobada i d’absència». Revilla va definir l’obra
literària de Weil com una «descripció de
lucidesa despietada de la realitat».
«Simone Weil —va afirmar Victòria
Cirlot en la seva al·locució— és un dels
personatges més apassionants del segle
XX.» Va comentar l’objectiu que s’ha
proposat Otón en escriure aquest llibre:

«Esbrinar en què consisteix l’experiència
del sagrat en Weil.» Cirlot es va preguntar
en veu alta si «és possible l’estudi d’una
experiència». Ella va contestar afirmativament. «Em sembla una qüestió totalment lícita», va afegir.
Pel que fa a Prologue, «un text enigmàtic», Victoria Cirlot va explicar que
«em sembla el relat d’un somni; fa al·lusió
a com en el somni es destrueix totalment
la lògica a què estem acostumats a la vida
diürna. Certament, la vida onírica poseeix
una intensitat de sentiment absoluta». La
ponent va dir que Simone Weil és «una

pensadora d’una complexitat i una riquesa
excepcionals; la seva obra accepta múltiples interpretacions». Així mateix, va tenir paraules d’elogi per al llibre de Josep
Otón, atès que «ens convida a reflexionar».
Toni Comín va manifestar que «Otón
ha estat molt lleial i fidel al pensament, tan
fragmentari, de Weil; l’ha ordenat sense
trair-lo». «Sens dubte, és un mèrit molt
gran de l’autor, ja que l’ha fet més assequible per als lectors.» Comín va revelar
que la lectura de les obres de Simone Weil
«et trasbalsa, et desborda». Es tracta, en
definitiva, del «pensament d’una santa»,
que es fonamenta en «la dialèctica entre la
trobada i l’absència de Déu». «A través de
l’amor es pot comunicar l’experiència de
Déu als altres», va comentar.
Finalment, Josep Otón va donar a conèixer que «m’he dedicat a estudiar Simone Weil i he de dir que la veig molt
propera». «La grandesa de Weil —va subratllar l’autor— és que va unir la seva
experiència mística i espiritual amb una
experiència històrica concreta, la de l’exili; al ser jueva, va ser perseguida per la
Gestapo.» Va comparar Weil amb místics
de la talla de santa Teresa de Jesús o sant
Joan de la Creu.

Miquel Àngel Codina

L’alcalde Hereu inaugura la temporada
d’«Amb llum pròpia»
BARCELONA.—
La 13a temporada
del programa Amb
llum pròpia, de Ràdio Estel, es va inaugurar el 17 de setembre passat amb
la presència destacada de Jordi Hereu,
alcalde de Barcelona. El programa,
produït i dirigit per
Joan Armengol, va
comptar també amb
les intervencions
Jordi Hereu amb Joan Armengol, als estudis de Ràdio Estel.
dels periodistes Antoni Franco, Arturo San Agustín i Vicenç Sanclemente. Després de repassar la seva
vida, en un to distès i molt proper, l’alcalde Barcelona va signar en el llibre de
signatures de Ràdio Estel tot deixant constància de la grata experiència viscuda:
«La vostra és una gran ràdio de la ciutat de Barcelona i em consta que treballeu pels
valors que jo comparteixo.» (C.C.)
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L’exposició «Nous Genis» arriba a Tarragona
TARRAGONA.— El Comitè Català
de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) va inaugurar a
Tarragona el 9 d’octubre l’exposició Nous
Genis. Sota el lema «La natura, patrimoni
de tots», aquesta mostra recull les obres
pictòriques guanyadores de la cinquena

edició de Nous Genis, un concurs de dibuix i pintura adreçat a persones amb
discapacitat i malaltia mental. L’exposició es pot visitar fins al 7 de novembre a la
Casa de la Generalitat, c/ Major, 14 - Tarragona. Més informació: www.cocarmi.
cat (C.C.)
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