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Praxis de la diferencia: Pensamiento, acción y escritura en
Françoise Collin
Teresa Hoogeveen

Françoise Collin (1928-2012) fou una filòsofa i escriptora
excepcionalment lúcida. Protagonista del feminisme des de
principis de la dècada de 1970, fou cofundadora i ànima durant
trenta anys de Les Cahiers du Grif. La seva obra es composa d’una
extensa producció assagística –destaquen les seves reflexions
acompanyada de Maurice Blanchot i Hannah Arendt–, així com de
novel·les i poemaris. Un dels trets característics del seu pensament
és la voluntat de fer, l’obstinació per posar les coses en moviment i
desplaçar-les contínuament, tot obrint qüestions complexes a un
pensament rigorós i afilat. El problema d’aquesta tesi parteix de
l’assaig “Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet”
(1992), on Collin defineix la diferència dels sexes com a praxi de la
diferència, com a fet irreductible a la teoria. Es proposa un
recorregut per la seva obra per tal de filar i desfilar aquesta qüestió
i il·luminar-ne el valor i les dificultats. En primer lloc es planteja la
pregunta per la diferència dels sexes; seguidament, es
desenvolupen els nuclis clau de la proposta de Collin: la praxi, la
diferència, i la representació.

