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ÓSCAR ASTROMUJOFF

V
a morir als 46 anys en un ac-
cident automobilístic el 4 de
gener de 1960, com si fos una
estrella del cinema o del rock.

Havia nascut avui fa cent anys a Algèria,
que llavors era colònia francesa, i tenia
avantpassats menorquins per part de
mare. D’entre les moltes obres que va
escriure, n’hi ha una que Joan Fuster i
JosepPalacios van traduir al català:L’ho-
me revoltat, un assaig que va ser molt
polèmic en el seu moment i que descriu
les trampes ideològiques del segle XX.
En aquest llibre, demés actualitat que no
sembla, Albert Camus, escriu: “S’ad-
vertirà, primer que res,
que el moviment de revol-
ta no és, en la seva essèn-
cia, un moviment egoista.
Pot tenir, sens dubte, de-
terminacions egoistes. Pe-
rò la revolta s’efectuarà
tant contra la mentida
comcontra l’opressió”. Ca-
mus, el rebel que sempre
torna, escrivia el que pen-
sava en una època en la
qual molts mastegaven
massa abans d’escriure i
practicaven la moral de
geometria variable. Ho va
pagar car, tot i rebre elNo-
bel de Literatura.
Herbert R. Lottman, un

dels biògrafs més solvents
de l’escriptor francès, con-
sidera que L’home revol-
tat, publicat l’octubre de
1951, era “el manifest de
les intencions literàries de
Camus alhora que una ex-
posició de les seves posi-
cions públiques; era una
tribuna en la qual podia aixecar-se per
fer costat als seus amics literaris i polítics
(com Char) i demostrar els errors dels
seus enemics”. Les crítiques i reaccions
contràries que va generar aquest llibre
–més alguna de favorable que no feia cap
favor a Camus– van acabar tapant el de-
bat de fons que plantejava i encara plan-
teja avui. El combat contra els dogma-
tismes i la voluntat de desmuntar els me-
canismes totalitaris són tesis plenament
vigents actualment. Més enllà del clima
de la guerra freda i de l’ambient de l’es-
querra cultural francesa d’aquells anys,
podem trobar la vigència d’un pensa-
ment que va ser menystingut per aquells
que aleshores exercien de gurus tot-
poderosos. Sartre i els seus van ser terri-

bles amb qui havia estat company i amic.
Lliure, humanista i sense aferrar-se a

cap sistema tancat, Camus va exercir de
consciència incòmoda d’un temps que
buscava veritats però trobava consignes a
dojo. En una carta de 1956, escriu això:
“Però en una època de mala fe, aquell que
no vol renunciar a separar el que és verita-
ble del que és fals està d’alguna manera
condemnat a una mena d’exili”. Exiliat?
Estranger? L’home que havia lluitat con-
tra els nazis, mentre d’altres figures vivi-
en felices al París ocupat, no havia canviat
d’actitud després de la guerra. La seva es-
criptura es col·locava al costat dels febles

en cada cas, ja fossin els espanyols sotme-
sos per Franco o els hongaresos que no es
resignaven a viure sota el dictat dels soviè-
tics. Els que pretenien tenir el manual de
la utopia atacaven Camus titllant-lo de
pseudofilòsof, d’ingenu, de ximple útil o
–atenció!– de sentimental bloquejat per
paranys retòrics burgesos. Per cert, em fa
gràcia que ara, entre nosaltres, la paraula
sentimental també es faci servir, per part
d’alguns, com unamena d’insult per desa-
creditar les demandes democràtiques i pa-
cífiques de moltes persones, basades en
raons i xifres ben tangibles.
Separar la veritat de la falsedat és una

operació sempre arriscada. Perquè la
falsedat témoltes cares i la veritat –enca-
ra que pot ser empaquetada en moltes

interpretacions– només en té una. En
aquest sentit, davant del conflicte d’Algè-
ria, Camus volia evitar la violència i con-
ciliar el que ell entenia com a dues veri-
tats que sentia íntimament: que el colo-
nialisme era unmodel inacceptable i que
els pieds-noirs i la cultura francesa no
eren un cos estrany en aquell tros d’Àfri-
ca; aquesta posició, honesta però difícil
de concretar políticament, va convertir-
lo en enemic de tots els bàndols.
Revoltar-se i dubtar. Dubtar i revoltar-

se. Camusno ens ofereix certeses sinó ca-
mins de dubte que ens conviden a ser au-
tocrítics. “La revolta és l’acte de l’home

informat, que posseeix la
consciència dels seus
drets”, escriu. A comença-
ments del segle XXI, mo-
ment d’exaltació de la in-
formació, tota revolta per-
sonal o col·lectiva acaba
passant per una reflexió
que se sustenti en fets i no
en meres construccions
ideals. Si el segle XX va
ser el segle de les propa-
gandes, el segle XXI és el
segle del coneixement, la
qual cosa ens permet supo-
sar que els que tinguin la
temptació de desfigurar la
realitat, per fer-la quadrar
amb uns determinats pro-
pòsits, s’arrisquen de ma-
nera temerària a conver-
tir-se en irrellevants. Hi
ha lliçons potents que cal
tenir present: negar el que
és evident resulta impossi-
ble quan vivim en una so-
cietat en què tots som re-
ceptors i emissors, i les da-

des viatgen de manera incessant.
Perdedor i guanyador a la vegada, Ca-

mus ens observa des d’algun lloc i sem-
bla voler dir-nos que no tinguem por de
mirar els fets tal i com són, encara que
això exigeixi enderrocar falsos ídols. El
temps col·loca les coses a lloc i avui
podem pensar que l’autor de La pesta i
La caiguda va endevinar la llum del futur
més que no pas aquells que es vanagloria-
ven de portar la torxa de tots els allibera-
ments pendents de la humanitat. Aquell
rebel ens va ensenyar a detectar els fe-
bles en cada moment i a dir-ho, l’actitud
més decent, la que hauria de construir el
veritable progrés.c
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Riera,acadèmica

E
ls debats que solcavenEuro-
pa ara fa cent anys respira-
ven optimisme, creativitat i
modernitat. Les quatre ciu-

tats que aglutinaven més talent en les
arts i ciències eren Viena, París, Mu-
nic i Berlín. En els cercles intel·lec-
tuals es discutien les grandeses imisè-
ries de les elits de l’època. El progrés
era la gran veritat del moment.
Quatre imperis estaven a punt de

saltar pels aires. Milions de persones
serien abatudes a les trinxeres euro-
pees amb la utilització de gasos i ar-
mes químiques. Oswald Spengler esta-
va donant els últims tocs a la seva apo-
calíptica obra sobre la decadència
d’Occident. L’eufòria que es respira al
llibre de Florian Illies, 1913. Un año
hace cien años, es va traduir en pocs
mesos en la primera gran tragèdia
col·lectiva europea del segle passat.
Aquella Europa estava malalta i no

ho sabia. Els canvis socials, tecnolò-
gics i econòmics que s’estaven pro-
duint no van ser detectats en clau polí-
tica pels tsars, emperadors, reis i presi-
dents que continuaven instal·lats en el
colonialisme i en la ignorància d’un
poder que ja no residia només en les

classes dirigents sinó que s’havia des-
plaçat cap a les masses que molt aviat
dipositarien els seus vots per designar
i fer fora governs.
No es poden traçar paral·lelismes

entre aquell any de fa cent anys i el
moment que vivim avui. Però sí que hi
ha un distanciament semblant entre
les classes polítiques i els ciutadans.
La història és una seqüència impara-
ble d’esdeveniments inesperats que
canvien discursos i situacions. La his-
tòria s’inventa sempre.
La política que no tingui en compte

el protagonisme que han adquirit els
ciutadans sense necessitat de mitjan-
cers mediàtics o empresarials corre el
risc d’estavellar-se sense haver ni tan
sols detectat les causes del cataclisme.
Hem entrat en una època en la qual

la política pot marcar les directrius
d’acord amb els interessos plurals i le-
gítims de la gent o bé córrer darrere
dels que simulen la política pensant
que una societat que protestamassiva-
ment té una única idea sobre com cal
resoldre els problemes.
Cal explicar amb claredat el que es

fa. Cal dir explícitament que tots hau-
rem de viure amb menys per evitar
que augmenti la franja de desigualtat
que les estadístiques mostren amb
una fredor cruel. Aquella idea expres-
sada per Franklin D. Roosevelt que
les persones no poden ser lliures si
són pobres, desgraciades o amb una
educació deficient caldrà ressuscitar-
la per combatre la crisi que no és no-
més econòmica sinó cívica i moral,
que afecta la dignitat de milions de
persones que només volen treballar.
Escoltar i prendre nota sobre el que

passa al carrer i a la societat, corregir
decisions que augmenten els desequi-
libris, posar-se a disposició dels ciuta-
dans per recórrer junts aquests temps
incerts i canviants, és imprescindible
per donar sentit a la política i a la vida
pública. La política és servei.c

Elrebelquetorna
Lapolítica
és servei

E
l 1978, els qui estimem la cultura
i la igualtat vam creure que ha-
víem guanyat la partida. Aquell
any es va aprovar la Constitució,

l’article 14 de la qual prohibeix la discrimi-
nació per raó –entre d’altres– de sexe, i
per primera vegada en la seva història, la
Reial Acadèmia de la Llengua, que havia
rebutjat Gertrudis Gómez de Avellaneda,
Emilia Pardo Bazán o María Moliner, va
admetre una acadèmica, l’escriptora Car-
men Conde. Consagrat el principi, la resta
vindria sol: era qüestió de temps.

Ai, com n’érem d’ingènues! Pensàvem
que a mesura que els senyors acadèmics,
per deferència envers les generacions se-
güents, tinguessin la cortesia de morir-se
(única manera que alliberessin el seu lloc,
que és vitalici), la docta institució els aniria
reemplaçant per acadèmiques, a fi de re-

flectir amb més realisme el panorama na-
cional: fa dècades que la majoria de filòlegs
són filòlogues, i d’escriptores tampoc no en
falten. Però va resultar que per “admetre
la dona”, l’Acadèmia entenia literalment
això: la dona, només una, a tot estirar amb
una altra de recanvi; durant els 25 anys se-
güents, mai no n’hi va haver més de dues
alhora, entre més de quaranta acadèmics.
Ni la llei d’Igualtat del 2007, que exigeix
explícitament la “representació equilibra-
da” dels dos sexes als òrgans “consultius i
científics de l’organigrama cultural”, no ha
aconseguit que la RAE corregeixi una acti-
tud que, val a dir la veritat, és difícil no con-
siderar-la ras i curt discriminatòria: de les
14 persones que han ingressat després de la
llei, 10 han estat homes, alguns dels quals,
per cert, ni tan sols són professionals de la
llengua: un economista, un actor...

Aquest vespre, Carme Riera prendrà
possessió de la seva plaça a la Reial Acadè-
mia Espanyola. És una triple bona notícia:
perquè és una excel·lent escriptora; per-
què és catalana –en un moment en què
més que mai necessitem gestos amistosos
cap a Catalunya per part de la resta d’Espa-
nya– i perquè el seu ingrés augmenta fins a
set! el nombre d’acadèmiques... de 42: un
16,6%. És clar que hi ha casos pitjors (a la
Reial Acadèmia de Belles Arts n’hi ha
dues, de 56; a la de Jurisprudència una, de
31), però per assolir el que hauria de ser
normal –la meitat– encara falta molt. Se-
nyors acadèmics, apliquin la “loc. verb. co-
loq.” (copio del Diccionari de la RAE) que
significa “emprender algo con energía y re-
solución”: “Pónganse las pilas”.c
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O els polítics van
davant amb idees
entenedores o aniran
darrere sense rumb
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