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Albert Camus, fotografiat als anys cinquanta
ARXIU

Centenari d’Albert Camus

ÓSCAR CABALLERO
París

A
lbert Camus –nas-
cut fa cent anys,
mort en fa 53; Nobel
de literatura el
1957– tenia més raó

que un sant. I per això mateix no
rep, avui, els honors de la sante-
dat. És la conclusió de Benjamin
Stora, historiador francès nas-
cut, com Camus, a Algèria, res-
ponsable de la gran exposició
que havia de celebrar el centena-
ri a Ais de Provença, sabotejada
oficialment i extraoficialment.
De fet, Aurélie Filippetti, la mi-
nistra de Cultura que va posar
una flor, divendres, sobre la tom-
ba de l’escriptor, a Lourmarin,
va confirmar ambiguament que
França se’n rentava les mans.
Com si es tractés d’un malentès,
per servir-nos d’un títol de l’es-
criptor que en va deixar una tren-
tena, el país que commemora tan-
tes personalitats i tan intensa-
ment –un calendari de 400 pàgi-
nes– no va preveure cap home-
natge nacional per a ell.
“Crec que el que fascina, de

Camus, a les noves generacions
–va dir Filippetti a la premsa, a
París– és un pensament que es
pot aplicar a unmateix i simultà-
niament provocar un impuls

col·lectiu”. ¿L’impuls que li ha
faltat a l’Estat i al seu ministeri
no només per celebrar sinó tam-
bé per pronunciar-se sobre un
possible trasllat de les restes al
Panteó o evitar el naufragi de
l’exposició?
Però és possible que tant silen-

ci siguimés coherent que els dis-
cursos oficials que Camus detes-
tava. La seva filla Catherine, le-
gatària de l’obra i el dret moral,
repeteix, per exemple, que les
restes del seu pare estan molt bé
a l’humil cementiri provençal on
reposen. I a l’obra tampoc no li
fa falta una resurrecció mediàti-
ca: els seus llibres, traduïts a 40
llengües, són majoritàriament
long sellers.
D’altra banda, l’autor de L’es-

trany ho va ser sempre a París. I
ho seria a Algèria. El fill d’una
minyona sense estudis, d’infante-
sa modesta, i que deia que tot el
que sabia ho va aprendre en un
camp de futbol –era un bon por-
ter– tenia ben poc a veure amb
col·legues d’orígens burgesos i
estudis privilegiats. I va gosar
tractar de la mateixa manera el
comunisme soviètic i les seves
emanacions –credo absolut al
seu voltant, amb Sartre com a
portaestendard– que el nazisme.
El 2010, una exposició itine-

rant (Caravane Camus) que ha-

via de recórrer la seva Algèria na-
tal, va ser avortada pels conser-
vadors. “A Algèria encara hi ha
gent que no li perdona haver
pensat que seria millor conser-
var un lligam amb França”. És
un procés amb fiscals com el
gran escriptor algerià Kateb Ya-
cine –explica Stora– o l’intel·lec-
tual àrab Edward Saïd, que fa 30
anys ja li retreia “l’inconscient
colonial”.
L’exposició d’Ais, programa-

da en elmarc de la capitalitat cul-

tural de Marsella, “va plegar ve-
les per raons ideològiques”, sem-
pre d’acord amb Stora, “perquè
jo no donava el perfil idoni se-
gons certs nostàlgics de l’època
colonial, molt actius a Ais. I es
retreu a Camus aquella lucidesa
sobre les grans ideologies revolu-
cionàries: fa ressaltar l’error
d’una majoria que en va agafar
la bandera i avui practica el per-
fil baix”.c
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BenjaminStora revisa la recent po-
lèmica a Camus brûlant (Stock),
inscrit en l’allau de publicacions
que contrasten amb la parquedat
oficial. I ambaportacions inespera-
des, com la del redactor de discur-
sos de Sarkozy, Henri Guaino, que
se serveix del seu ofici per cele-
brar –Camus au Panthéon. Dis-
cours imaginaire (Plon)–unahipo-
tètica panteonització del cadàver.
“Camus és omnipresent perquè va

triomfar: les grans ideologies van
caure i els rectors de consciència
han estat desqualificats. Camus és
l’antimodel –diu Guaino–; afirma-
va no ser filòsof i refutava el prêt-
à-penser”.
Folio reedita en tres volums els

Carnets i una antologia del perio-
dista (A Combat), mentre que la
col·leccióQuarto, deGallimard, de-
dica 1.536 pàgines amb una rica
iconografia (Œuvres) a l’escriptor.
Per a Gallimard, Catherine Camus
va obrir els seus arxius, i això va

il·luminar unLeMonde en partage,
a la vendael 25denovembre. I sen-
se sortir del segell, Futurópolis pre-
senta Le premier homme, adaptat
en historieta per José Muñoz, au-
tor d’una celebrada versió de L’es-
trany. No hi podia faltar un Cahier
de l’Herne, en aquest cas, un Ca-
musde 376pàgines d’anàlisi i testi-
monis. Una altra obra col·lectiva a
l’editorial Philippe Rey, Pourquoi
Camus? amb textos, per exemple,
dels Goncourt Jean Rouaud i Ale-
xis Jenni. I com que una bona bio-

grafia no envelleix, Cherche Midi
reedita les 1.054pàginesque vapu-
blicar el 1978 el periodista i biògraf
nord-americà Herbert Lottman.
En temps de missatges de text

floreixen epistolaris: excel·lent
Correspondance (1944-1958), a Ga-
llimard, cartes creuades entre Ca-
mus i Roger Martin du Gard, l’hu-
manista que havia obtingut el No-
bel vint anys abans però que sem-
bla alegrar-semés–ell, unanacore-
ta– pel de Camus, alhora que l’au-
tor de Calígula se sent terroritzat
“davant d’un honor que hauria ha-
gut de recaure en Malraux”. En
aquesta correspondència, com en
la que intercanvia amb Louis Gui-

lloux o Francis Ponge (també
Gallimard), destaca aquesta cosa
estranya que és l’amistat entre es-
criptors.
Si lectors i dones (María Casa-

res, per exemple) el van consolar
en vida, Camus va ser unmarginat
a Saint-Germain-des-Près, humi-
liat per Sartre el 1951, objecte de
burla dels novel·listes de dretes i
sempre temptat pel suïcidi, igno-
rant que lamort l’atraparia amb46
anys. En una de les seves cartes
parla d’aquelles amistats. “Tinc un
deute d’agraïment amb aquests
pocs homes quem’han permès ex-
perimentar aquestmeravellós sen-
timent, l’admiració”.c

Algèria li retreu que
defensés els lligams
amb França, i París la
crítica al totalitarisme
comunista
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