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A
lbert Camus (Mondovi, 7 de
novembre del 1913 - Ville-
blevin, 4 de gener del 1960).
Nobel de Literatura el 1957.
El centenari del seu naixe-

ment fa bona la dita que ningú no és pro-
feta a la seva terra: ni a l’Algèria natal ni
a França. Així coincidien a afirmar-ho
dissabte passat en aquest diari Joan de
Sagarra, des de la seva terrassa barcelo-
nina, i Óscar Caballero, des de la seva ta-
laia parisenca. En aquest Cafè Europa ja
vaig reivindicar el llegat del Camus pe-
riodista –“Periodisme de ‘guerra calen-
ta’” (11/V/2013)– i vaig subratllar que no
només va exercir de periodista, sinó que
va reflexionar sobre l’ofici des del diari
Combat. En efecte, en la seva sèrie d’arti-
cles El periodisme crític (1944) analitza
els riscos que afrontem cada dia –“vo-
lem informar de pressa en lloc d’infor-
mar bé; la veritat no hi surt guanyant”– i

dóna alguns consells per despertar l’es-
perit crític del lector en comptes de diri-
gir-se al seu esperit de facilitat: “La tas-
ca de cadascun de nosaltres és la de pen-
sar bé el que ens proposem dir, modelar
a poc a poc l’ànima del diari, escriure
amb atenció i sense perdre mai de vista
la immensa necessitat de tornar al país
la seva veu profunda. Si fem que aquesta
veu sigui més la de l’energia que no pas
la de l’odi, la de l’objectivitat i no la de la
retòrica, la de la humanitat i no la de la
mediocritat, llavors moltes coses se sal-
varan...”. Em proposo avui de completar
aquell relat i fer-ho des dels seus textos,
tot donant pistes de per què Camus con-
tinua sacsejant les consciències.
L’autor de L’estrany, a diferència de

Sartre, no entenia la filosofia com un joc
de nens grans, ni considerava l’absurd
com un refugi des d’on justificar el que
és injustificable.L’home rebel s’encapça-
la amb una pregunta: “Què és un home

rebel?”. I respon: “Un home
que diu no”. Quin és el contin-
gut d’aquest no? “Hi ha un lí-
mit que no podem traspassar.
Al capdavall, aquest no afirma
l’existència d’una frontera”.
Aquesta actitud existencial es
tradueix en la seva tasca d’es-
criptor i periodista, i la teorit-
za al Discurs de Suècia (1957):
“El paper de l’escriptor és inse-
parable de deures difícils. Per
definició, no pot posar-se avui
al servei dels que fan la histò-
ria: està al servei dels que la pa-
teixen”. “En totes les circums-
tàncies de la seva vida, obscur
oprovisionalment cèlebre, l’es-
criptor pot retrobar el senti-
ment d’una comunitat viva
que el justificarà, amb l’única
condició que accepti les dues
càrregues que fan la grandesa
del seu ofici: el servei de la ve-
ritat i de la llibertat”. Camus
sabia que la veritat és fugisse-
ra i que la llibertat és perillosa,
“dura de viure tant com apas-
sionant”. I ho demostrava en
tots els seus escrits.

Albert Camus és el que avui
anomenaríem un escriptor
políticament (i nacionalment)
incorrecte.No només per la se-
va coneguda denúncia de la de-
riva comunista... En les Cròni-
ques algerianes (1930- 1958) ad-
voca pel “partit de la treva” al
bellmig d’una guerra d’Algèria
que el va esquarterar emocio-
nalment. Una frase pronuncia-
da a Estocolm ha servit per
simplificar la seva posició: “Jo sempre
he condemnat el terror. Però he de con-
demnar també un terrorisme que s’exer-
ceix cegament, per exemple als carrers
d’Alger, i que un dia pot colpejar la meva
mare o la meva família. Crec en la justí-
cia, però defensaré la meva mare abans
que la justícia”, va dir en al·lusió a Cathe-
rineHélène Sintes, néta d’emigrantsme-
norquins. Camus, en aquests articles,
aborda la tragèdia algeriana des d’una po-
sició pont (el primer objectiu a abatre en
tot conflicte). La seva Carta a un militant
algerià és paradigmàtica: “Cal aturar

aquesta subhasta i aquest és el nostre
deure. Vull creure, amb totes les meves
forces, que la pau s’aixecarà un dia sobre
els nostres camps, sobre les nostresmun-
tanyes, els nostres rius, i llavors, per fi,
àrabs i francesos, reconciliats en la lliber-
tat i la justícia, faran l’esforç d’oblidar la
sang que avui els separa. Aquell dia, no-
saltres, que estem junts exiliats en l’odi i
la desesperança, retrobarem també junts
una pàtria”. El missatge no va tenir ac-
ceptació, i això explica que en el seu cen-
tenari Camus continuï sent un estranger,
tant a Algèria com a França.

Perquè Camus va ser un es-
tranger que es va allistar a to-
tes les causes en les quals la lli-
bertat estava en joc. Només
dos exemples. Primer, els seus
escrits sobre la Guerra Civil
–“amics espanyols, tinc cap a
vosaltres, la vostra literatura,
el vostre poble, un deute que
no s’apagarà”–, que inclouen
la denúncia del col·laboracio-
nismedel règimde Vichy en la
deportació de republicans i,
en particular, en el lliurament
del president Companys a
Franco: “On són els assassins
de Companys? A Moscou o al
nostre país? Cal respondre: al
nostre país. Cal dir que nosal-
tres vam afusellar Companys,
que som responsables del que
va succeir” (Per què Espanya,
1948). Segon, les seves Refle-
xions sobre la guillotina, un
text del 1957 que és tot un al·le-
gat contra la pena de mort (no
va ser abolida a França fins a
la tardor del 1981). Aquell as-
saig s’inicia ambun relat colpi-
dor. El 1914 el seu pare es va
llevar de matinada per assistir
a l’execució d’un convicte que
havia massacrat una família
de grangers: “El que va veure
aquell matí no ho va explicar a
ningú. La meva mare explica
que va tornar precipitada-
ment, amb el rostre commocio-
nat, es va negar a parlar, es va
estirar un moment al llit i es
va posar de cop a vomitar...
Quan la justícia suprema pro-

dueix només ganes de vomitar en l’ho-
me honest que està cridada a protegir,
sembla difícil d’argumentar que està des-
tinada, com hauria de ser la seva funció,
a aportar més pau i ordre a la ciutat”.
Queden per evocar els seus textos so-

bre moral i política, socialisme mistifi-
cat... En tots hi trobaríem claus per inter-
pretar la realitat present. Perquè rellegir
Camus és un bon antídot per a aquells
que també entre nosaltres, des del perio-
disme i l’acadèmia, s’han posat al servei
dels que volen escriure la història i no
dels que la pateixen.
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Unestranger universal

A diferència de Sartre,
no entenia la filosofia
com un joc, ni l’absurd com
un refugi des d’on justificar
el que és injustificable

“Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier,
je ne sais pas”. Així comença L’étranger (1942), la
novel·la més universal d’Albert Camus, traduïda a
quaranta llengües. A la imatge, portades de lesmúl-
tiples edicions en el centenari del seu naixement.

Camusenels seus textos
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