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SEl mes de Joan de Sagarra La magna

exposició del centenari d’Albert Camus,
nascut a Algèria el 1913, que es pot veure
a Ais de Provença, ha quedat envoltada
de polèmica des del primer moment

JOAN DE SAGARRA

El 7 de novembre serà el centenari
del naixement d’Albert Camus, a
Mondovi (avuiDrean), a l’est d’Al-
gèria. Amb aquestmotiu, el 5 d’oc-
tubre passat es va inaugurar a la
Cité du Livre d’Ais de Provença
una exposició sobre la figura i
l’obra de l’escriptor francès amb el
títol d’Albert Camus, citoyen du
monde. L’exposició, que aplega
una sèrie de manuscrits, exem-
plars dedicats i retalls de premsa i
un munt de fotografies, porta la
marca MP13 (Marseille-Provence
1913, l’associació encarregadad’or-
ganitzar els actes amb motiu de la
designació de Marsella com a
capital cultural europea aquest
any), si bé fonts ben informades
atribueixen la iniciativa de l’ex-
posició i la gairebé totalitat del
cost exclusivament a l’alcaldia
d’Ais de Provença. Tres dies des-
prés d’inaugurar-se l’exposició,
Macha Sery, enviada especial del
diariLeMonde, en va publicar una
crònica amb un titular prou signi-
ficatiu:AlbertCamusàAix-en-Pro-
vence: autopsie d’un gâchis (el ter-
me gâchis es pot traduir per des-
gavell, malbaratament, nyap). Un
qualificatiu que ami, si hemde dir
la veritat, no m’ha sorprès pas.
Però val més que comencem pel
principi, explicant els orígens del
desgavell.
A començaments de l’any 2008,

Bernard Latarjet, director respon-
sable deMarseille-Provence 2013,
es posa en contacte amb l’historia-
dor Benjamin Stora i el documen-
talista Jean-Baptiste Péretié per
encarregar-los una gran exposició
sobre Albert Camus amb motiu
del centenari del seu naixement i
dins del marc de l’MP13. Qui els
ha escollit? Doncs una comissió
formadaper l’alcaldiad’Ais dePro-
vença, l’associacióMP13 i la gesto-
ra de l’obra de Camus, la seva filla
Catherine. I Stora (una de les per-
sones que coneixen més bé la his-
tòriad’Algèria, els anysdel colonia-
lisme, l’enfrontament que portaria
el país a la independència i, esclar,
la figura complexa de Camus i la
seva posició sobre aquells fets tan
dramàtics) i el seu company docu-
mentalista (autor d’un excel·lent
Voyage au bout deCéline,molt pre-
sent a la cadena televisivaArte), es

posen a treballar. El juliol del 2010
presentenunprimer esbós de l’ex-
posició en una reunió al Centre
Albert Camus, a Ais de Provença,
on es conserven els arxius de l’es-

criptor. I és durant aquesta reunió
que Stora i el seu company s’ado-
nen que no són ben rebuts per
part de l’alcaldia d’Ais.Quèhapas-
sat? Doncs que l’alcaldessa d’Ais
de Provença i diputada de la UMP

(el partit del presidentNicolas Sar-
kozy),Maryse Joissains-Masini, ja
sigui per motius electorals o per-
què li surt de l’ànima, és una dona
que, comellamateixa afirma, sem-
prehadefensat “els valorsdeMari-
ne Le Pen”, i la senyora Le Pen i
els seus amics no veuen de bon ull
el nomenament de Stora per fer-
se càrrec de l’exposició del cente-
nari de Camus.
Vegem què en pensa el senyor

Jean-François Collin, president
d’Adimad, una associació d’ajuda
als “antics detinguts de l’Algèria
francesa” (llegiu-hiOAS), persona-
litat molt apreciada tant per la se-
nyora Le Pen com per l’alcaldessa
d’Ais. “Que Catherine Camus vul-
gui una exposició en homenatge al

seu pare em sembla formidable.
Però que hagin escollit Benjamin
Stora, aquest israelita de Constan-
tina, que s’autoproclama historia-
dorde la guerrad’Algèria i que sos-
té les tesis de l’FLN, em sembla
una aberració”, afirma alegrement
el tal Collin.
Total, que a la primavera de

l’any 2012, Stora i el seu company
són defenestrats del projecte i en
substitució d’ells dos és nomenat
comissari de l’exposició Camus el
filòsof mediàtic Michel Onfray. I,
com ja us podeu imaginar, i més
en un país com França, s’arma un
sagramental i l’exposició Camus
passa a un segon pla per conver-
tir-se en l’affaire Stora-Onfray.
Aquest afer, afortunadament, no
dura gaire, ja que al cap d’un pa-
rell de mesos Onfray es retira, no
sense abans confessar que “només
es tractava d’un projecte (quan el
paio ja havia dit que sí, més con-
tent que un gínjol), però que la
companyia resulta ser décidément
trop nauséabonde”.
Arran de la retirada del filòsof

Onfray, l’alcaldessa d’Ais queda
desconsolada i, la molt desver-
gonyida, després d’haver vetat Sto-
ra i el seu company, acusa laminis-
tra de Cultura, Aurélie Filippeti,
d’haver censurat la presència del
filòsof. Total, que a finals del 2012
la premsa francesa anuncia l’a-
nul·lació de l’exposició Albert Ca-
mus (“Camus, étranger àAix”, titu-
lava molt encertadament el diari
Libération).
Arribats a aquest punt de la his-

tòria, cal preguntar-se per què la
Biblioteca Nacional de França, el
Centre Pompidou o qualsevol
altra institució nacional, estatal,
no s’ha fet càrrecde la granexposi-
ció Camus, en comptes de deixar-
la a les mans de l’alcaldessa d’Ais i
dels seus amics tan influents? Per
què l’exposició d’Albert Camus
s’ha convertit en un gâchis, en
aquest nyap escandalós en què el
llibertari Camus es mostra d’una
manera que no pugui ofendre l’al-
caldessa d’Ais i els seus amics tan
influents?
Aneu a saber. Pel que fa a mi,

sempre he tingut l’escriptor alge-
rià per un personatge incòmode,
paradoxalment incòmode –atès
l’ús i abús que en fan, citant-lo per-
tot arreu, fins i tot quan no ve a
tomb– per a la classe política.
D’un bàndol i de l’altre. Continua-

rem parlant d’Albert Camus. |

Nota: Sobre el fallit projecte Sto-
ra i l’affaire Stora-Onfray, us reco-
mano la lectura de Camus brûlant
(Stock, 2013), de Benjamin Stora i
Jean-Baptiste Péretié.

Camus, l’alcaldessa
i els seus amics influents

Albert Camus al jardí del seu estudi a París, el 1952 MICHAEL OCHS/GETTY IMAGES

L’alcaldessa d’Ais
de Provença no va
veure de bon ull que
l’historiador d’Algèria,
Stora, la comissariés

Destituït Stora, és el
filòsof mediàtic Michel
Onfray qui se n’ocupa,
però només durant
uns quants mesos


