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SEl mes de Joan de Sagarra ‘Le Monde’ va

publicar la frase del Nobel “jo defensaria
la meva mare abans que la justícia”, i els
intel·lectuals francesos, que la van interpretar
en clau política, se li van tirar a sobre

AlbertCamus, la seva
mare i la justícia
JOAN DE SAGARRA

Cent anys després del seu naixe-
ment, Albert Camus continua
sent un personatge incòmode, po-
líticament incòmode, tant per als
francesos com per als algerians.
Ho deia fa un mes, en la crònica
anterior, i ho repeteixo ara. Nico-
las Sarkozy tenia la intenció de
portar les seves restes al Panteó,
al costat dels grans homes (i dues
dones) de la pàtria, però es va tro-
bar amb la negativa de la família
Camus, que eren de l’opinió que

el seu pare ja està bé on és (en una
tomba, molt senzilla, al cementiri
deLourmarin, unpoblet de laPro-
vença francesa).
Qualsevol que hagi llegit l’obra

d’Albert Camus i conegui una mi-
ca els seus orígens i els de la seva
forma de vida, comprendrà i res-
pectarà l’opinió dels fills. Camus
era reticent als honors, als honors
que surten del poder, així com al
podermateix. JeanDaniel explica
que en un viatge que la mare de
Camus va fer a París per visitar el
seu fill, ell li va dir que l’havien
convidat al palau de l’Elisi. Lama-
re, que era sorda com una tàpia,
s’ho va fer repetir un altre cop i, a
la tercera, li va dir, mig espantada:

“Ce n’est pas pour nous”, i va afe-
gir “No hi vagis, fill, no te’n refiïs,
ce n’est pas pour nous”. I diu Jean
Daniel que Camus se sentia molt
orgullós del que li va dir la seva
mare. De fet, Albert Camus no va
trepitjar mai l’Elisi en tota la vida.
Quant als algerians, Camus con-

tinua sent un pied noir, un francès
d’Algèria, i més d’un li retreu que
no hi hagi àrabs a la seva obra,
cosa certa, tan certa com que Ca-
mus, el jove Camus, és l’autor
d’una sèrie de reportatges en què

denuncia amb tots els ets i uts la
política colonialista del govern
francès i surt en defensa de la
població àrab que viu en la misè-
ria. Cap periodista de lametròpoli
(París) no va atacar el colonialis-
me ni va denunciar la misèria en
què vivia la classe pobra algeriana
com el jove Albert Camus. N’és
unaprova el fet que el govern fran-
cès d’Alger va vetar la seva firma
als diaris, i això el va obligar a exili-
ar-se França.
Però elmoment que aquesta in-

comoditat de Camus es manifesta
demaneramés violenta i insupor-
table potser és en la famosa decla-
ració d’Estocolm, dos dies des-
prés d’haver rebut el premi Nobel

de Literatura (un premi que Ca-
mus creia, i així ho va afirmar, que
l’hi havien d’haver concedit a An-
dré Malraux, i que li va portar
més disgustos que alegries). La fa-
mosa frase, tal com va aparèixer
publicada a la portada del diari Le
Monde (14 de desembre del 1957),
era aquesta: “Je crois à la justice,
mais je défendrai ma mère avant
la justice”. Tothom se li va tirar a
sobre, fins i tot alguns dels pocs
amics que li quedaven. Afirmar,
en plena guerra d’Algèria, que de-

fensaria la seva mare “abans que
la justícia”, llegit en clau política
–i en quina clau es podia llegir, si-
nó!–, era tant com oposar-se a
l’alliberament, a la independència
d’Algèria per la qual advocaven
els intel·lectuals de París.
La frase, com sol passar amb les

grans frases, es va publicar fora de
context. El que va dir Camus és
que la seva mare podria ser víc-
tima d’un atemptat terrorista (del
Front d’Alliberament Nacional
algerià), i que en aquest cas, per
justa que pogués ser la causa (és a
dir, la independència d’Algèria),
ell defensaria la seva mare abans
que –i no en contra de– la justícia.
Res de nou per als qui estiguessin

mitjanament familiaritzats amb
els seus escrits. Cal dir que a les
Réflexions sur la guillotine (1955)
Camus es posa en contra de la
pena de mort, de la justícia que
mata.Després, ambmés raó, es po-
sarà en contra de qualsevol causa,
per molt justa que sigui, que com-
porti lamort d’innocents. I això és
vàlid tant per a les tortures i exe-
cucions de sospitosos de pertà-
nyer a l’FLN per part del govern
francès a la colònia algeriana com
per les accions terroristes que du-
ia a terme l’FLN.
El 1956, Camus va a Alger per

proposar el que ell anomena “una
crida per a la treva civil”. No és
cap proposició política per resol-
dre el conflicte, és només intentar
que mentre duri el conflicte no
s’atempti contra la vida dels inno-
cents. La proposició no tindrà èxit
i, quant al conflicte, el resultat és
conegut de sobres.
Cal llegir El primer home, la no-

vel·la pòstuma i inacabada de Ca-
mus, per comprendre el que la
figura de la mare, una mare molt
concreta, vídua de guerra, anal-
fabeta, una dona sorda que amb
prou feines parla i que es guanya
la vida netejant pisos, una dona

molt pobra, representa per a l’es-
criptor. Per Camus la seva mare
és sagrada, és la innocència pura,
la viva imatge dels miserables de
la terra.
La mare abans que la justícia?

Evidentment. Albert Camus va
morir abans que s’acabés la guer-
ra d’Algèria. No era un partidari
declarat de la independència; en
qualsevol cas, creia en la possi-
bilitat de continuar vivint junts,
francesos i algerians, enuna socie-
tat més justa, més justa per als
àrabs, esclar.
Avui, la famosa frase s’inter-

preta de molt diverses maneres.
Els pied noir de la dreta (nos-
tàlgics de l’OAS) se la fan seva,
comse l’hi fanmolts camusians jo-
ves que no van viure el conflicte i
que han conegut la mare. I també
hi ha algerians que la compartei-
xen i la fan seva i de retop fan al-
gerià Camus. Quan el popular Zi-
dane li va clavar aquell cèlebre
cop de cap a un futbolista italià
que va ofendre la seva família,
més d’un algerià va entendre que
Albert Camus era un dels seus…
Són els inconvenients que tenen
les grans frases, que tothom acaba
apropiant-se-les.
Sobre Camus, la frase, la mare i

la justícia, es recomana: Avec Ca-
mus, comment résister à l’air du
temps, de Jean Daniel (Gallimard,
2006) iAlbertCamus, de JeanGre-
nier (Gallimard, 1968). |
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Per Camus la seva
mare és sagrada,
és la innocència pura,
la viva imatge dels
miserables de la terra


