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UN ESTRANY AL 
nguany es commemora
el cinquanta aniversari
de la mort d’Albert Ca-
mus. El 4 de gener de

1960, l’escriptor francès d’ori-
gen algerià moria d’accident de
cotxe a Villeblevin (Borgonya).
Tenia 47 anys. Tot i la seva cur-
ta vida, va deixar una obra lite-
rària important, amb novel·les
tan emblemàtiques com L’es-
trany, La pesta, La caiguda, i
obres de teatre com Cal·lígula i
Els justos. Li van atorgar el pre-
mi Nobel de literatura a 44 anys
“perquè la lucidesa i la serietat
de la seva important producció
literària il·lumina els problemes
de la consciència humana con-
temporània”.

Els seus orígens eren humils.
Orfe de pare quan només tenia
un any (va morir a la Primera
Guerra Mundial), criat per una
mare i una àvia analfabetes,
d’origen menorquí, que treba-

E
Novel·lista
i dramaturg
de referència
per a totes les
generacions
de la
postguerra,
Albert Camus
va morir de
manera
prematura
fa 50 anys

Glòria Farrés llaven durament per fer tirar
endavant la família, és un cas
extraordinari, gairebé miracu-
lós, d’ascensió prodigiosa. Entre
els milers d’esperits amb talent
literari que en cada generació es
perden per sempre, Camus sor-
geix d’un barri miserable en un
poblet colonial i aconsegueix ar-
ribar al cim més alt. La presèn-
cia del professor de primària
Germain Louis, que va reconèi-
xer la seva vàlua i el va ajudar a
obtenir una beca per fer el bat-
xillerat a Alger, serà un element
essencial en la seva trajectòria
personal, que Camus tindrà ben
present en el discurs d’agra-
ïment del premi Nobel.

Després, va estudiar filosofia
a la Universitat d’Alger. El 1938
es va traslladar a París com a
corresponsal d’un diari algerià.
En esclatar la guerra, va entrar
a formar part de la Resistència.
Farà amistat amb els intel·lec-
tuals que seran cèlebres al llarg
del segle XX: Jean-Paul Sartre,

Simone de Beauvoir, Jean Paul-
han... Camus, però, no es dedi-
carà gaire a l’assaig filosòfic, si-
nó a la ficció. Es considerarà
sempre un artista i retraurà als
filòsofs de perdre la realitat de
vista i d’engrescar-se en una
gimnàstica intel·lectual.

L’estrany
De tota la seva producció literà-
ria, la novel·la L’estrany, publi-
cada el 1942, és l’obra més cèle-
bre (Labutxaca, 2010, traduc-
ció de Joan Fuster). Ha esdevin-
gut amb el temps una obra cab-
dal i no és debades que està tra-
duïda a una quarantena de llen-
gües i ha exercit una influència
considerable. És un text corpre-
nedor, malgrat la seva extrema
simplicitat formal. La veu del
protagonista mostra un home
senzill, gairebé primitiu, que
s’expressa en frases molt cur-
tes, seques, amb pocs elements
de coordinació. La narració té
l’aspecte d’un diari íntim, un in-

ventari d’accions successives.
El que resulta més estrany del
protagonista és la seva voluntat
ferma de viure una vida tan
neutra i coherent com pugui.
L’estil sembla cercar aquesta
neutralitat: és un estil que es
nega a si mateix, un estil antili-
terari, de telegrama, com si vol-
gués assolir l’estat zero de la
consciència i de l’escriptura.

Des de les primeres línies, el
protagonista ens fa entrar en el
seu món de franquesa freda i
absència de sentimentalitat:
“Avui, ha mort la mare. O pot-
ser ahir, no ho sé”. De seguida
veiem que no s’expressa ni es
comporta tal com les circums-
tàncies demanen en una situa-
ció de dol. Al llarg de tota la no-
vel·la no abandonarà aquesta
actitud i, per això, avança com
si es precipités al buit, atès que
aquest menyspreu pel codi so-
cial i emocional l’anirà allu-
nyant cada cop més de la comu-
nitat fins que el crim, produït
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sense cap finalitat, el portarà a
una condemna a mort. Hi ha
una passivitat constant, un
allunyament de la pròpia vida,
una desil·lusió que no és res
més que la manifestació profun-
da d’una angoixa existencial
que el protagonista arrossega
com una creu: és estrany al
món i a si mateix.

La novel·la està dividida en
dues parts. En la primera, co-
neixem alguns actes del prota-
gonista Mersault, un oficinista
d’Alger que assisteix a l’enterra-
ment de la seva mare amb indi-
ferència, no s’interessa per la
millora de feina que li proposa el
seu cap, ni pel matrimoni que li
proposa la seva companya. Amb
un veí exboxejador anirà a una
platja on acabarà matant un
àrab que manté una disputa
amb aquest veí. En la segona
meitat de la novel·la, en el pro-
cés judicial i la condemna, és on
podrem apreciar bé el pensa-
ment profund que mou el prota-

gonista. Malgrat sentir-se inno-
cent, no farà res per defensar-se
del crim ni mostrarà cap senti-
ment d’injustícia, de penedi-
ment o de llàstima. La sinceri-
tat absoluta de Mersault és vista
exteriorment com una actitud
de desafiament, però, de fet, es-
tà completament exempta d’or-
gull. El lector pot dubtar de si és
un home just o un boig. El que
és clar és que Mersault només
vol ser fidel a la seva veritat i
contempla el tarannà del procés
judicial com un forense analitza
un cadàver. La descripció del
procés judicial i l’espera de
l’execució de la pena capital és
colpidora.

Refusar la mentida
És perquè Mersault es mostra
indiferent a l’enterrament de la
seva mare, perquè va a veure
una pel·lícula còmica amb una
dona l’endemà, perquè no la-
menta expressament el seu
crim i no creu en Déu, que és

condemnat a la pena de mort.
És, de fet, perquè no vol justifi-
car-se, li està bé la idea que es
fan d’ell i no s’esforça per can-
viar-la. Mor, doncs, només per
protegir la consciència de la se-
va veritat.

En una entrevista feta el
1955, Camus comenta l’essen-
cial de L’estrany: “A la nostra
societat, qualsevol home que no
plori a l’enterrament de la seva
mare corre el risc de ser con-
demnat a mort. Amb això vull
dir que l’heroi del llibre és con-
demnat perquè no juga el joc.
Des d’aquest punt de vista, és
estrany a la societat on viu, on
erra al marge, en l’espai de la vi-
da privada, solitària, sensual. És
per això que els lectors han es-
tat temptats de considerar-lo
un desgraciat. Tanmateix, tin-
dreu una idea més exacta del
personatge, més conforme en
tot cas a les intencions del seu
autor, si us pregunteu per què
Mersault no juga el joc. La res-
posta és simple: refusa mentir”.

El Crist que ens mereixem
Podem concloure, doncs, que
Mersault, sense cap actitud he-
roica, accepta morir per la veri-
tat. Camus arriba a dir: “Havia
intentat donar forma, en el meu
personatge, a l’únic Crist que
ens mereixem. No ho dic amb
cap intenció de blasfemar, no-
més amb l’afectació una mica

irònica que un artista té dret a
mostrar davant els personatges
que ha creat”. Amb l’expressió
“el Crist que ens mereixem”
hem d’entendre el Crist desna-
turalitzat que conceben els ho-
mes després de la llarga etapa
bel·licosa de la primera meitat
del XX, en la qual tots els hor-
rors s’han fet presents i s’ha
produït un mal sense remissió
possible. Mersault simbolitza,
doncs, no el Crist de Palestina
que proclama als homes que
ens estimem els uns als altres,
sinó un Crist solitari que ens
suggereix que ens tanquem en
nosaltres mateixos com a únic
refugi possible d’humanitat.
L’estrany, doncs, s’amara com-
pletament d’aquella atmosfera
sorgida a l’ombra de la I Guerra
Mundial i que arriba fins al bell
mig de la II, quan es redacta
l’obra. Camus sabrà destil·lar
molt bé al llarg de totes les seves
obres aquest estat d’angoixa a
què arriba l’home del XX, aquell

desencant i aquella frustració
enormes després de l’hecatom-
be dels grans ideals polítics i del
patiment de milions d’inno-
cents, aquella absurditat pro-
funda del comportament humà,
la plasmació precisa de la qual el

va fer mereixedor del Nobel.
Voldríem assenyalar també

que hi ha en L’estrany un ele-
ment poètic que té un paper im-
portant en l’obra, per bé que no
sigui del tot evident: és la llum
omnipresent de migdia. La llum
intensa i xafogosa que pateix el
protagonista en l’enterrament
de la mare i la llum enlluernado-
ra de la platja que es reflecteix
en el ganivet de l’àrab i, diu,
l’empeny a disparar. Aquesta
llum d’Algèria, que descriurà
d’una manera tan poètica a
L’estiu, i que també serà pre-
sent a La pesta, és la llum medi-
terrània, bressol de la cultura
grega que Camus estimava
tant. La podem interpretar com
un símbol de la natura, com la
mostra d’un altre món que no
és el món dels mortals. Mer-
sault admira aquesta llum que
no deixa ombres. Encara que si-
gui un home mancat de sensibi-
litat, l’anima una passió profun-
da: el desig de l’absolut i de la ve-

ritat, una plenitud completa
que queda simbolitzada en el
zenit.

Estima físicament aquesta
llum, el seu silenci, la seva pro-
pagació infinita, com un ele-
ment de puresa i d’ordre. El pro-
tagonista, després de disparar,
dirà: “Vaig comprendre que ha-
via destruït l’equilibri del dia, el
silenci excepcional d’una platja
en la qual havia estat feliç”.
Aquesta pau exterior, la retro-
bem al final de l’obra quan,
lluny dels homes que el cridaran
colèrics davant la guillotina,
exiliat de la humanitat, se sent
a prop dels estels que observa,
alliberat de les angoixes. És un
final sorprenent per al lector,
amb un aire místic, de retorn a
alguna cosa essencial.

Compromís de Camus
Aquesta resistència que Mer-
sault mostra davant la mentida
i la hipocresia humanes, l’es-
criptor la va portar a terme en
vida davant les injustícies políti-
ques del seu temps. Més enllà de
la coneguda disputa amb Sartre
per denunciar els camps soviè-
tics, cal remarcar la denúncia
de les massacres fetes pels fran-
cesos a Madagascar (1947), la
crida a favor dels comunistes
grecs condemnats a mort
(1949), la seva dimissió de la
Unesco per l’acceptació de l’Es-
panya franquista a l’ONU

(1952), o la crida per aconse-
guir una treva a la guerra civil
d’Algèria (1956).

La preocupació essencial de
Camus la trobem resumida en
el discurs d’acceptació del No-
bel: “Cada generació, sens dub-
te, es creu destinada a refer el
món. La meva sap, tanmateix,
que no el refarà. Però la seva
tasca potser és més gran. Con-
sisteix a impedir que el món es
desfaci. Hereva d’una història
corrompuda en la qual es barre-
gen les revolucions fracassades,
les tècniques embogides, els
déus morts i les ideologies exte-
nuades, en la qual els poders
mediocres poden avui destruir-
ho tot però ja no saben convèn-
cer ningú, en la qual la intel·li-
gència ha abaixat el cap fins a
fer-se serventa de l’odi i l’opres-
sió, aquesta generació ha hagut,
ella mateixa, de restaurar, a
partir només de la negació, una
mica d’allò que fa la dignitat de
viure i de morir”. ❋

50 anys de la mort
d’Albert Camus
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