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l dia 4 d’aquest gener 
que avui s’acaba va 
fer 50 anys de la mort 
d’Albert Camus. Va 
morir en un accident 

de cotxe. El mític Facel Vega que 
conduïa el seu amic Michel Galli-

mard, nebot de l’editor, es va esta-
vellar contra un d’aquells magní-
fics plàtans republicans que vo-
regen les carreteres de França. 
Tornaven de Lourmarin, un po-
blet prop de Pertuis i prop de L’Is-
le-sur-la Sorgue, que era el poble 
del poeta René Char. Camus s’ha-
via comprat una casa a Lourma-
rin feia un parell d’anys i, després 
de les vacances nadalenques, tor-
nava a París. La seva dona i els 
seus fills, viatjaven en tren i ell, 
que ja tenia un bitllet per fer-ho 
amb René Char, també en tren, 
uns dies després, va decidir tor-
nar amb els Gallimard, Michel, la 
seva dona i la seva filla, que els ha-
vien visitat. Michel Gallimard no 
sembla pas que fos, conduint, un 
temerari, i menys viatjant amb la 
família. Li agradaven els cotxes 
esportius, això sí. Camus, assegut 
al costat del conductor, va morir 
a l’acte. Michel Gallimard, sis dies 
més tard. La seva dona i la nena es 
van salvar.

QUAN CAMUS va mo-
rir, jo estava a punt de fer 18 anys 
i recordo perfectament la seva 
mort. Paris Match va publicar un 
reportatge sobre l’escriptor amb 
una fotografia del cotxe estave-
llat contra el plàtan. Tot França 
es va estremir. I a mi també em va 
impressionar aquella mort per-
què jo, aquells mesos, havia es-
tat llegint intensament Camus. 

Havia llegit L’étranger, La peste i Le 
mythe de Sisyphe. I recordo que ha-
via comprat La peste de sotamà, a 
can Geli. De sotamà, perquè era 
un llibre prohibit. I aquell mal-
son de les rates, sortint de les cla-
vegueres, ensenyorint-se de la 
ciutat, sempre més l’he tingut 
com a imatge del terror. Segur 
que, llavors, no vaig copsar el sen-

tit al·legòric d’aquella novel·la i em 
vaig quedar en la seva lectura lite-
ral. En canvi, en les inseguretats ado-
lescents, dins d’aquell món sense ai-
re de la Girona de la meva infante-
sa i joventut, L’étranger em donava 
una imatge de la pròpia estranyesa. 
En aquells llargs passeigs solitaris 
meus sense rumb ni sentit, Camus 
moltes vegades em feia companyia i, 
en moltes coses, em podia sentir un 
petit Sísif de províncies, carregant la 
pesada pedra d’una identitat incer-
ta, lligada a una llengua solament 
mig posseïda.  
 Més endavant, també vaig llegir 

aconseguir una beca per estudiar. 
I Camus, quan va guanyar el premi 
Nobel, el 1956, va escriure al seu 
antic mestre: «Sense aquesta mà 
afectuosa que vau allargar a aquell 
nen pobre que jo era, sense el vos-
tre ensenyament i el vostre exem-
ple, res de tot això no hauria arri-
bat». Camus era agraït. 
 El seu pare havia mort a la pri-
mera guerra mundial, quan ell en-
cara no tenia un any. La mare, anal-
fabeta, es va refugiar a casa de la 
seva mare, que vivia en un pis mi-
serable. Catherine, que aquest era 
el nom de la mare, feia feines per 
les cases i Albert jugava a futbol al 
carrer. Ja universitari, va ser porter 
del Racing Universitaire d’Alger. A 
la universitat va tornar a tenir sort. 
Va trobar un professor, Jean Greni-

er, que el va protegir. Li va ensenyar 
a analitzar textos i el va impulsar a 
escriure. 

AVIAT VA PUBLICAR a 
la revista Sud. Els seus primers arti-
cles van ser sobre Nietzsche i Berg-

son. La seva formació filosòfica va 
fer que les seves novel·les fossin tit-
llades per la crítica de massa filosò-
fiques i els seus llibres d’assaig, de 
massa novel·lescs. Era el seu destí, 
sempre enmig, sempre escapant-se 
de la mania tan francesa —¡i catala-
na!— de classificar, de col·locar la 
gent en calaixets. La tuberculosi li 
va impedir continuar jugant a fut-
bol, i li va impedir dedicar-se a l’en-
senyament.
 Un casament fracassat, amb una 
noia de bona família, morfinòma-
na, que l’enganyava. Expulsat del 
Partit Comunista el 1937, el 1940 
marxa a França. Lluita amb la Re-
sistència durant l’ocupació alema-
nya. Funda amb alguns companys 
la revista Combat. Primers èxits li-
teraris, un segon casament, el nai-
xement dels bessons, el teatre, les 
amants, la feina a Gallimard, el No-
bel, la casa de la Provença, l’acci-
dent. Una vida. Entre la ferralla del 
cotxe estavellat, un manuscrit au-
tobiogràfic, Le premier homme, que 
no es va publicar fins al 1994. H

Record d’Albert Camus

De jove, vaig comprar
‘La peste’ de sotamà a 
can Geli, perquè era 
un llibre prohibit

NARCIS COMADIRA

Sartre, és clar. ¿Qui de la meva gene-
ració no ha estat una mica sartrià? 
Però en la baralla entre Sartre i Ca-

mus, la meva simpatia estava del cos-
tat de Camus. I si bé La nausée també 
reflectia la meva, de nàusea, el meu 
cor estava amb Camus. Per això no 
és estrany que la seva mort, la mort 
d’aquell home jove i encantador, en-
tre Humphrey Bogart i Gérard Phili-

pe —com diu Jeanyves Guérin al seu 
Dictionnaire Albert Camus—, la recordi 
amb tanta claredat. Va ser una mort  
coetània al meu naixement com a 
persona adulta.
 Nascut a Algèria, en una família 
pobra, era un nen de carrer i va te-
nir la sort de trobar un mestre cla-
rivident. Igualment va passar amb 
Charles Péguy, un altre gran escrip-
tor. Van ser els seus mestres que van 
descobrir el talent d’aquells nens po-
bres i els van encaminar. En el cas 
de Camus, Louis Germain, que li va 

Mons i meravelles 

L’autor evoca, en el 50è aniversari de la
mort del mític creador de ‘L’étranger’, la seva 

figura i obra, que li va valer un Nobel el 1956.

Narcís Comadira

Set x set

El magatzem 
dels debats 
tòxics

P
arlant ja de despeses per 
guardar els residus nu-
clears, podríem aprofi-
tar per posar en lloc se-
gur la dialèctica tòxica 

que genera aquesta passió tan es-
panyola per obrir més debats dels 
que podem aguantar sense mare-
jar-nos. Després, l’endemà, ningú 
recorda el que ha dit el dia abans 
i passa el que passa. Cada vegada 
que ens en volen colar alguna sen-
se que ens en assabentem, obren 
un debat. El pròxim cop que algú  
suggereixi obrir-ne un amb el seu 
somriure més franc en l’expositor 
de la cara, que demani ajuda.
 Hem passat uns dies molt efici-
ents per a la producció de debats 
tòxics. Primer, la dreta en massa va 
obrir per enèsima vegada el de la 
immigració. A veure si reformem 
la llei una altra vegada, en busca 
de la fórmula per desconnectar els 
immigrants quan no treballin, per-
què no facin nosa. El que calgui per 
no afrontar la qüestió: se’ls vol per-
què ens fan millors, o no se’ls vol 
perquè suposen un problema. Des-
prés, el PP es va entossudir a parlar 

de la cadena perpètua. A veure si 
amb la cinquena reforma del Codi 
Penal el posem ben dur. El Govern 
va dir si obríem el debat sobre les 
pensions, i sense pensar-s’ho dues 
vegades ens va calçar dos anys més 
per seguir debatent. Ara anem de 
debat nuclear. Els que deien estar-
hi a favor, resulta que hi estan en 
contra en la seva circumscripció 
electoral. Els que deien impulsar 
la seva fi, ara s’ho estan pensant. 
És legítim i el seu problema que els 
ajuntaments es disputin el mannà 
nuclear. És humà i el seu problema 
que cap candidat vulgui una foto 
atòmica en campanya. Però resul-
ta nociu i el nostre problema pas-
sar-se 20 anys de debat energètic 
defugint la gran pregunta: ¿s’assu-
meix el risc nuclear, sí o no?
 S’albira a l’horitzó un altre de-
bat: l’educació. Els pares volen un 
sistema que arregli tot el que s’es-
patlla a casa. Els governs volen que 
el sistema funcioni gratis. Els pro-
fessors només esperen no acabar 
omplint una altra tona de paper. 
Podem estar debatent fins a l’avor-
riment sobre esforç i disciplina. La 
qüestió real continuarà sent la ma-
teixa: diners, diners i molt més di-
ners, i que els pares no tractin l’es-
cola com si fos un contenidor o un 
correccional. H

ANTÓN

Losada

Cada vegada que ens 
en volen colar alguna 
sense que ho sapiguem, 
obren un debat

En seu vacant

L’entotsolament de l’escriptor

JOSEP MARIA

Fonalleras

ció a contracor. N’hi ha que s’han 
d’amagar perquè no tenen més re-
mei, i n’hi ha que s’amaguen per-
què consideren que l’única mane-
ra de ser escriptor és amagar-se, des- 
aparèixer, no «acontentar les tie-
tes», com deia Foix. Entre aquests, 
Salinger, és clar, que vivia reclòs, 
subjugat per la soledat i potser per 
alguna religió alternativa, i que va 
mirar de fer-se fonedís de tal ma-
nera que molts que n’estàvem pen-
dents ni tan sols sabíem si era viu o 
mort. Aquella famosa foto del gest 
irat, desconfiat i violent, l’última 
que ens donava alguna notícia de la 
seva cara, ¡té més de 20 anys! Salin-

ger, però també Thomas Pynchon, 
que ara mateix no sé si encara és viu 
o no (em penso que sí, ¡però no m’hi 

L
a mort de J.D. Salinger 
ens ha fet pensar de nou 
en dos aspectes de la vida 
literària prou atractius. 
Per un costat, l’enclaus-

trament. Hi ha escriptors que per-
den l’ànima per sortir a tot arreu, 
per ser jurats en concursos de be-
llesa i per ensenyar la decoració de 
casa seva en revistes del cor o de de-
coració. N’hi ha, més discrets, que 
duen una vida tranquil·la i que se 
sotmeten als dictats de la promo-

jugaria res!), o Miquel Bauçà, que 
va morir sol en un pis de l’Eixam-
ple i de qui no vam saber el traspàs 
fins al cap d’un mes, i encara gràci-
es. Josep Pla també podria ser del 
club, però el seu exili almenys esta-
va amorosit per les converses amb 
Josep Mercader, propietari del Mo-
tel Empordà. 
 Cadascú es ben lliure de fer el 
que vulgui, però si m’ho fan dir tinc 
la tendència a pensar que és millor 
recloure’s que no pas exhibir-se. És 
aleshores quan intervé el segon as-
pecte. ¿Escrivia, Salinger, al llarg 
d’aquests 40 anys d’ostracisme? Si 
és que sí, ¿en llegirem alguna cosa? 
¿Valdrà la pena? ¿Què és millor per 
escriure, entotsolar-se o ser jurat de 
premis de bellesa femenina? H
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