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Entrevista

Albert Camus, 

centenari del seu naixement
Avui realitzarem una entrevista impossible al Premi 

Novel de Literatura de 1957: l'escriptor Albert 
Camus en motiu del centenari del seu naixement.

 

1- Quan vas néixer?

  Vaig néixer el 7 de novembre de 1913

2- On vas néixer?

Vaig  néixer  a  Mondovi,  avui  s'anomena  Dréan,  a 
Algèria,  en  aquells  moments  sota  l'ocupació 
francesa, era un “pied noir”

3- Aleshores estaves considerat un “pied noir” o 
peu negre?

Sí  així  és  com  s'anomenava  els  colonitzadors 
europeus a Algèria.

4- On vas passar més anys de la teva vida?

Vaig viure fins l'any 1940 a Àlgèria i després durant 
molt temps a París, la capital de França i un gran 
centre cultural aleshores.

5-Com es deien els teus pares?

 Lucien Auguste Camus  i  Catherine Hélène Sintés, 
respectivament.  Però  el  pare  va  morir  quan  jo 
tenia  un  any.  La  mare  era  néta  d'emigrants 
menorquins a Algèria i, realment, qui em va educar 
durant  la  meva  infantesa  a  Alger  va  ser  l'àvia 
materna, Catalina Cardona, vaig viure  en aquesta 
ciutat fins l'any 1940.

6- Vas tenir germans?

 Sí, en vaig tenir un.

7- Quins estudis vas realitzar?

Vaig estudiar Filosofia a la Universitat d' Algèria i 
em vaig graduar al 1935.

8-Vas militar en algun partit?

Sí, al Partit Comunista la qual cosa em va ocasionar 
problemes amb el Govern General d'Algèria i és per 
això que em vaig haver de traslladar a París on vaig 
treballar  al  diari  “París-Soir”  i  durant  la  segona 
guerra mundial  també vaig  traballar  al  diari “Le 
Monde  Libertaire”.  Aleshores  vaig  ingressar  a  la 
Federació  Anarquista  Francòfona  i  vaig  conèixer 
Jean-Paul Sartre.

10-  A  qui  vas  dedicar  el  llibre  inacabat   “Le 
premier homme”?

El vaig dedicar a la meva àvia Catalina, sabent que 
no el podria llegir mai perquè era analfabeta tal i 
com dic  a  la  dedicatòria  “Per  tu  que no  podràs 
llegir mai  aquest llibre”. 

11-Què sent una persona en rebre un Premi 
Nobel  de Literatura?
Em vaig sentir molt orgullós i  ho vaig interpretar 
com una recompensa a la feina feta durant molts 
anys. Malgrat la polèmica que hi va haver després 
en malinterpretar la  premsa la  pregunta que em 
van  fer  sobre  la  guerra  de  la  independència 
d'Algèria.

12-De quines obre et sents més orgullós?
En les meves obre intento fer una reflexió sobre la 
condició  humana  i  m'oposo  al  cristianisme  al 
marxisme  i  l'existencialisme.  No  deixo  de  lluitar 
contra  totes  les  ideologies  i  abstraccions  que 
allunyen  l'home  de  la  seva  condició,   les  meves 
obre  reflecteixen  aquestes  idees:  destacaria 
L'Étranger  (1942),   La  Peste  (1947),  La  Chute  
(1956), Le Premmier Homme (1995) obra pòstuma, 
procedent d'un manuscrit inacabat que va escriure 
abans de morir i de no ficció estic molt orgullós de 
Le  Mythe  de  Sisyphe,  també  vaig  escriure  cinc 
peces teatrals de les quals n'estic molt satisfet. 

13-És veritat que el dia abans de la teva mort vas 
escriure un article que es titulava “la mort més 
idiota” sobre la mort d'un atleta?
Sí, i vaig dir “No conozco nada más idiota que morir 
en un accidente de auto” i al endemà jo vaig morir 
d'un  accident  de  cotxe  quan  el  Facel  Vega de 
Michel  Gallimard,  el  meu  amic,  va  rebentar  el 
pneumàtic.  La  meva  mort  va  ser  imprevista  i 
absurda va passar el dia 4 de gener de 1960 tot i 
així  jo ja estava condemnat a mort perquè patia 
una malaltia pulmonar greu.

                          


