
 

Albert Camus. El primer Home  

«Un homme est toujours la proie de ses vérités.» 
     [ Albert Camus ] - Le mythe de Sisyphe       

 

Biografia 
 

Albert Camus va néixer el 7 de novembre de 1913 a Argelia, país que en aquell moment estava 
sota ocupació francesa, per la qual cosa tenia la consideració de pied-noir (o peu negre: colon 
europeu a Algèria, encara que majoritàriament francesos, un nombre considerable eren alacantins 
o menorquins, a més dels rossellonesos)  
 
El seu pare era francès i va morir quan ell tenia un any, durant la primera Guerra Mundia. La seva 
mare, néta d'emigrants menorquins a Algèria, era analfabeta i patia greus problemes d’audició  és 
per això que va ser educat per l'àvia materna a l’ Alger on va viure fins el 1940.  
Gracies al seu mestre de primària Louis Germain al qual estava tan agrait que fins i tot, va dedica-
li el seu discurs del Premi Nobel .  
 
Germain que li donava classes gratuïtes va saber veure que el seu alumne es mereixia un beca 
per continuar estudiant i va fer que s’examines al Liceu, posteriorment Camus va entar a la 
universitat on es va graduar el 1935. 
 
Després de militar al partit Comunista, va tenir problemes amb el Govern General d'Algèria fet que 
va generari es trasllat, l'any 1940, a París, on fou secretari de redacció del diari Paris-Soir. Durant 
la Segona Guerra Mundial va col·laborar amb el diari Le Monde Libertaire i fou membre de la 
Federació Anarquista Francòfona, i inicià les seves col·laboracions amb Jean-Paul Sartre. 
 
Camus va morir el 4 de gener de 1960 a la ciutat de Villeblevin a conseqüència d'un accident de 
cotxe. 
 
Obra 
 
La seva obra es caracteritza per ser una reflexió sobre la condició humana. Utilitzant el rebuig de 
la formaulació d’un acte de fe en Déu, en la història o en la raó, es va oposar al cristianisme, al 
marxisme i a l'existencialisme. La seva lluita personal es basa en contradir aquelles ideologies que 
allunyen l’home de la seva condició humana i que ell anomenava Filosofia de l'absurd. 

 
 
 
 

Novel·les: 
 

● 1942: L'Étranger (en català, L'estrany) 
● 1947: La Peste 
● 1956: La Chute (en català, La 

caiguda) 
● 1971: La Mort heureuse, obra 

pòstuma 
● 1995: Le premier homme, obra 

pòstuma i incompleta 
 
 

 

Històries curtes 

● 1954: La Femme Adultère 
● 1957: L'exil et le royaume 
● 1957: L'Hôtel 1937: L'envers et 

l'endroit 
● 1942: Le Mythe de Sisyphe 
● 1946: Combat 
● 1951: L'Homme révolté 
● 1957: Réfléxions sur la guillotine 
● 1962: Carnets, 1935-1942 
● 1965: Carnets, 1943-1951 

 
 



 
 
 
 

No ficció 
● 1937: L'envers et l'endroit 
● 1942: Le Mythe de Sisyphe 
● 1946: Combat 
● 1951: L'Homme révolté 
● 1957: Réfléxions sur la guillotine 
● 1962: Carnets, 1935-1942 
● 1965: Carnets, 1943-1951 

Teatre 

● 1938: Caligula, estrenada el 1945 
● 1944: Le Malentendu 
● 1948: L'État de siège 
● 1949: Les Justes 
● 1959: Les Possédés 

 
 

El Primer Home 

És el llibre inacabat que estava escrivint Albert Camus quan va morir en un tràgic accident de 
tràfic.  A la vora del cotxe, van trobar, dins un maletí, aquesta obra  va romandre en l'oblit fins que 
la seva filla, trenta-quatre anys més tard, va donar el manustrit a una editorial que el va publicar.  
 
L'obra, que conté moltes anotacions de l'autor, explica com aquell noi nascut en una familia molt 
humil i que sobreviu en la marginació, es va construint a ell mateix fins arribar a ser Premi Nobel 
Literari, futur que, a priori, sembla impossible si analitzem la seva infantesa. 
 
Albert Camus, el filòsof 
 
«Nous sommes lucides. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué.» 
 
«Je ne connais qu'un devoir : c'est celui d'aimer.» 
 
«Ce qu'on appelle raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir.» 
 
«Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain.» 
 
«C'est facile, c'est tellement plus facile de mourir de ses contradictions que de les vivre.» 
 
«La révolution consiste à aimer un homme qui n'existe pas encore.» 
 
«Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée.» 
 
«Nous habitons notre corps bien avant de le penser.» 
 


