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1. Introducció 

 

El microrelat amb el qual he decidit introduir el treball mostra una realitat 

quotidiana. Tothom que agafi el metro o el tren diàriament, ha viscut els endarreriments 

d’aquests per un suïcida descortès que ha decidit posar fi a la seva vida endarrerint la dels 

altres. Vivim això diàriament, però ho deslliguem; el microrelat també retrata una actitud 

ordinària: hem arribat a banalitzar tant la situació que expliquem aquest incident sense 

pensar en la persona ni en l’acte que hi ha darrere, del qual molta gent es nega a parlar. 

El suïcidi és, alhora, una realitat diària i també un tabú.  

El debat sobre el suïcidi sempre ha versat sobre si l’acte és covard o valent, o des 

de la psiquiatria buscant el diagnòstic, sempre equiparant el suïcida al malalt mental. Això 

es fa per buscar una explicació, per poder donar una raó: aquella persona es va suïcidar 

per una sèrie de circumstàncies; d’aquesta manera es vincula el suïcidi a casos 

extraordinaris, fent pensar que en vides regulars mai succeiria. El suïcidi mai es pensa des 

del costat d’una decisió conscient i meditada. Les persones són diferents i els motius pels 

quals es suïciden poden ser diferents, però sembla que han de compartir alguna cosa. Que 

té al cap la persona que decideix suïcidar-se? 

L’objectiu d’aquest treball és resseguir la proposta d’Albert Camus. L’autor vol 

estudiar el suïcidi des dels fonaments; una primera noció que aixecarà tota una filosofia, 

conseqüència a conseqüència, que entranya aquesta primera pregunta: la vida val la pena 

de ser viscuda? Viure o suïcidar-se? Aquesta pregunta conté unes implicacions que 

afecten de manera directa la vida d’un autor conseqüent. 

Per desenvolupar les conseqüències que té la noció de suïcidi en la filosofia 

d’Albert Camus m’he basat en l’assaig d’El mite de Sísif  i totes aquelles obres literàries 

que pertanyen al cicle de l’absurd o que d’una manera o altra contenen raonaments 

absurds. Aquesta és la primera proposta; durant el treball faré servir totes aquelles obres 

que el raonament del treball em porti a utilitzar. 

  

 



 

5 

 

2.  La pregunta principal: viure o suïcidar-se? 

2.1 La importància de la pregunta 

 

Per començar a estudiar la noció de suïcidi dins El mite de Sísif d’Albert Camus 

cal anar al començament de l’assaig: «Només hi ha un problema filosòfic seriós de debò: 

el suïcidi» (Camus, 1987: 20). Probablement aquesta sigui la frase més coneguda de 

Camus, la qual ens avança la consideració especial que concerneix el suïcidi. El suïcidi 

té un seguit d’implicacions que el diferencien d’altres tipus de problemes filosòfics. 

Començar a qüestionar el concepte significa reconèixer les conseqüències que se’n 

deriven, ja que només així es podrà entendre aquesta distància que pren cap a altres 

problemes i per què es posiciona com a primer problema filosòfic. 

Quan Camus formula l’asseveració anterior ho fa perquè entén que el suïcidi és 

una possible resposta cap a la pregunta central de l’assaig: és possible viure en l’absurd 

de l’existència? O formulat d’altra manera: la vida val la pena de ser viscuda? El suïcidi 

s’erigeix com una de les dues respostes possibles1, i és aquí on veiem cap a on ens porten 

les conseqüències de l’assaig. Si un hagués de viure segons la seva filosofia, ser lògic 

envers el seu raonament, no podria negar el sentit a la vida i continuar vivint, tot i que els 

humans tendeixen a actuar d’aquesta manera perquè: «El judici del cos també val per al 

de l’esperit, i el cos recula davant l’anorreament» (Camus, 1987: 23). 

Durant la història s’han elaborat diverses teories respecte del suïcidi i què 

significa, algunes de les quals es dirigien cap a la seva legitimitat o sobre a qui pertany el 

cos d’aquell que es vol suïcidar, si a la persona mateixa, a Déu o a l’Estat. L’anàlisi de 

Camus parteix d’una interpretació més bàsica: suïcidar-se significa reconèixer quelcom 

sobre l’existència que molta gent  posa en dubte però de què el suïcida n’està segur. Es 

tracta de la creença que la vida no val la pena de ser viscuda. Aquest plantejament 

concedeix al suïcidi una relació directa amb l’individu. Enrere queden aquelles 

                                                           
1 Tot i això, com especifica Camus al capítol de L’absurd i el suïcidi, en la praxis no hi ha una solució tan 

simple com morir o viure, però són les dues possibilitats que a priori sembla que hi ha en aquesta mena de 

pregunta. 
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consideracions que només entenien el suïcidi des de la societat2. La definició que proposa 

Camus en l’inici d’El mite de Sísif  sembla guardar certes semblances amb l’estoïcisme, 

com proposa Miguel Morey, pel fet que relaciona el suïcidi amb la validesa de la vida. 

Quan s’afirma que matar-se és reconèixer que la vida no val la pena de ser viscuda, s’està 

fent una altra afirmació: si no val la pena de ser viscuda, un pot morir. No cal viure patint, 

perquè el patiment és inútil. Si consultem les consideracions de Sèneca sobre el suïcidi, 

veiem que aquest posava la qüestió de la pròpia mort en mans del subjecte. Segons ell, 

l’ésser humà és lliure de decidir quan ja ha viscut suficient. En Sèneca no hi ha 

consideracions morals contràries al suïcidi; un ha de morir quan la vida ja no és plaent, 

sense que sigui necessari esperar la mort. Així, el savi seria aquell que viu mentre li és 

agradable viure i que no allarga la vida quan aquesta li és desagradable. «Que viure t’és 

plaent? Doncs viu. Que no te n’és? T’és permès de tornar allà on has vingut» (Ponsatí, 

2015: 31). Tot i això, s’han de salvar distàncies. En El mite de Sísif  s’utilitza el suïcidi 

per aprofundir sobre l’absurd i per veure si és possible viure en l’absurd de l’existència. 

Com cal deduir, en cas de no ser possible, el suïcidi apareix com a alternativa. Semblem 

trobar-nos en l’antic ser o no ser. 

 

2.2  Suïcidi lògic 

 

El pròleg d’El mite de Sísif  ja ens avançava una qüestió fonamental: es parteix de 

l’absurd de l’existència, i en el primer capítol veiem que el que es planteja és si el suïcidi 

n’és una solució: una reflexió lògica sobre l’existència, sobre si preval el no-ser sobre el 

ser. Tot i això, sembla que aquesta postura es contraposa amb el que s’afirma sobre la 

natura del suïcidi dins l’assaig: que sol esdevenir-se per una crisi, com una seqüència 

incontrolable que conclou en el no-ser. La importància de la pregunta es deriva d’un fet 

molt concret, i és que Albert Camus sembla fer una reflexió exhaustiva sobre el sentit de 

la vida. Si ho comparem amb la seva biografia, com es proposava en l’inici del text, 

veurem que no es va suïcidar. Si l’argumentació s’hagués portat fins al final, i no fos 

possible viure en l’absurd, sembla que la solució lògica seria el suïcidi; Albert Camus 

                                                           
2 El 1897, només 50 anys abans de la publicació d’El mite de Sísif, sortia a la llum El Suïcidi, una de les 

obres més reconegudes de Durkheim. En aquesta obra el suïcidi s’estudiava des de la col·lectivitat, i va 

passar a ser un dels estudis sociològics principals sobre aquest fenomen. 



 

7 

 

sembla que hauria d’haver esdevingut un d’aquells filòsofs que han professat el suïcidi 

lògic. 

En aquest primer capítol afirma que ningú que ha negat el sentit de la vida s’ha 

suïcidat:  «Ja s’ha fet un tòpic comparar les teories filosòfiques amb la conducta de la 

gent que les professa, però cal dir que tots aquells pensadors que han negat un sentit a 

la vida [...] no ha[n] portat la pròpia lògica fins rebutjar aquesta vida» (Camus, 1987: 

22, 23). Entenem per suïcidi lògic aquell tipus de mort que es deu a una reflexió sobre 

l’existència que porta com a conseqüència al final d’aquesta. És aquell suïcidi que no es 

dona per raons externes, sinó com un exercici de la raó. 

Seguint l’article de Miguel Morey sobre el suïcidi lògic veurem que el primer a 

introduir la noció de suïcidi lògic sembla ser Dostoievski. Aquest autor, a Diari d’un 

escriptor, l’octubre del 1876, fa unes declaracions que el fan esbossar un principi de 

suïcidi lògic, el qual serà encarnat dins d’un dels seus personatges, Kirilov, a qui Albert 

Camus dedica un capítol. En aquest capítol s’afirma que els personatges de Dostoievski 

s’interroguen sobre el sentit de la vida i les seves solucions sempre són extremes; 

l’existència és enganyosa o és eterna, i com avançàvem anteriorment, la conseqüència 

última és el suïcidi lògic. 

«Ergo: Como a mis demandas de dicha la Naturaleza sólo me responde, 

mediante mi razón, que no puedo ser feliz sino en la armonía del Cosmos, y 

yo esta armonía no la entiendo, ni hay nadie que pueda entenderla nunca 

[...].  

Como la Naturaleza no sólo me niega el derecho a pedirle cuentas, sino que 

sencillamente se niega a contestarme [...], y no porque no quiera 

contestarme, sino porque no puede [...]  

Estando convencido de que la Naturaleza ha delegado en mí para responder 

a mis preguntas (inconscientemente) y a mis preguntas responde por 

conducto de mi razón (pues todo esto me lo digo yo solo) […].  

Teniendo, finalmente, en tal estado de cosas, que hacer yo mismo de 

demandado y demandante, de juez y parte, y encontrando esa farsa de la 

Naturaleza tan estúpida y dura de aguantar y hasta tan vejatoria [...].  
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En mi indiscutible calidad de demandado y demandante, de juez y parte, 

condeno a esa Naturaleza, que de modo tan desconsiderado e insolente me 

ha creado para el dolor [...], y fallo que debe perecer conmigo [...]. Y no 

pudiendo yo aniquilar a la Naturaleza, me aniquilo a mí mismo por la 

sencilla razón de que me carga padecer» (Morey, 2014 : 57) 

La humanitat està predestinada a la infelicitat, perquè la seva pròpia natura 

col·lideix amb les seves expectatives. Aquesta idea dostoiveskiana serà desenvolupada 

al llarg d’El mite de Sísif: l’absurd és un divorci entre el món i l’home. En aquesta 

reflexió, la disjuntiva porta a eliminar l’home com a resultat de no poder eliminar la 

natura. Aquesta podria haver estat la conclusió de l’assaig El mite de Sísif, i potser 

llavors la biografia d’Albert Camus hauria estat diferent.   

Tornant a Dostoievski, trobem Kirilov, un personatge d’Els Dimonis, un exemple 

de portar fins al final les conseqüències d’un raonament. La seva mort es deu a raons 

metafísiques que s’exposen en una conversa amb un altre personatge de la novel·la, 

Stepànovitx.  

En el terreny de la no-ficció, Giovanni Papini va ser un dels primers homes a cridar 

l’atenció públicament sobre un suïcidi lògic. L’1 d’octubre del 1910, Carlo 

Michelstaedter, després d’enviar per correu a la Universitat de Florència la seva tesi 

doctoral finalitzada, va decidir agafar una pistola i suïcidar-se. El que crida l’atenció sobre 

aquest fet és el que cridarà l’atenció en Papini: la seva mort no era deguda a raons externes 

com el treball, l’amor o la salut, sinó a haver acceptat fins al final les conseqüències de 

les seves idees; la seva era una mort per raons metafísiques. Un altre cas real d’un autor 

que decideix posar fi a la seva vida com a resultat de la seva anàlisi filosòfica és Otto 

Weininger. L’escriptor es va disparar al cor el 14 d’octubre del 1903. El moment escollit 

també va ser després de publicar la seva tesi doctoral Sexe i caràcter, un intent d’exposar 

la seva visió de les relacions entre els sexes. Aquesta tesi manifestava una filosofia 

misògina i antisemita, que com que ell era jueu i gai (característiques que considerava 

pròpies de la substància femenina), el va portar a suïcidar-se com a conseqüència del seu 

raonament. 
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2.3 Kirilov i Philipp Mainländer 

 

Si resseguim l’argument pel qual mor Kirilov, veurem que afirma que Déu és 

necessari i per tant ha d’existir, però com que Kirilov sap que no existeix ni pot existir, 

un home amb aquestes dues conviccions no pot continuar vivint. Si no hi ha Déu, Déu 

és Kirilov. Si Déu no existeix, Kirilov s’ha de matar per ser Déu. D’aquesta inferència 

es deriva que si no hi ha Déu, tot és per voluntat pròpia. En el món hi ha algú que 

s’atreveix a agafar tota la voluntat. Kirilov està obligat a suïcidar-se perquè és el punt 

culminant de la seva voluntat; per una altra banda, no es suïcidarà per altres raons (com 

una depressió o problemes de salut), sinó per voluntat. Això el diferencia de qualsevol 

altra mena de suïcida. En un moment de la conversa amb Stepànovitx, Kirilov afirma 

que fa anys que busca l’atribut de la seva divinitat, i l’atribut de la seva divinitat és la 

llibertat per escollir, la voluntat, i decideix suïcidar-se per mostrar-ho. És també el punt 

màxim de l’ateisme: l’home ha inventat Déu per no suïcidar-se i, en saber que Déu no 

existeix, és suïcida.  

«-Estic obligat a suïcidar-me perquè el punt culminant de la meva 

voluntat és matar-me a mi mateix. 

-De fet, però, no sou l’únic que us suïcideu; n’hi ha molts, de suïcides. 

-Tenen un motiu. Però sense cap motiu, només per pròpia voluntat, seré 

jo sol» (Dostoievski, 1987: 570). 

Kirilov, en la conversa anterior al seu suïcidi, pensa en la figura de Jesús. 

S’imagina que Jesús en morir va veure que no hi havia paradís. Tot el que hi ha en el món 

no seria el mateix sense ell, però va morir per una mentida: l’existència de Déu. Per 

Camus aquesta serà l’expressió màxima del drama humà: Jesús és l’home més perfecte, 

la seva condició és la més absurda. Kirilov vol esdevenir Jesús, es suïcidarà per la seva 

no-fe, ho començarà tot de nou i salvarà la humanitat morint ell, començant així una nova 

generació d’homes lliures. 

La mort de Kirilov esdevé un cas paradigmàtic de suïcidi lògic. Derek Allan 

puntualitza un element molt important per tal d’entendre la filosofia del personatge: 

Kirilov ha viscut la pobresa i ha patit, però no decideix morir per culpa de la seva sofrença, 

sinó que la seva decisió està basada en una idea. Aquest és el suïcidi superior. L’essència 
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d’aquesta idea és que la vida pot valdre la pena de ser viscuda. Kirilov vol morir per 

redimir el món, donar fi a una forma de concebre l’existència humana que fa que la vida 

no valgui la pena de ser viscuda. Kirilov vol impulsar una generació d’homes que puguin 

ser dignes i feliços. Aquest suïcidi no significa una derrota contra la vida, perquè el suïcidi 

no és pel dolor o la desesperació. Aquest és un exercici de llibertat i rebel·lió. Aquesta 

noció és important dins la seva argumentació, perquè aquesta llibertat que representava 

l’atribut de la seva divinitat, un cop conquerida, fa que Kirilov s’hagi de sacrificar perquè 

els homes siguin conscients de la seva pròpia llibertat. Necessiten algú que els mostri el 

camí.  

Kirilov esdevé un personatge absurd: per indiferència accepta que al seu suïcidi 

s’atribueixi un crim amb el qual no estava d’acord, només perquè ha decidit que res el pot 

afectar. Dostoievski planteja en les seves obres qüestions absurdes: si Déu existeix, tot 

depèn d’ell. Contra això no podem fer res. Però si no, tot depèn de nosaltres. Això és part 

de l’atribut dostoievskià que està darrere de la filosofia de Camus. La lògica fins a la mort, 

l’exaltació, la llibertat terrible... Tot són qüestions absurdes.  

Però els suïcidis lògics no pertanyen únicament al terreny de la ficció. Trobem 

personatges en la història que segueixen el camí de Kirilov, com avançàvem amb Carlo 

Michelstaedter, i que exemplifiquen per què el suïcidi és el primer problema de la 

filosofia, ja que les seves conseqüències impossibiliten continuar prenent altres qüestions. 

Trobem més coincidències en un altre autor, que tendeix a posar-se junt amb 

Albert Camus a l’hora de presentar les seves idees. La seva va ser una altra mort per raons 

lògiques, i en la seva teoria filosòfica en trobem els arguments i, fins i tot, una advertència 

del que pretenia.  

Philipp Mainländer, nascut com  Philipp Batz, va decidir penjar-se l’1 d’abril del 

1876, després de rebre la impressió del seu primer assaig Filosofia de la redempció. 

Trobem similituds amb Michelstaedter: el seu suïcidi tampoc es deu a qüestions externes 

com una depressió o un trauma, sinó a haver acceptat fins al final les conseqüències de la 

seva pròpia filosofia, que l’instava a posar fi a la seva vida si aquesta era massa difícil de 

viure. 

El punt clau de la seva filosofia és una teoria sobre l’origen del món: Déu, saturat 

del seu propi súper-ser, decideix que és millor la no-existència que l’existència, en 
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concordança amb això decideix suïcidar-se. El seu suïcidi esdevé una mena de Big Bang: 

la seva mort va ser la vida en l’univers. Nosaltres seríem el resultat de la desintegració 

d’aquella unitat primera, que esdevé  multiplicitat. 

Philipp Mainländer en aquest assaig redacta un capítol fonamental que il·lustra el 

seu propi pensament envers el suïcidi, així com les seves intencions de morir. El capítol 

és anomenat Elogi al suïcidi. Aquest no pretén instar tots els humans a suïcidar-se, però 

argumenta a favor del suïcidi per a aquells als quals els és difícil viure. Com que la vida 

condueix irremeiablement cap a la mort, qui decideixi que vol morir abans, té el dret a 

fer-ho. 

Per Mainländer, aquells qui creuen que Déu els salvarà de la perdició i la 

decadència tenen por a la malaurança i la mort. La seva confiança és por envers Déu, que 

es converteix en por a la mort. L’autèntica confiança en Déu és desdeny a morir. Un cop 

la confiança en Déu és absoluta, s’acceptarà qualsevol esdevenir en l’existència. 

L’autèntica confiança només pot arribar un cop superada la por a morir, un cop ja no hi 

ha res que pugui succeir que et pugui pertorbar. Aquest estat pot arribar per dues vies: la 

religió, que ho fonamenta per mitjà de la fe, o la filosofia, que ho fonamenta per mitjà del 

saber profund. «¿Qué se puede desprender entonces de mi metafísica? Justamente una 

base científica, es decir, un saber (no una fe), sobre el cual puede erigirse la más 

imperturbable confiança en Dios, el absoluto desdén de morir; incluso, el amor por la 

muerte» (Mainländer, 2011: 127).  

En la cosmovisió mainländeriana, tot allò que existeix en l’univers és 

inconscientment voluntat de morir, que sovint és amagada per la voluntat de viure 

d’aquells qui no són capaços de reconèixer aquest tret de la nostra essència, de la qual es 

deriva la total incontestabilitat de la vida i la total confiança en Déu. D’aquesta mirada 

cap la pròpia essència, que es troba suportada per una mirada cap a l’univers, Mainländer 

deriva tres punts: 

«—Que la vida es esencialmente desdicha y que se ha de privilegiar el no ser frente a 

ella; 

Luego, por el resultado de la especulación:3 

                                                           
3 Com que la unitat precòsmica resultava incognoscible per als éssers humans, Mäinlander comença a 

retrocedir en el passat des de la fantasia per a construir l'especulació sobre l'origen del món. 
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—que todo lo que estaba antes del universo en Dios, dicho como metàfora, ha participado 

en la resolución de Dios de no ser y en la elección del medio para este objectivo 

De ello resulta: 

—que nada en la vida me puede afectar, ni bien ni mal, que yo no haya elegido con toda 

libertad antes del universo» (Mäinlander, 2011: 128). 

Res aliè a la mateixa persona la pot afectar, per bé o per malament, directament, 

sinó només indirectament; com a mà aliena i executiva d’allò que ha escollit per ella 

mateixa. 

Aquell qui no li té por a la mort pot afrontar qualsevol obstacle a la vida, i té l’únic 

bé desitjable al món per Mainländer: pau interior. Però aquell qui no sigui capaç de viure 

amb pau interior, no ha de continuar vivint, i com prenent influència estoica que 

esmentaven anteriorment, s’afirma el dret al suïcidi. Mainländer fa una declaració 

d’intencions: «Y si mi confesión —que me quitaré de encima en calma la existència, 

cuando mi anhelo por la muerte aumente en ínfima medida— puede tener el vigor para 

aportar a cualquiera de mis prójimos en su lucha contra la vida, entonces lo efectuo en 

este acto» (Mainländer, 2011: 130). Philipp Mainländer no pretén incitar al suïcidi, però 

destrueix els motius que pugui tenir algú per no fer-ho, mentre afirma la no existència 

d’un cel o un infern, sinó del no-res després de la mort. D’aquesta manera, les persones 

pertanyents a diverses religions no tindrien contra motius: no hi ha càstigs divins, i aquells 

que decideixin morir no han de tenir cap impediment moral. 

En aquest apartat hem reconstruït els arguments pels quals Kirilov i Philipp 

Mainländer van decidir que portar fins al final els seus raonaments els dirigia a morir, 

esdevenint exemples d’allò que Dostoievski va anomenar suïcidi lògic. Cal reconstruir 

ara el nexe d’unió entre Camus i ells, o dit d’altra manera, el punt que uneix l’autor i el 

suïcidi lògic. 

Camus inicia l’assaig amb un capítol sobre quina posició pren el suïcidi dins els 

problemes filosòfics, afirmant que aquest és el primer problema filosòfic. Les raons per 

les quals esdevé la primera qüestió és que suïcidar-se és afirmar que la vida no val la pena 

de ser viscuda. Aquesta afirmació comporta unes conseqüències molt més extremes que 

altres tipus d’afirmacions que s’han fet en filosofia. Com es deia al començament del 

capítol: ningú no ha mort per l’argument ontològic, però sí per allò que considera que 
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donaria sentit a la seva existència. En última instància, el que pretén Camus és fer un 

raonament sobre l’existència, i la conclusió podria haver estat diferent. Altres filòsofs 

havien teoritzat sobre qüestions emparentades, com Kirilov i Mainländer, que havien de 

ser presentats com a exemples del que podria haver estat: un pot morir per un raonament 

filosòfic, i Albert Camus podria haver estat un d’ells. És aquí on la noció de suïcidi lògic 

connecta amb el raonament de Camus. Un cop explicitada la importància del concepte 

d’autoanihilació, s’han fonamentat les bases per continuar l’estudi d’aquesta noció i 

entrar dins el que seria el nucli de l’assaig: es pot viure en l’absurd de l’existència? 
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3.   L’absurd en l’existència 

 

En definir el suïcidi vinculàvem la noció a la constatació, per part del suïcida, que 

la vida no val la pena de ser viscuda. Camus parteix de l’absurd de l’existència: el mal 

que pot fer que un home decideixi posar fi a la seva vida. Si consultem no només El mite 

de Sísif, sinó també els escrits literaris que constitueixen el cicle de l’absurd, veurem que 

l’autor plasma l’angoixa col·lectiva característica de la Segona Guerra Mundial. 

D’aquesta manera en l’assaig trobem nombroses referències a com els temes que el 

constitueixen ja han estat tractats anteriorment. La diferència és ara que Camus hi integra 

la seva particular visió. 

En aquest apartat aprofundirem en la relació entre el suïcidi i l’absurd de 

l’existència, tal com es manifesta en els homes. També, com els personatges absurds de 

les seves novel·les es desenvolupen a partir d’aquesta noció i les conseqüències que se’n 

deriven: «I l’esperit, un cop ha arribat als confins, ha de formular un judici i triar les 

pròpies conclusions. Aquí és on presenten la resposta i el suïcidi» (Camus, 1987: 35). 

Però per plantejar si, finalment, el suïcidi és una solució a l’absurd, primer hem de 

desenvolupar un dels grans temes del segle XX: què és l’absurd?  

 

3.1.1 Què és l’absurd? 

 

Si explorem el títol de l’assaig, podem trobar un paral·lelisme: Sísif era l’home 

condemnat pels déus a empènyer una pedra per una muntanya, però un cop la pedra 

arribava al seu destí, reculava fins on era al principi. Sísif està condemnat a realitzar 

aquesta repetició per tota l’eternitat. La rutina de Sísif no és tan diferent de la de qualsevol 

treballador. «Fins que un dia surt un “per què?” I comença tot dins del cansament 

acolorit de sorpresa» (Camus, 1987: 26). Quan l’home n’és conscient, els escenaris de la 

seva vida comencen a perdre el sentit, hom es sent estrany en el món que abans era casa 

seva i, diu Camus, fent referència a Sartre, comença a sentir la nàusea. 
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Les primeres mostres del sentiment de l’absurd provenen de l’interior. L’ésser 

humà comença a sentir en la rutina de la seva vida una sensació de buit. L’absurd sorgeix 

des d’una espurna, un gest molt petit i insignificant que fa canviar tot el que regia la seva 

existència. Un cop s’ha encès, l’home comença a fer d’espectador de la seva vida i a veure 

l’eterna repetició dels seus dies. Agafem com a exemple l’obra de teatre Calígula d’Albert 

Camus. En l’obra, aquesta espurna que fa adonar-se de l’absurd és la mort de Drusila, la 

germana i amant del protagonista. Després d’aquest succés, l’emperador canvia. Però la 

transformació no és a causa de la depressió o d’un sentiment de tristesa, simplement s’ha 

despertat. Drusila li és indiferent, però a causa de la contemplació de la mort comença la 

cadena de l’absurd. 

A partir d’aquí l’home comença a voler anar en contra del seu destí, 

desesperadament vol donar-li un sentit a aquest món. El sentiment de l’absurd es 

desenvolupa des de quatre punts que, un cop l’home es reconeix en si mateix, el 

condueixen a la possibilitat de la mort voluntària: 

1. La relació amb el temps, qualsevol afirmació sobre el temps és una afirmació 

sobre la mort. El temps ens col·loca en la línia de la vida que ens apropa cada 

cop més al final. 

2. El món es torna espès, deixa de ser un lloc lluminós per tornar-se obscur i 

hostil. L’escenari de l’absurd és aquest món opac, sense llum i, sobretot, aliè. 

3. Els humans comencen a semblar inhumans i estranys, descobrim en ells una 

mena de repetició mecànica.  

4. La relació amb la mort. La consciència de la mort juga un paper clau, per una 

part és una certesa irremeiable, però és una certesa que la humanitat sembla 

ometre.  

En el plànol de la intel·ligència, l’home descobreix que comprendre és unificar: 

«Per a un home, comprendre el món és reduir-lo a la cosa humana, marcar-lo amb el 

segell propi» (Camus, 1987: 29). L’home aspira a la claredat, a un principi que expliqui 

el món, pensant que si pogués comprendre l’univers, podria ser feliç: «Aquesta enyorança 

d’unitat, aquest apetit absolut, il·lustren el moviment essencial del drama humà» (Camus, 

1987: 29). La ciència li ofereix teories, però semblen llunyanes i no reuneixen el món, no 

el fan propi ni aprehensible. Trobem el món fragmentat: puc enumerar les meves veritats, 
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però no puc unificar-les. Tot el que hi ha a l’univers és aliè, no pot arribar a ser conegut. 

Aquest és el plànol que fonamenta el sentiment d’absurd. 

Però els conceptes s’han d’aclarir: ni el món ni l’home són absurds a priori. 

L’absurd es genera per la relació entre els dos: la confrontació entre aquesta irracionalitat 

del món i el desig de claredat humà. Són dues naturaleses que per la seva essència mai 

podran ser reconciliades. 

Així l’absurd sorgeix d’un divorci entre el món i l’home. L’home vol conèixer el 

món, i per a ell comprendre és unificar, però no troba cap principi universal que li doni 

aquest absolut que busca. «“Absurdo” proviene de “surdus”, sordo: la realidad es sorda 

a las preguntas que el hombre plantea y permanece silenciosa e indiferente» (Ramírez 

Medina, 2001: 62). Camus no rebutja la raó: des de la consciència ha començat 

l’enteniment d’aquest malestar, però la raó té límits. Els murs absurds, que donen títol al 

capítol, són aquests límits: els límits que configuren l’equilibri entre allò que la 

consciència pot conèixer i el que no, un equilibri que porta a l’absurd.  

El món és etern i nosaltres som mortals. Aquesta diferència ontològica i 

irremeiable crea la barrera que ens separa del món i, per tant, res etern podrà ser explicat. 

Aquesta impossibilitat, aquest desig que mai podrà ser satisfet, porta l'home a preguntar-

se si val la pena viure eternament insatisfets: en l’absurd, la felicitat sembla inabastable. 

Ressonen les paraules de Dostoievski, indicades en l’apartat anterior, a Diaris 

d’Escriptor: la Natura em nega la felicitat, no respon i delega en mi la responsabilitat. 

Perquè no puc eliminar la Natura, m’elimino a mi mateix. «L’absurd depèn tant del món 

com de l’home» (Camus, 1987: 31). Si l’absurd existeix en aquest equilibri, la solució 

lògica semblaria l’eliminació d’una de les parts: per eliminar l’absurd, cal eliminar 

l’home. No hi ha absurd sense humanitat i, per conseqüència, no hi ha absurd fora 

d’aquest món. 

Fins aquí la filosofia camusiana sembla coincidir amb el paradigma 

existencialista. Si consultem manuals de filosofia contemporània, segurament trobarem 

el nom d’Albert Camus entre els autors existencialistes, però El mite de Sísif és una crítica 

a aquest moviment: «Albert Camus nunca quiso aceptar que los críticos lo ubicasen 

dentro del existencialismo, más bien tenía un mal concepto acerca de esta corriente 
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filosófica» (Guitérrez, 2001: 129) 4. La crítica es fonamenta en el trencament de l’equilibri 

entre la necessitat de claredat humana i el món que no respon: si una de les parts és 

negada, es fa una mena de salt que ell anomena suïcidi filosòfic. 

 

3.1.2 El salt filosòfic 

 

«Dir que aquest clima és mortífer amb prou feines si és jugar amb les paraules. 

Viure sota aquest cel aclaparador comporta o sortir-ne o quedar-s’hi i es tracta de 

saber com, en el primer cas se’n pot sortir i per què, en el segon cas, un hom s’hi 

queda. Així, jo defineixo el problema del suïcidi i l’interès que es pot concedir a les 

conclusions de la filosofia existencial» (Camus, 1987: 36)  

Camus decideix mantenir l’equilibri per extreure les conclusions finals. D’aquest 

posicionament es deriven tres actituds: absència d’esperança, rebuig continuat i 

insatisfacció conscient. 

 En una mena de carta de presentació a El mite de Sísif, Camus ja ens adverteix 

que el tema de l’absurd no és nou, la diferència radica en el fet que altres autors havien 

conclòs en l’absurd i ell en parteix. Critica l’existencialisme i, en menor mesura, la 

fenomenologia. Els acusa de fer una filosofia que proposa l’evasió, el salt.  

En l’existencialisme, el pla d’actuació és el següent: arriben a l’absurd, agafen el 

que ha quedat de la raó i divinitzen allò que els afeixuga, i d’aquesta manera arriben a 

l’esperança religiosa. Comença per Jaspers perquè el considera una caricatura de l’actitud 

existencialista: converteix l’absurd en Déu, en un acte de confiança cega, un cop ha 

conclòs el fracàs de la raó en un món que no respon. La incapacitat de comprendre ho 

il·lumina tot, aquest raonament és un salt: troba consol en l’absurd. 

Chestov quan arriba a l’absurd decideix recórrer a Déu, el retroba per buscar allò 

que és impossible per als homes. Només suposa l’absurd per difuminar-lo. L’absurd no 

es pot consentir, perquè ha de col·lidir amb les nostres esperances, però Chestov afirma 

l’eternitat a partir d’aquest. Aquest és el salt. Per Chestov la raó és inútil, inconsistent, la 

                                                           
4 Si Albert Camus és considerat autor existencialista segurament es deu a una definició més àmplia del 

moviment. Tot i això, l’autor no tenia consciència de ser-ho, ni s’ho considerava. 
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nega per saltar. Camus no nega la capacitat de comprensió humana, el descobriment de 

l’absurd s’inicia en  la consciència, però tenim límits i no podem comprendre aquest món 

que en el fons és irracional. L’absurd es troba en el fet que els humans en comprenen una 

part, però no el poden unificar. Si es nega l’exigència de claredat, desapareix l’absurd. 

 Potser la crítica a la qual dedica més pàgines és a la de Kierkegaard. A parer de 

Camus, Kierkegaard decideix no respectar la relació entre l’irracional del món i la 

nostàlgia rebel de l’absurd, tot quedant-se amb l’irracional però ignorant la nostàlgia i 

destruint així l’equilibri. Un apunt important que Camus emfatitza és que en si l’absurd 

no nega l’existència de Déu. I així el que Camus criticarà és l’esperança de Kierkegaard 

després de la mort, i l’afirmació de Déu que Kierkegaard extreu de l’absurd: «Aquest 

efecte del “salt” és estrany però no ens ha de venir de nou. De l’absurd en fa el criteri 

de l’altre món mentre només és un residu de l’experiència d’aquest» (Camus, 1987: 41). 

Nega la raó i trenca l’equilibri per fer el salt, així se salva. Camus fa un paral·lelisme per 

entendre el salt del filòsof, per Kierkegaard la desesperació no és un fet, sinó un estat: el 

pecat que allunya de Déu. Per Camus l’absurd és el pecat sense Déu.  

El problema de l’existencialisme, i per això Camus es negava a ser considerat com 

a autor d’aquest corrent, és que salten per trobar confortament a la vida, una sortida a la 

desesperació. Aquest salt és el suïcidi filosòfic, que consisteix en el moviment 

existencialista de negar la raó i, en aquesta negació, superar-se. Sostenen la  creença en 

Déu negant la raó humana, d’aquesta manera destrueixen el divorci en què consisteix 

l’absurd. Altrament, per Camus una filosofia que busca la sortida de l’absurd és estèril, 

no serveix per a res. L’autor no vol saltar divinitzant allò que l’aixafa, no vol res etern: 

vol saber si es pot viure en l’absurd sense enganys, en la veritat, de forma honesta. Per 

això es compromet a mantenir l’equilibri de l’absurd i a no negar la raó. Tot i que negar-

la seria més còmode, més fàcil per viure.  

En Dostoievski també trobem aquest salt. Primer, a Diaris d’escriptor, publicava 

la conseqüència última entorn els dubtes sobre l’existència, el suïcidi lògic: la vida, pels 

qui no tenen fe en la immortalitat, és un absurd i l’única solució és el suïcidi. Les 

conseqüències sobre les seves reflexions són plasmades en els seus personatges:  Kirilov 

és l’encarnació del suïcidi lògic, Stavrogin i Iván Karmazóv són personatges que apliquen 

veritats absurdes. Camus l’acusa de fer el salt quan, en veure les crítiques davant el 

raonament del suïcidi lògic publicat a Diari d’un escriptor, salta afirmant: 
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 «Si la fe en la immortalitat és tan necessària per a l’home (tant que sense 

aquesta fe es mata) és, doncs, que aquest és l’estat normal de la humanitat. I 

essent així no es pot pas dubtar de la immortalitat de l’ànima» (Camus, 1987: 

89). 

Els Karmazov acaben creient en la fe, en la vida després de la mort. Així, tot i que 

tractaven qüestions absurdes, no és una obra absurda, perquè finalment: «L’home barata 

la pròpia divinitat per la benaurança» (Camus, 1987: 90). Kirilov va morir per alliberar 

aquests personatges però, com explica Camus, no va servir per a res. 

Després dels existencialistes, la fenomenologia de Husserl és posada en dubte. Per 

aquest corrent tot és raó i aspiren a explicar el món, que és indesxifrable. En un principi 

pot semblar que els principis de la fenomenologia poden seguir-se de l’absurd: sembla 

que és una descripció d’allò viscut. No hi ha una veritat unificadora, sinó veritats. La 

consciència no busca un principi unificador, sinó que l’experiència deixa en suspens els 

objectes de la seva atenció, els aïlla: en tant que el pensament no pot unificar, només 

descriu i enumera. La fenomenologia comença a anar en contra dels principis de l’absurd 

quan busca les essències, el conjunt d’essències. Camus estava d’acord amb la 

fenomenologia si la intenció era descriure els objectes del món com a conseqüència de 

no poder unificar-lo. El problema arriba quan la fenomenologia fa desaparèixer l’absurd 

perquè entén que el món ja és racional. Perquè l’absurd existeixi, el món ha de ser 

irracional per a nosaltres, incomprensible, i en el desig d’unitat, sorgeix l’absurd. Aquest 

desapareix per als fenomenòlegs. Per a aquesta filosofia tots els rostres del món són 

privilegiats i aquí resideix el salt: no explica només un procés psicològic, sinó que 

n’afirma la transcendència; en negar el principi del desig integrador de la raó humana, 

salta mitjançant la raó eterna. Els existencialistes doblegaven la raó per fer el salt, els 

fenomenòlegs salten per la raó triomfant. Ambdós salten i la neguen, tot i que per camins 

contraris. 

En Husserl el món es clarifica, en Kierkegaard el desig de claredat es nega per 

estar satisfet amb el pecat de voler saber. Tots dos suprimeixen l’absurd negant cadascú 

un dels dos termes.  

Camus vol partir de la seva vida, els seus límits, allò que coneix i és segur, i a 

partir d'aquí decidir si morir o romandre en l'absurd. Per això afirma: «No m’interessa a 

mi el suïcidi filosòfic sinó el suïcidi net i pelat» (Camus, 1987: 49), volent dir que no vol 
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amagar allò que l'afligeix. Vol saber si es pot viure en l'absurd sense fer el salt, sense 

enganys, o si no es pot viure així i per tant, l'única solució és l’autoanihilació. 

«La obra de Camus constituye un ejemplo de honestidad intelectual que 

sabe reconocer que, de existir algún sentido inherente al mundo, no podemos 

conocerlo. La confrontación de nuestro deseo irrenunciable de unidad con la 

resistencia del mundo a dejarse unificar, de nuestra exigencia de eternidad con 

la presencia permanente de la muerte, de nuestro anhelo de perfección con la 

constatación de nuestra finitud, conforman el núcleo de la lucidez que emerge 

del sinsentido» (Ramírez Medina, 2001: 13, 14). 

 

3.2 Personatges absurds 

 

Camus no va escriure El mite de Sísif com un assaig independent, sinó que va 

planejar tot un cicle específic sobre l’absurd. A més de l’assaig, pertanyen al cicle la 

novel·la L’estrany5 (L’étranger) del 1942, en el pla del teatre trobem El malentès (Le 

malentendu), estrenada el 1944; i Calígula (Caligula) escrita el 1937, estrenada el 1945. 

Els personatges d’aquestes obres representen diferents posicions enfront de l’absurd, re-

flecteixen les conseqüències que se n’extrauen i les situacions a les quals condueix.  

Després d’aquest període, tot i que no pertanyen específicament al cicle de l’ab-

surd, trobem en La caiguda (La chute) de 1956 una recaiguda en el pessimisme. En  Els 

possessos (Los possédés), representada el 1959, en ser una representació teatral sobre 

l’obra de Dostoievski, retrobem personatges com Kirilov, a qui Camus dedicava un capí-

tol a El mite de Sísif. 

En Els possessos trobem un teatre dramàtic situat al voltant d’una sèrie de perso-

natges, les ànimes dels quals estan trencades, no poden estimar i pateixen per no poder 

fer-ho. Busquen quelcom en què creure i s’aboquen en Rússia. Entre els personatges en 

destaquen dos: retrobem Kirilov i un personatge que segueix la seva actitud, Nikolai Stav-

rogin, a qui des del principi de l’obra se li adjudiquen una sèrie de comportaments 

                                                           
5 Alguns traductors com Joan Fuster Ortells, han proposat L’estrany, en comptes de L’estranger, com a 

títol de la novel·la. Aquesta interpretació seria més acurada i mantindria més fidelment l’esperit de la 

novel·la. Meursault és un estrany entre els seus i és aquesta diferència entre els seus el que el porta a la 

pena de mort. 
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qualificats d’absurds. En aquesta obra podem aprofundir en la vivència de Kirilov de 

l’absurd perquè en els diàlegs es plantegen qüestions sobre aquest. És en un diàleg quan 

Kirilov desplega el mateix argument que en Els dimonis per suïcidar-se. Durant l’obra fa 

aparicions espontànies, en les quals repeteix el seu propòsit diverses vegades, tenyint les 

converses de l’actitud absurda que vol mantenir Camus: «STAVROGIN: ¿Cree en la vida 

futura? KIRILOV: No en la vida futura eterna. Sino en la vida eterna aquí mismo» (Camus, 

2004b: 116).  

A Nikolai Stavorgin se li atribueix un caràcter equivalent al de Kirilov, però en 

menor mesura, per això ell no se suïcidarà perquè no s’atreveix. Amb tot, s’afirma que és 

un home cansat prematurament de l’existència. A partir d’una història que el turmenta, 

tot i que no es creu capaç de matar-se, vol que el mati, ja que per ell és indiferent i actua 

absurdament.  

En les últimes pàgines Stepan afirma: si hi ha Déu, ressucitarem. Stepan no és 

l’únic que dubta de la seva existència, Varvara també arriba a afirmar que cada dia la 

natura pregunta al seu creador per què i ningú respon. En suma: els personatges es mouen 

entre el laïcisme i el cristianisme. 

 Les conseqüències davant la no-existència de Déu s’estenen al llarg de les obres 

de Dostoievski: si no hi ha Déu, tot és permès. L’home pot disposar de la seva vida; en 

aquest sentit, morir o suïcidar-se són les dues cares de la mateixa moneda. Sense Déu, 

viure o morir és indiferent, un pot fer-ho si així disposa. Per això Kirilov es suïcida, Stav-

roguin vol que el matin i Raskòlnikov matarà una vella a l’hostal. Aquest és el nucli de la 

filosofia de Dostoievski que hi ha darrere de Camus: la lliure disposició de la vida si Déu 

no existeix.  

Retornem a Raskòlnikov, el protagonista de Crim i Càstig. En aquesta novel·la 

trobem un paral·lelisme amb una obra de Camus, El malentès: en El malentès, les senyo-

res de l’hostal maten els clients, a Crim i Càstig és el client qui mata la senyora de l’hostal. 

«MARTA: Fa servir unes paraules que menyspreo. No la vull sentir parlar de crim ni de 

càstigs!» (Camus, 2000: 64)6.  

                                                           
6 En la versió castellana d’El malentès, la referencia a la novel·la de Dostoievski és més evident perquè es 

diu «no me hables de crimen y castigo». 
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Raskòlnikov és un estudiant que viu a San Petersburg. La seva condició econò-

mica l’obliga a suspendre els estudis, per necessitat havia anat empenyorant els seus ob-

jectes de valor a una vella prestadora, Aliona Ivánovna. La germana del protagonista, 

Dúnia, amb la intenció d’ajudar-lo, accepta la proposta de matrimoni d’un jove advocat, 

sabent que enfadarà el seu germà. A partir d’aquest fet, una idea que ja s’havia estat im-

plementant a la ment del protagonista —quasi contra la seva voluntat— es va fent més 

forta: matar Aliona Ivánovna. Aquests pensaments intrusius es mostren com una idea 

impossible, fins que escolta una conversa on s’afirma que seria més profitós que algú 

matés la vella i li robés els diners, i que després els diners servissin per salvar vides.  

Kirilov se suïcida, Raskòlnikov assassina perquè és més convenient, aquests són 

els raonaments en els quals hom es pot trobar un cop ha despertat l’absurd; aquesta mena 

de relativisme moral que el porta a no donar valor a la vida humana.  

Aquest argument és el mateix que porta Marta a matar els clients de l'hostal que 

porta amb la seva mare. I arriba el dia en què, sense saber-ho, maten un client que resulta 

ser el seu germà, que havia desaparegut fa temps i que retorna. Marta viu en un món fred 

i turmentós, fa anys que el sentiment d’absurd ha entrat dins seu, però somia reunir els 

diners suficients per poder marxar del seu país7. «Su muerte, causada por el abandono de 

la madre que decide reunirse con su hijo, y no por el arrepentimiento, pone fin a la tortura 

de ver que solo quedan el absurdo y la soledad cuando se descubre la mentira de la fe» 

(Zárate, 1995: 26). 

La interpretació de Marla Zárate del personatge de Marta és la de la vella repre-

sentació d’un personatge absurd: l’absència total de sentiments, d’alegria. Es ressalta 

constantment el seu caràcter gris: «Han passat massa anys grisos sobre aquest poblet i 

sobre nosaltres. De mica en mica han refredat aquesta casa i ens han pres el gust de la 

simpatia» (Camus, 2000: 32). L’ambient on viu, l’hostal i el seu país, és el món un cop 

els personatges comencen a sentir l’absurd: el món es torna espès, obscur i hostil. L’hostal 

representa aquest món opac on l’absurd s’expandeix. «I és que aquesta casa, efectiva-

ment, no és pas la seva! Ni seva ni de ningú! Ningú no hi trobarà mai confiança ni escal-

for [...] aquesta habitació està feta perquè s’hi dormi, i el món s’ha fet per morir-s’hi» 

                                                           
7 En L’estrany,  quan Meursault és a la presó revisa constantment una nota de diari que explica  la història 

d’un home que decideix tornar a l’hostal de la seva mare, després de 20 anys. La mare i la germana 

l’assassinen per robar-li els diners, un cop s’adonen de qui era, decideixen suïcidar-se. Aquest és l’argument 

d’El malentès; influenciat per una noticia real, mostra el nexe d’unió entre les obres del cicle de l’absurd. 

https://es.glosbe.com/ca/es/empenyorar
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(Camus, 2000: 57). Marta vol deixar enrere aquest hostal i busca, en contraposició, un 

món lluminós, on l’absurd no hagi emergit. En aquest desig, la moralitat queda enrere: 

decideix matar un altre cop el client que s’allotja que resulta ser el seu germà, els anys en 

aquesta obscuritat l’han portat a la lliure disposició de la vida en tant que morir és només 

passar d’un estadi a un altre. Per això mai se sent culpable.  

L’estudi d’Ángel Ramírez Medina afegeix un apunt important per a la lectura d’El 

malentès: la soledat i el patiment són dues vivències que, en coincidir, es potencien i 

constitueixen el punt clau de l’experiència absurda. Per això, Marta, després del suïcidi 

de la seva mare, procedeix a occir-se com a resultat de la seva recent soledat.  

Al seu torn, en La caiguda, trobem un retorn al pessimisme. En aquesta novel·la 

ens trobem amb un personatge que emet un monòleg, una mena de confessió. Només amb 

el nom del personatge es fa palès les referències al cristianisme: Jean-Baptiste Clamence. 

Ens trobem amb un personatge advocat d’èxit, eloqüent i defensor de les causes justes, 

sempre ajudant els més desvalguts. Una de les referències al cristianisme es troba en les 

descripcions, que estan plenes d’aigua: els escenaris es descriuen a prop de rius, quan 

plou, al mig del mar... Com si fos un bateig, l’episodi que el marcarà succeeix en un riu, 

Clamence no tornarà a ser el mateix: una nit, en tornar de la feina, sent que una dona se 

suïcida tirant-se al riu. No ajuda ni avisa la policia, el soroll del cos caient al riu se li 

repeteix. 

Clamence comença un procés d’introspecció que ja s’havia iniciat temps enrere 

en el mateix riu, quan va sentir un riure darrere seu. A partir d’aquell moment torna a 

mirar la seva vida: ell, que es creia dissident i perfecte, comença a veure que les seves 

bones accions tenien una cara obscura, el desig de dominar i d’estar per sobre de les altres 

persones. La seva pròpia imatge es destrueix i comença la seva pròpia caiguda personal. 

Com el sentiment de l’absurd despertat de cop, el seu procés també comença des d’un 

esdeveniment concret a partir del qual els escenaris de tota una vida s’enfonsen. Per a ell, 

comença amb un riure i finalitza en aquest suïcidi ignorat. La inseguretat de no ser la 

persona que pensava, de no estar a l’altura, el fa sentir vergonya. 

La tesi de David Montero Bosch equipara aquesta vergonya amb el riure que 

l’acompanya i el turmenta, la pèrdua de poder, i explica per què deixa de ser advocat per 

ser jutge-penitent. Per desfer-se de la vergonya, confessa tots els pecats, però per retornar 
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allò que va perdre amb el riure. Ho confessa tot perquè els seus pecats són els de la per-

sona de davant, és un mirall. I si ho confessa, torna a tenir el poder de les seves accions 

passades i pot orientar la confessió en direcció a la seva culpa, que en convertir-se en un 

mirall comparteix amb tota la humanitat, per tapar la vergonya, que és la seva debilitat. 

Perquè si les confessa, les controla. D’aquesta manera aconsegueix posar-se per sobre de 

l’interlocutor en desvelar la infàmia de tota la humanitat, de la qual tots en som culpables, 

com a profeta de les conseqüències futures. Per això quan l’interlocutor, el qual desco-

neixem8, també riu, Clamence s’enfada perquè perd el poder que havia guanyat. Aquí el 

riure es converteix en una eina contra la manca de valors, la negació de la vida.  

Si tornem ara al cicle de l’absurd, el protagonista de Calígula ens mostra un desen-

volupament similar al de Marta. També participa de l’autoanihilació: un cop es desperta 

el sentiment de l’absurd decideix destruir-ho tot. Tot i això, els caràcters d’ambdós són 

diferents, Marta es presenta com una persona grisa, Calígula és tot excessos. 

Calígula planteja un desenvolupament diferent entorn de l’absurd, ja que en ell es 

donen dues circumstàncies: un poder il·limitat en el pla terrenal i un món irracional. Fruit 

de la impotència davant la seva fam d’absolut, d’alguna cosa eterna que la seva condició 

mortal mai li podrà garantir, decideix utilitzar el seu poder com un tirà. S’obsessiona amb 

la mort perquè demostra la seva finitud contra el món que és etern, per això vol la lluna, 

que és l’absolut al qual mai podrà accedir. Pensa que anant en contra de qualsevol regla 

establerta i assassinant aconseguirà afirmar una llibertat il·limitada que necessita per re-

bel·lar-se contra la condició humana. 

Calígula és la caricatura de la impotència davant l’absurd, arribant fins a les últi-

mes conseqüències. Es converteix en un suïcida: humiliant els seus súbdits, sap que l’aca-

baran assassinant i no ho impedeix. En aquesta espiral d’anihilació s’adona que només 

s’ha abocat a si mateix cap a la soledat i el fracàs.  

«Los desmanes se perpetran en virtud del peso insufrible del absurdo, 

que Calígula no puede atemperar de ningún otro modo que no sea transmitirlo 

horriblemente causando el mal incluso deseando que ese mal se vuelva contra sí 

                                                           
8 El fet que l’interlocutor sigui desconegut ens fa pensar que potser no existeix. Des d’aquesta lectura el 

relat seria una confessió cap a si mateix. Al final de l’obra, l’únic que sabem de l’interlocutor és que és 

advocat com ell; així, el riure seria de si mateix: la vergonya no ha desaparegut, l’estratègia no ha funcionat. 
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mismo y le destruía, pues la muerte es la única forma de ponerle fin» (Zárate, 

1995: 26, 27). 

 En contraposició, Meursault, el protagonista de la novel·la L’estrany, accepta 

l’absurd. Des de l’inici observem que sembla un espectador de la seva vida, quasi no hi 

actua. Deixa que tot succeeixi com hagi de ser, quan actua és per estalviar-se 

incomoditats. La història comença parlant de la relació del protagonista amb la mort: en 

morir la seva mare no pateix, només li molesta haver d’anar fins a la funerària perquè li 

és incòmode. Això no significa que odiés la seva mare, sinó que és una persona que ha 

acceptat fins al final les conseqüències de la vida. 

Actua amb indiferència, influït per les condicions del medi, que semblen portar-

lo, en un moment puntual, a matar. En el judici, Meursault es troba pensant quines 

acusacions són correctes o injustes, però no interfereix. El nus de la novel·la succeeix en 

aquest punt: en matar un home es situa en la mirada de la població que jutja els seus 

comportaments com a propis d’un misantrop. El jutgen no per l’assassinat, sinó per la 

seva forma de vida, concretament per la manera en la qual ha afrontat la mort de la seva 

mare. 

Camus pretén explotar aquí la noció del presoner condemnat a mort, que ja en El 

mite de Sísif afirmava que era la contraria a la d’un suïcida. De la mateixa manera, 

Meursault és el contrari de Calígula. El condemnat a mort, que sabent que morirà, 

decideix viure fins a l’últim moment.  

Així, trobaríem que el seu compromís amb l’absurd l’oposa a fer el salt. Quan el 

sacerdot li proposa fer-ho, a partir del cristianisme, Meursault reacciona per primer i últim 

cop en tota la història. S’exalta i enfada, perquè havent descobert la veritat de la vida, 

volen que ho perdi: «Se ha instalado en el absurdo y solo se rebela para no salir de él» 

(Zárate, 1995: 29). Si en El mite de Sísif afirmaven que una de les conseqüències és que 

l’home es sent un estranger (un estrany) en el seu propi món, no podem més que trobar 

un paral·lelisme: l’estrany és Meursault, l’home que ha trobat com viure en l’absurd; 

gràcies a aquest descobriment, podrà ser feliç en qualsevol dels canvis que l’absurd del 

món li porti. «Me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo 

tan semejante a mi, tan fraterno al cabo, sentí que había sido feliz y que lo era todavía» 

(Camus, 2015: 122).  
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Un cop aclarit què és l’absurd i la seva vinculació al suïcidi, ens preguntem si es 

pot viure en l’absurd de l’existència. Trobem, en la literatura camusiana, personatges 

absurds que moren, són infeliços, personatges que se suïciden... I la pregunta continua: 

l’única solució a l’absurd és la mort? Meursault és condemnat a mort: ho accepta, de la 

mateixa manera que viu instal·lat en l’absurd. Quan Meursault coneix la sentència, afirma 

que la mort arriba, abans o després, sense importar el temps. Però tot i això decideix 

resistir el màxim de temps possible, demana una petició d’indult, tot i que frena 

l’esperança de rebre’l.  Meursault, l’home absurd, reconeix que la vida no val la pena de 

ser viscuda, però és feliç i vol viure més. 
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4.__Resolució del suïcidi  

4.1 Suïcidi com a solució de l’absurd 

 

Finalitzàvem l’apartat anterior afirmant que Meursault considera que la vida no 

val la pena de ser viscuda. Tot i això, i sabent que morirà en breu, no es planteja suïcidar-

se. Això sembla contradir-se amb la primera afirmació que fèiem sobre el suïcidi: que és 

l’acte de qui jutja que la vida no val la pena de ser viscuda. Aquesta certesa és la que ens 

feia pensar que l’absurd ens podia portar a l’autoanihilació. En sentir com Meursault vol 

seguir vivint tot i pensar que la vida no val la pena, ens sembla una incoherència. 

Ens sorprèn especialment per la situació de Meusault9. Un condemnat a mort és 

el personatge que afirma la vida més que ningú, estirant-la fins a l’últim moment. 

Meursault és l’home absurd per excel·lència, per això decideix viure amb les seves 

veritats. Com Camus, que només accepta viure amb allò que pot conèixer 

En arribar a l’últim capítol d’El mite de Sísif, arriba l’hora d’encarar-se al 

problema del suïcidi. Prendre una decisió per aquella primera pregunta: ser o no ser? Fins 

al moment, Camus havia utilitzat el suïcidi per arribar a un nombre de certeses 

indubtables: absurd, desig d’unitat, divorci entre el món i nosaltres... No tractava el suïcidi 

com a noció, sinó com a valoració d’una resposta. El suïcidi planteja el problema del 

sentit de la vida. Sense intentar trencar o negar l’absurd, resol la qüestió: la vida semblava 

que havia de tenir un sentit per ser viscuda, però com menys sentit tingui millor. La vida 

no té sentit i, tot i això, s’ha de viure. 

El suïcidi no és una solució a l’absurd. El suïcidi és l’acceptació que hi ha un límit 

a partir del qual hom no pot continuar vivint, però això no resol la qüestió. De la mateixa 

manera que Camus desestimava el suïcidi filosòfic per no eludir cap de les parts de 

l’absurd, rebutja el suïcidi físic: l’absurd no es soluciona amb la mort. 

Així, Camus acaba qualificant el suïcidi de Kirilov com a vessant existencial d’un 

personatge essencialment absurd. El personatge planteja qüestions absurdes, però 

                                                           
9 Tot i això, Meursault afirma més que ningú la pròpia vida, però desvalora la dels altres. Meursault no és 

castigat només per assassinat, sinó per la seva acceptació de la mort, com una altra vessant de la vida. Per 

això Meursault no s’entristeix per la mort de la seva mare i fa la seva vida amb normalitat, raó per la qual 

serà vist com un estrany davant del tribunal del judici.  
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l’actitud absurda implica viure: «Kirilov, doncs, és un personatge absurd —llevat, però, 

d’aquesta reserva essencial: es mata10» (Camus, 1987: 87). El suïcidi acaba essent, per 

Camus, un altre salt, perquè no s’enfronta a la realitat, sinó que l’intenta eludir. 

Hi ha un sentit banal en el qual el suïcidi sí que soluciona l’absurd: l’absurd mor 

amb l’individu, ja que l’absurd necessita el món i l’home per existir. Ara bé, això no 

significa que es solucioni: l’absurd continua regint l’existència. Com afirmarà Edward 

Javier Ordoñez, el suïcidi no respon cap qüestió, insinuar el suïcidi com a solució a 

l’absurd és insinuar que una resposta a una pregunta pot ser marxar de l’habitació. 

L’absurd no es pot eliminar, viure és fer que visqui l’absurd, però morir tampoc és cap 

resolució. 

En aquestes circumstàncies Camus decideix rebutjar el suïcidi: «Només pel joc sol 

de la consciència he transformat en regla de vida allò que era invitació a la mort —i 

rebutjo el suïcidi» (Camus, 1987: 57). No rebutja el suïcidi per conviccions polítiques o 

religioses, però sí per conviccions morals. El suïcida sucumbeix a la misèria i la tragèdia 

i l’home no ha d’eludir la realitat, fugir d’ella. El suïcida confirma l’absurd. 

 Si Camus ha trobat raons per no morir, és perquè la vida no val la pena de ser 

viscuda. Aquesta resistència crea el més valuós per a l’ésser humà. Si l’absurd deixa 

l’home abandonat i replegat, pensant que no hi ha res que el pugui fer voler viure i pensant 

sobre la seva pròpia mort, la rebel·lió de viure enfrontant-se contra els turments de la seva 

existència li atorga valor a la vida. La vida no té sentit, per això val la pena viure: «I ara, 

ací, al contrari, es veu que se la viurà més com més mancada de sentit sigui» (Camus, 

1987: 51). Com apunta Ángel Ramírez Medina:  en l’atorgament de l’heroisme al fet de 

viure tot i el patiment inherent a la vida, sorgeixen els primers principis de la rebel·lió, 

tema que es desenvoluparà posteriorment en les seves obres.  

Un cop l’home absurd decideix viure, la seva existència consistirà a viure sense 

apel·lació, viure en l’absurd significa canviar qualitat per quantitat. No importa viure bé 

sinó viure, prolongar el present. La moral camusiana considera que l’escala de valors de 

l’home només té sentit en la quantitat i varietat d’experiències. Això l’empeny a viure 

més perquè viure significa acumulació, significa contemplar l’absurd durant més 

                                                           
10 Altres traduccions han canviat la paraula essencial per existencial; diferència molt important, ja que està 

atribuint al suïcidi ser una altra mena de salt. 
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quantitat de temps. Millor viure fins als vuitanta que fins als setanta. En afirmar això, no 

està anant contra filosofies com les de Sèneca, que postulava el suïcidi  com a opció quan 

la salut no et deixa viure bé. Camus en afirmar això està parlant de qualitat en el sentit 

que com l’absurd sempre existirà, el sentiment de l’absurd no desapareix. Però no 

suïcidant-te extens la vida i per tant el temps en el qual et rebel·les contra l’absurd, això 

dona valor a la vida. Són debats diferents perquè Camus no parla de qualitat en el sentit 

de continuar vivint quan la salut t’impedeix viure dignament, sinó que parla sobre resistir 

davant l’absurd. És perquè són debats diferents que ambdues visions no són 

incompatibles. 

Podem comparar la imatge que ens ofereix aquesta conclusió amb Sísif. Abans el 

comparàvem amb l’home que de cop és conscient de l’eterna repetició dels seus dies i de 

la seva absurditat. De la mateixa manera el Sísif cada cop que la pedra arriba al cim de la 

muntanya, recula fins a l’inici. L’home que ha despertat, ara pot tornar a la seva rutina, si 

ho desitja. Però ara l’home és conscient que res no té sentit. I així, com afirmarà Camus, 

Sísif finalment aconsegueix ser feliç. És feliç perquè és conscient, perquè sap que la pedra 

tornarà a caure, i així accepta la vida que és el seu càstig. El seu destí li pertany perquè 

en coneix les condicions, i cada cop que la roca recula, ell es prepara. Així Sísif triomfa 

per sobre del seu càstig. Sísif es converteix en heroi i en rebel. 

L’home que és conscient i que decideix prolongar la seva existència, i no 

autoanihilir-se, pot tenir una mena de control sobre aquest automatisme que és la seva 

vida. Per això no trobem una contradicció entre el començament de l’obra i el final, 

perquè tot i que l’home conscient es reinstal·la en la seva rutina, ara pot viure amb les 

veritats. La diferència determinant rau en la presa de consciència. 

És en aquest context que Camus començarà a introduir la filosofia de la rebel·lió: 

«Una de les poques posicions filosòfiques coherents és la revolta» (Camus, 1987: 51).  

Com que viure és afirmar l’absurd, també és conseqüència que aquesta existència sigui 

rebel, a conseqüència de la resistència que implica. La rebel·lió existencial de l’home 

absurd és l’única manera de viure per als homes que s’enfronten contra la seva condició. 

La consciència interroga l’existència constantment i d’aquesta manera s’estén durant la 

vida de l’home. En un principi podríem pensar que la vertadera revolució seria suïcidar-

se com a oposició al patiment com a condició de l’existència condemnada de l’home, però 

el gir es farà en comprovar que la vertadera rebel·lió consisteix a resistir: «Exactament el 
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contrari, precisament pel consentiment que implica. El suïcidi, igual com el salt, és 

l’acceptació al límit» (Camus, 1987: 51). És l’enfrontament perpetu de l’home contra la 

seva condició. 

Per Ángel Ramírez Medina el rebel està en la mateixa posició que el suïcida, però 

el suïcida abandona i el rebel persisteix, acumulant experiències i, per tant, fent la seva 

existència cada cop més valuosa. D’aquesta manera troba una manera d’enfrontar-se al 

patiment, dolor i injustícia inherents a la condició humana. Enfront del suïcidi i 

l’esperança, l’única posició coherent és la rebel·lió. Si afirmàvem que  la consciència s’ha 

de mantenir el màxim de temps possible, per això és necessària la rebel·lió per mantenir 

la lucidesa en aquest món incomprensible. La confrontació exigeix transparència, per això 

menysprea les filosofies existencials que proposen el salt, perquè eludeixen l’única 

posició noble enfront l’absurd: la rebel·lió contra les conseqüències de la vida. 

Sartre i Camus són autors que sovint s’utilitzen per ser comparats. En la qüestió 

del suïcidi, ambdós autors acaben trobant plantejaments similars, tot i no partir de la 

mateixa posició. Ramón Andrés escriu sobre Sartre i el suïcidi que aquest afirmarà que 

no és la vida la que és absurda, sinó que és la mort que li treu tot significat. Així, el suïcidi 

no seria una solució a l’absurd perquè, en ser la mort allò que la fa absurda, fer l’existència 

més curta només agreuja la situació. És en la vida que trobem el significat que se li ha de 

donar, és aquesta mateixa la raó de ser dels individus. Tot i que Camus sí que creu que la 

vida és absurda, ambdós persegueixen la mateixa intuïció: la resistència dona valor a 

l’existència, i és aquest valor el que fa que rebutgin el suïcidi i afirmin la vida. Suïcidar-

se és fer la vida més curta, esperar-se implica més duració de l’existència. Tot i que la 

posició sobre què constitueix l’absurd difereix, els dos coincidiran en l’essencial: 

rebutgen el suïcidi perquè troben que allò que fa valuosa l’existència és, d’alguna manera, 

l’extensió. Com assevera Ramón Andrés, a propòsit de la posició sartreana: «El aguardar 

la muerte es lo que nos constituye esencialmente» (Andrés, 2015: 375). Així Sartre 

afirmarà, sobre el suïcidi que: 

«La espera de la muerte se destruiría a sí misma, pues seria negación de 

toda espera. Mi proyecto hacia una muerte es comprensible (suicidio, martirio, 

heroísmo), pero el proyecto hacia mi muerte como posibilidad indeterminada de no 

realizar más presencia en el mundo, pues tal proyecto seria destrucción de todos los 
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proyectos. Así, la muerte no puede ser mi posibilidad propia; ni siquiera puede ser 

una de mis posibilidades» (Andrés, 2015: 375). 

 Camus, en rebutjar el suïcidi, d’alguna manera s’està acceptant també l’absurd, a 

partir de la posició de quedar-se en la vida sabent que és part de la condició humana. La 

segona conclusió, després de la rebel·lió, és la llibertat. A Camus no li interessa fer un 

debat sobre la llibertat metafísica: saber si l’home és essencialment lliure o no, perquè 

l’home només pot sentir la seva pròpia llibertat: la llibertat en si és irrellevant. Aquest 

debat té sentit si Déu existeix, però jo no puc imaginar aquesta llibertat atorgada per un 

ésser superior. En Els possessos, Camus tornava a plantejar qüestions absurdes tot i ser 

una obra posterior al cicle de l’absurd. En l’obra, es veu que és posterior quan fa referència 

a aquesta llibertat adquirida: en una conversa entre Kirilov i Grigoreyev discuteixen que 

com que no hi ha raons per viure, som lliures. Només hi ha un sentit en què l’home pot 

conèixer la llibertat, en tant que esclau. Aquest és el sentit de la llibertat terrenal, que 

l’home absurd d’alguna manera extrau quan decideix assumir les conseqüències de la 

vida. 

 La vida té un sentit nou, l’home torna al món amb la seva llibertat adquirida. 

Abans del despertar, l’home es creia lligat a un futur, tenia objectius i preocupacions. 

Donar un sentit a la vida és, en certa manera, lligar-la. L’home tampoc podia escollir 

lliurement, perquè sentia que havia de seguir el camí que li havia estat marcat per la 

societat. Després de l’experiència absurda, els models de vida deixen de tenir sentit, ja 

que no semblen absoluts. L’home, en saber que és mortal i que la vida no té sentit, es 

troba amb un nou model de llibertat. Aquesta és la llibertat d’acció i l’única que pot 

conèixer, similar a la d’un condemnat a mort, similar a la de Meursault, que en saber que 

no hi ha un demà, pot viure en la seva màxima expressió.  

 Si bé es resol el problema del suïcidi, la seva reflexió no acaba aquí.  Un cop s’ha 

rebutjat el suïcidi, les raons que insten a no morir podrien fer que caiguéssim en una mena 

de nihilisme moral. Aquest també és el cas de Meursault. La filosofia camusiana no pretén 

instar a l’assassinat en afirmar que la vida no conté un sentit inherent. No és una 

justificació per actuar com es vol. Per això el cicle de la rebel·lió de Camus s’explica a 

través de l’absurd: aquell és la conseqüència d’aquest. «Cuando el absurdo se adueña de 

nuestra existencia, ¿no cabe otra salida coherente que la muerte? Toda su obra se 
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encaminará a partir de aquí a mostrar que la única actitud filosófica y vital coherente 

ante el absurdo no es sino la rebeldía» (Ramírez Medina, 2001: 101). 
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5.__Del suïcida al rebel 

5.1 L’home després del suïcidi 

 

Després de l’absurd, i seguint la seva metodologia, Camus prepara l’elaboració 

d’un cicle sobre la rebel·lió. Aquest serà plantejat des de diversos vessants: assaig, 

novel·la i teatre. Així trobem en L’home rebel (L’homme révolté), del 1951, l’assaig 

filosòfic vertebrador. La pesta (La peste), del 1947, com a representació en novel·la, i Els 

justos (Les justes), del 1950, i L’estat de setge  (L’etat de siège), del 1948, com a obres 

de teatre.  

La rebel·lió sorgeix de la desesperança: es tracta de trobar una sortida a la manca 

de sentit que ens havia deixat l’absurd. Aquesta es troba en l’ordre moral. Si bé en El mite 

de Sísif es comptava la rebel·lió com a conseqüència de l’absurd, aquesta posició no es 

contemplava com a global, sinó com un acte individual. Aquesta insurrecció pertany als 

qui han despertat de l’absurd: Calígula afirma que la rebel·lió és l’única actitud admirable 

en l’home, però no parla d’humanitat. En L’home rebel es supera aquesta reflexió i es 

defineix la rebel·lió com a característica essencial de la humanitat, el moviment mateix 

de la vida. 

És en L’home rebel on Camus reconeix que no es pot viure sense esperança, i que 

aquesta pot desembocar en nihilisme. Calígula representa aquesta rebel·lió sense valors 

morals: des de la consciència de l’absurd vol anar en contra d’aquesta existència que el 

turmenta i decideix acabar amb tot. Aquesta actitud nihilista, fomentada per les 

conseqüències de l’absurd que s’afirmen en El mite de Sísif, pot portar a un immoralisme. 

Com afirmarà l’autor, si de l’absurd pretenem extreure una praxi de vida, es podria 

acceptar l’assassinat, com passava amb Meursault.  Si no es creu en res, si res té sentit i 

no podem afirmar cap valor, l’assassí no pot ser jutjat. Segons aquesta teoria no hi ha cap 

moral, tota acció és imprevisible en si mateixa, i això invalida principis bàsics de la moral 

com que el subjecte és responsable de les seves accions. No hi ha maldat ni bondat. 

Aquesta situació haurà de ser superada. 

 «En la época de la negación podía ser útil interrogarse sobre el problema 

del suicidio. En la época de las ideologías, tenemos que habérnoslas con el asesinato 

[...] Dios hace trampa, todo el mundo con él y yo mismo, por lo tanto, muero: el 



 

34 

 

suicidio era la cuestión. Hoy día la ideología solo niega a los otros, los únicos 

tramposos» (Camus, 1996b: 18, 19). 

Quan Camus rebutja el suïcidi, ha proclamat la vida com a bé. Si és un deure  viure 

fins al final, la conseqüència és la prohibició d’assassinar. Com afirmaven les obres de 

Dostoievski Crim i càstig i Els dimonis, assassinat i suïcidi són dues cares de la mateixa 

moneda. Mijaíl Málishev conclou sobre el paral·lelisme entre rebutjar el suïcidi i rebutjar 

l’assassinat que no es pot rebutjar el suïcidi sense rebutjar també l’assassinat, ja que 

segueixen la mateixa lògica. I d’aquest postulat es desprèn l’existència de criteris morals. 

L’escala de valors està presidida pel valor absolut de l’ésser humà com a ésser lliure i 

com a subjecte moral de dret.  

Ángel Ramírez Medina, en la seva interpretació sobre l’obra de Camus, afirmarà 

que en El mite de Sísif s’analitzava la relació de l’home amb el món, en L’home rebel 

s’analitza la relació de l’home amb el problema de la necessitat històrica i l’assassinat 

institucional.  Les conseqüències d’El mite de Sísif sobre l’assassinat podien repetir-se en 

L’home rebel: la defensa de la dignitat humana podia acabar en una justificació racional 

de l’assassinat. És per això que L’home rebel no tracta del suïcidi, sinó que tracta de 

l’assassinat i la seva justificació moral en l’home que diu no davant la injustícia. 

L’home rebel és la superació de l’home absurd. Aquest acaba trobant que sí que 

hi ha uns valors morals que confereixen sentit a l’existència, mentre que el primer ho 

desconeixia. L’absurd era el punt de partida per arribar a la rebel·lió, com ho havia estat 

el suïcidi per afirmar la vida: «Este ensayo se propone proseguir, ante el asesinato y la 

rebelión, una reflexión comenzada en torno al suicidio y la noción del absurdo» (Camus, 

1996b: 19). La conclusió de l’absurd s’utilitza per començar a construir una nova moral, 

basada en els principis extrets en l’assaig anterior. Així, en El mite de Sísif  l’home acaba 

desconstruint les seves conviccions intel·lectuals i morals, l’absurd regeix la cerca d’uns 

principis sense renunciar a allò que ha après. D’aquesta manera, l’acció rebel es 

construeix sense afirmar cap esperança després de la mort. Es tracta de saber si l’home, 

sense l’ajuda del pensament etern, pot crear els seus propis valors per si mateix. 

Si busquem des de l’origen: la reflexió sobre el suïcidi acaba fonamentant tota una 

moral que permet els homes entendre que l’home, per ser-ho, ha de ser moral. 
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«Tampoco Camus, siendo quien plantea el absurdo, es por ello un filosofo perplejo 

que recomiende el ensimismamiento y la parálisis como única actitud sabia. Al 

contrario, todo su pensamiento está orientado hacia la actitud rebelde como actitud 

posible y necesaria para otorgar a la existencia humana su sentido y grandeza»        

(Ramírez Medina, 2001: 131) 

 

5.2  L’home rebel 

 

Havent establert la relació entre l’absurd i la rebel·lió, ara la pregunta seria: com 

és l’home rebel? Com es construeix la rebel·lió? 

L’home rebel camusià és aquell qui diu no a partir d’un límit, és a dir, l’acompanya 

la idea de tenir raó i uns drets naturals. L’home es mou des d’on era, supera aquell límit i 

demana ser tractat com un igual. En aquest no està contingut també que n’hi ha un altre 

que ha violat una frontera que significava el seu dret o la seva llibertat. 

«Callarse es dejar creer que no se juzga ni se desea nada, y en ciertos casos, 

es no desear nada en efecto. La desesperación, como el absurdo, juzga y desea todo 

en general y nada en particular. El silencio lo traduce bien. Pero desde el momento 

en que habla aunque diga no, desea y juzga» (Camus,1996b: 30). 

 L’home rebel creu que allò que demana és natural a la seva condició, i s’oposa 

contra la força que li impedeix aconseguir el que exigeix. Fins aquell moment, l’esclau 

havia rebut moltes ordres, callava, però hi ha un moment en què s’hi nega. Amb la negació 

comença un moviment que va més enllà d’aquella negació, l’esclau rebutja la seva 

condició d’esclau. «Instalado anteriormente en un compromiso, el esclavo se arroja de 

un golpe [...] al todo o nada. La conciencia nace con la rebelión» (Camus, 1996b: 31). 

Aquest límit el fa acceptar la mort abans que acceptar la submissió: no vol continuar 

vivint sense allò que demana. D’aquesta manera, si l’home està disposat a morir per un 

valor com la llibertat és perquè l’ha col·locat per sobre d’ell mateix.  

En estar disposat a morir per allò que creu, l’home pot demanar tot o res. El mitjà 

per aconseguir aquell dret és la rebel·lió, i el motiu és que s’atempta contra alguna cosa 

essencial no només a un individu, sinó a tots els homes. L’home rebel no lluita només 
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pels seus drets, sinó que ho fa pels de tots, per solidaritat. L’esforç de Sísif empenyent la 

roca ha deixat de ser solitari, la rebel·lió és comunitària: «En la experiencia absurda el 

sufrimiento es individual. A partir del movimiento de rebelión, tiene consciencia de ser 

colectivo, es la aventura de todos» (Camus, 1996b: 39). En aquest nou assaig, la 

fraternitat humana és un valor essencial en els homes: la rebel·lió es diferencia del 

ressentiment perquè la rebel·lió és activa i alliberadora, posa l’home en defensa de tots 

els homes. No vol el mal per als altres, sinó que és positiva: vol el mateix per a tots. Vol 

la integritat i els drets de tota la població, encara que costi patiment. Aquesta fraternitat 

neix en el moviment de la rebel·lió, que es fonamenta també en aquesta comunitat.  

És per aquesta solidaritat que qui pot efectuar la rebel·lió no ha de ser la víctima 

mateixa, sinó que qualsevol que presencia una injustícia es pot sentir lliure d’actuar-hi en 

contra. D’aquesta manera es demostra que la rebel·lió no només lluita per als mateixos 

interessos, sinó que cada persona s’identifica amb l’altre. Si ho comparem amb el 

panorama polític teòric actual, concretament amb les polítiques identitàries, veurem que 

són perspectives contràries11. Hi ha grups dins d'aquestes polítiques d'identitat que 

afirmen que només aquells qui es troben en la injustícia o l’opressió s'hi poden involucrar 

per tal de no invisibilitzar les víctimes. Per Camus, la rebel·lió no es justifica en millorar 

la condició individual, encara que en sigui una conseqüència, sinó per desacord amb una 

injustícia: «En la rebelión el hombre se supera en sus semejantes y, desde este punto de 

vista, la solidaridad humana es metafísica» (Camus, 1996b: 33). És per això que per 

Camus el que justifica la rebel·lió és que no se centra en la situació d'un individu, sinó en 

tota la comunitat. Tota rebel·lió que no integri totes les injustícies i perspectives de tots 

els individus, perdrà justificació, ja que la rebel·lió, per tenir-ne, ha d'estar fonamentada 

en la fraternitat. Per això només entendria la rebel·lió des de la comunitat. 

«El esclavo se alza por todas las exigencias al mismo tiempo cuando juzga 

que con tal orden se niega algo que hay en él y que no le pertenece a él solo, sino 

que constituye un espacio común en el cual todos los hombres incluso el que le 

insulta y le oprime tienen una comunidad dispuesta12» (Camus, 1996b: 32). 

                                                           
11 Entenem per polítiques identitàries aquelles posicions polítiques que es basen en els interessos i 

perspectives de grups socials organitzats per aspectes de la identitat dels individus: gènere, classe, 

nacionalitat, etc. 
12 En aquesta cita, Camus fa una nota de peu de pàgina amb una observació molt interessant per al transcurs 

de l’obra: «La comunidad de las victimas es la misma que la que une a la víctima con el verdugo. Pero el 

verdugo no lo sabe» (Camus, 1951: 32). 
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El context en què pensa Camus en escriure aquesta obra és només occident, ja que 

només aquí funciona aquest mitjà per aconseguir drets. Camus afirmarà que les 

condicions a occident són les que fonamenten la rebel·lió. La rebel·lió funciona on hi ha 

una suposada igualtat, que encobreix desigualtats manifestades en el pla social. D’aquesta 

manera creix en l’home la idea de rebel·lió mentre la seva insatisfacció, per culpa 

d’aquestes desigualtats, augmenta perquè veu una diferència entre el que és i el que hauria 

de ser: «La rebelión es el acto del hombre informado que posee la consciencia de sus 

derechos» (Camus, 1996b: 37).  

Rebel·lió i sagrat són conceptes oposats per Camus. L’home per rebel·lar-se ha 

de ser conscient dels seus drets i del que mereix, però si troba una explicació de la seva 

situació en la religió, no es rebel·larà. El mite ja explica per què cada individu té un destí 

o un altre, però per insurreccionar-se l’home ha de conèixer els seus drets en l’àmbit 

humà: «Dedicado a reividicar un orden humano en el que todas las respuestas sean 

humanas» (Camus, 1996b: 37). La pregunta que porta a la rebel·lió és quins són els valors 

morals sense l’etern, només en el pla terrenal. L’autor ofereix una filosofia basada en la 

solidaritat sense Déu, una fraternitat que se sustenta en la compassió com a valor moral. 

Aquest valor estableix menor diferència entre el subjecte i els altres, fa sortir de 

l’absurditat perquè els valors morals confereixen sentit a la vida. Camus, doncs, pretén 

crear una moral laica al marge de qualsevol fe religiosa, només amb allò que es pot 

extreure de la raó humana. Com afirmarà Ángel Ramírez Medina, en relació al suïcidi 

lògic de Kirilov, és perquè no hi ha Déu que un no ha de morir. Només queda l’evidència 

de la vida terrenal i és en aquesta que s’ha de fonamentar una moral per tal de no caure 

en el caos i la desorganització política. Aquesta moral haurà de ser fonamentada segons 

valors terrenals. 

Així, l’home acaba trobant la seva raó d’existir en la rebel·lió. Camus afirma que 

en la naturalesa de l’home hi ha la necessitat de rebel·lar-se. Hi ha en l’home quelcom 

natural i essencial que s’ha de preservar, i la rebel·lió pretén conservar-ho. La vida és, en 

essència, la rebel·lió contra el destí mortal, una lluita contra la mateixa lògica que 

justificava el suïcidi.  

L’home comprova aquesta raresa en si i en els altres, i així comença a comprovar 

que hi ha quelcom que tots els homes comparteixen: la rebel·lió com a part de la natura 

humana. Una mena d’essència que precedeix l’existència, una primera evidència que treu 
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l’home de la soledat que havia construït coneixent l’absurd de l’existència. Així Camus 

acaba afirmant: «Yo me rebelo, luego somos» (Camus, 1996b: 39). L’home és home 

perquè és moral i, de la mateixa manera, existeixo com a ésser moral perquè em rebel·lo.  

La rebel·lió reivindica ordre i justifica, en tota rebel·lió està implícita la idea d’allò 

que hauria de ser contra el que és injust del món. La rebel·lió es dirigeix contra tota forma 

d’opressió que suprimeix la llibertat i dignitat, a fi de restablir-la. L’home absurd no 

accepta els arguments, viu tot i saber que no arribarà a la realització. El rebel sap que 

mitjançant la rebel·lió mai arribarà a les seves metes més utòpiques. Tot i això, es 

contraposa al món que l’envolta, adscriu un dret i un valor suprem tant en la seva vida 

com en la dels altres. 

Una de les posicions camusianes que més debat ha generat ha estat sobre 

l’assassinat per rebel·lió. Com afirmàvem, Camus un cop rebutja el suïcidi acaba d’alguna 

manera sacralitzant la vida com a dret més natural. No hi ha res per sobre d’aquest dret. 

La norma primera en la rebel·lió és el no mataràs quasi bíblic, un límit extrem que només 

es pot transgredir en limitades ocasions. Tant és així, que qui mati per aquestes raons 

haurà de morir, per no assentar-ne un precedent13. «El propósito de este ensayo es, una 

vez más, aceptar la realidad del momento, que es el crimen lógico, y examinar 

precisamente sus justificaciones: es un esfuerzo para comprender mi tiempo» (Camus, 

1996b: 18). Hi ha límits morals per sobre de qualsevol eficàcia històrica, Camus els 

emfatitza per combatre el nihilisme moral.  

 

5.3 Personatges rebels 

 

L’estat de setge i La pesta són dues obres independents, encara que moltes 

vegades s’ha llegit L’estat de setge com a adaptació teatral de La pesta. Aquesta lectura 

queda desmentida pel mateix Camus, si bé és cert que ambdues giren entorn de les 

conseqüències que una plaga porta a la ciutat, són obres separades. Les uneix el fet que 

                                                           
13 Aquesta posició li va costar l’amistat amb Sartre, qui defensava l’estalinisme. Camus, qui hi estava en 

contra, va tallar l’amistat que els unia des de la publicació de L’estrany. 
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en les dues la plaga és una al·legoria del feixisme, per tant les seves interpretacions 

s’hauran de fer com a crítica d’aquest moviment polític.   

L’estat de setge està ambientada a Cadis, on els seus habitants mai havien pensat 

que pogués arribar una malaltia d’aquest tipus. No estaven preparats, vivien 

despreocupats. A l’inici, els personatges intenten fingir que res ha canviat, que tot està 

bé. Atribueixen els primers signes de pesta a problemes en la perifèria i en els barris més 

pobres. Fins que finalment la ciutat queda tancada i comença un règim de vigilància. Les 

autoritats afirmen que tothom s’acostumarà a l’organització, arribant fins a l’extrem de 

morir en ordre. L’estat s’introdueix tant en la vida dels individus que la distinció entre 

vida privada i pública desapareix, tot és públic. La llibertat i la justícia se sotmeten al 

govern de la pesta quan l’ordre es respecta per l’única raó que existeix. Un dels 

personatges és Nada, qui representa el nihilisme conseqüent de l’absurd. Aquest no 

serveix de res quan la ciutat es veu atacada pel règim opressiu, però representa les veritats 

derivades de la consciència de l’absurd: «Dios niega al mundo, y yo niego a Dios ¡Viva 

la nada, que es la única cosa que existe!» (Camus, 1996a: 227). Camus fa una crítica a 

una de les conseqüències de la seva pròpia filosofia: si a aquesta consciència no 

l’acompanyen uns valors, pot derivar en nihilisme moral. En situacions com les de L’estat 

de setge, Nada és del costat del personatge que representa la pesta. Així Camus fa palès 

el seu avanç envers El mite de Sísif. 

Ángel Ramírez Medina analitza el personatge de Diego, que és l’heroi rebel, la 

contemplació de la injustícia i l’opressió provoquen la seva rebel·lió. Diego s’oposa a 

aquest règim, posant per sobre l’orgull i la comunitat. La pesta es representa com un 

personatge i aquest li proposa un tracte: la vida de la dona que estima o la llibertat de tota 

una ciutat, i argumenta que no pot disposar de la llibertat d’aquests homes. Pesta afirma 

que tot home renunciaria als seus principis si se li atorgués el poder, per això l’acció de 

Diego té un paper fonamental. És un exemple que la rebel·lió no es fa només per a un 

mateix, sinó per a la comunitat en general. Ell mor, però la seva mort ha servit per a 

quelcom. 

 Quan la pesta desapareix, Camus deixa una lliçó sobre el feixisme: se’n va, però 

la lluita contra el feixisme, o la pesta, no acaba. Sempre intentarà tornar. A La pesta el 

missatge final serà el mateix: la lluita mai acaba perquè la injustícia mai acaba. La pesta 
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al final no ha servit per a res, només els morts i els seus familiars recordaran les 

conseqüències de l’epidèmia.  

 La novel·la de La pesta aprofundirà més sobre els temes desenvolupats a L’estat 

de setge. Entre La pesta i L’estranger trobem la mateixa transició que entre El mite de 

Sísif i L’home rebel. Però la diferència entre La pesta i L’home rebel és que a l’assaig la 

fraternitat sorgeix de la rebel·lió. A la novel·la, en canvi, la rebel·lió sorgeix amb la 

fraternitat. La pesta també és l’intent de plantejar la vida satisfactòria en un món tràgic. 

La lectura de Robert de Luppe sobre l’obra ens ajuda a entendre la filosofia camusiana 

representada en aquests personatges.  

 La pesta tracta la lluita del doctor Rieux. El protagonista lluita contra el patiment 

dels homes i contra el mal en tots els seus vessants, que és la pesta. Rieux és l’heroi 

camusià que es rebel·la contra la injustícia. És una lluita rebel i tràgica: Rieux sap que no 

hi haurà un final però no per això deixa de lluitar ni estimar la vida, encara que sigui 

complicat. Representa un exemple també de les conclusions extretes d’El mite de Sísif: 

en ser conscient, el doctor Rieux pot ser feliç tot i els inconvenients.  

La rebel·lió representada no és individual, sinó que vol canviar la societat per 

fonamentar-la en valors morals com la llibertat i dignitat de la població. El debat que la 

rebel·lió genera en els individus es troba plasmat en el personatge de Rambert, el 

periodista que es trobava dins la ciutat en el moment en què les portes es tanquen. El 

personatge es troba en una disputa interna: per una part la felicitat personal d’intentar 

sortir de la ciutat per reunir-se amb la seva estimada i, per l’altra, l’existència dels malalts. 

No pot actuar, però, com si estigués sol. Rieux pensa que s’ha de sacrificar, però dona 

suport a la seva decisió perquè no hi ha motiu de vergonya a preferir la felicitat. Tot i 

això, Rambert decideix quedar-se perquè la vergonya es pot sentir en ser feliç. Rambert 

decideix portar les dues veritats i es queda. 

Un altre personatge Tarrou, representa l’home despert contra l’absurd. L’anàlisi 

de Robert de Luppe sobre La pesta ens fa retrobar la humanitat estancada en una vida 

mecànica, presa de l’absurd i els seus hàbits. Res il·lumina la ciutat. Un cop la ciutat es 

troba presa per la pesta, la vida mecànica es converteix en patiment: dolor físic i dolor 
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moral, perquè tots els habitants eren indiferents com Meursalt. Quan la ciutat es tanca tots 

se senten oprimits en aquesta espera i l’amor s’acaba.14 

Tarrou plantejarà un problema entorn del qual s’ordena la crònica de La pesta: 

«En resum —va dir Tarrou amb tota senzillesa—, el que m’interessa és saber com es pot 

arribar a sant —Però vós no creieu en Déu! —Justament. Es pot ser sant sense Déu? 

Aquest és l’únic problema concret que admeto avui» (Camus, 1986: 209, 210). És l’intent 

de construir una moral sense cap apel·lació a l’eternitat. Com ja afirmava anteriorment, 

darrere de la filosofia camusiana sempre trobem Dostoievski: si Déu no existeix, tot depèn 

de nosaltres. I de la mateixa manera que en El mite de Sísif es volien trobar raons per 

viure fora de l’etern, a L’home rebel es vol crear una moral sense etern, sense Déu. Una 

altra vegada, Camus es reitera a voler viure només amb allò que pot conèixer. 

La visió del patiment desperta compassió i rebel·lió, quan l’home el contempla es 

dirigeix cap a Déu i conclou que no hi ha santedat amb Déu. Encara que acabin les guerres 

entre països, els nens petits encara moriran. El món pot arribar al màxim de just possible, 

la rebel·lió guanyar i els valors morals regir la vida i els pobles. Però hi ha una porció de 

mal en el món que mai podrà ser eliminat. Hi ha injustícies que l’heroi, per molt que 

s’oposi i lluiti, no podrà evitar. Pot lluitar contra la pesta, que és el feixisme, però tota la 

injustícia del món no pot desaparèixer. Aquesta és la prova que en La pesta serveix per 

negar l’existència de Déu. Rieux és un heroi perquè no pot entendre una existència on els 

nens moren. Rieux representa la santedat sense Déu, la moral sense l’etern, que en la 

novel·la es confon amb els vertaders metges com una categoria entre els homes15. Robert 

de Luppe explica la figura del metge com aquell del qual sorgeix la compassió, que 

significa curar16. El metge el cura en la seva condició immediata sense pensar en el futur. 

La pesta es troba en l’interior dels homes, tots la tenen17. Per tant, la lluita mèdica 

correspon a la lluita contra el mal. Per Rieux fer la seva feina i ser honrat és el màxim bé 

que pot fer. El vertader metge serà aquell que també transmet les veritats assimilades: 

misèria de l’home, fraternitat, rebuig al patiment i lluita constant per acabar amb ell. La 

                                                           
14 Les relacions dels personatges es troben afectades, o trencades, per la separació entre les persones 

atrapades dins la ciutat i les persones de fora. 
15 Per Tarrou hi ha tres categories de persones: les persones són víctimes, o botxins, o els dos.  
16 Si retornem a L’home rebel veurem que aquest és el principi vertebrador de la moral i la fraternitat. 
17 Si pensem que la pesta simbolitza el feixisme, és fàcil entendre que la pesta igual que el feixisme són 

valors interioritzats en l’home. Aquests necessiten revisió permanentment per no sortir a l’exterior, perquè 

són el mal. 
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comprensió és la moral. Rieux ha convertit la seva professió en una rebel·lió, la lluita 

contra la mort. 

La mort dels nens no només afecta Rieux, sinó que canvia la visió de Pandeloux, 

el sacerdot. Pandeloux representava aquesta fe que predicava l’estimació i acceptació de 

tot el que ocorre, el patiment existeix per alguna mena de càstig de Déu. Rieux, afirmarà 

que Pandeloux té aquesta visió perquè no ha contemplat prou dolor i que, quan ho faci, 

canviaria. Davant la mort d’un nen, Pandeloux es transforma, demostrant que el mal deixa 

en l’home només silenci i incomprensió. Camus no pretén justificar el patiment com a 

mitjà per entendre la vida: un no s’ha de resignar a la pesta que només és un obstacle per 

a la realització de la vida mateixa18. «—Com totes les malalties d’aquest món —digué— 

[...] Això pot servir per estimular la grandesa moral d’alguns. Tanmateix, quan veiem la 

misèria i el dolor que ocasiona, cal ser boig, cec o covard per a resignar-se a la pesta» 

(Camus, 1986: 106). Pandeloux finalment morirà per la pesta sense haver-se rebel·lat: no 

ha après que estimar significa mantenir una consciència lúcida que es mou entre el rebuig 

i l’acceptació. 

Al final, la conclusió és que el cor dels homes que han patit no torna a ser el 

mateix, la pesta no mor ni desapareix del tot. I quan arriba s’estén de pertot.  L’home no 

és essencialment dolent, l’home és absurd i ha de superar-ho: contemplar la finitud de la 

seva existència i no acceptar el mal com a element constitutiu de la humanitat.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Així, Camus no està anant contra aquella primera afirmació del principi del treball que el patiment és 

inútil; està afirmant una realitat: el dolor canvia les persones, però tot i això no es justifica. 
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6.__Conclusions 

  

Albert Camus desenvolupa, a partir del suïcidi, tota una filosofia. A la reflexió 

sobre el suïcidi en l’absurd de l’existència l’acompanyen una sèrie de conseqüències: el 

saber que si la resposta és negativa (no, la vida no val la pena de ser viscuda) la solució 

és l’autoanihilació, l’absurd, la llibertat i, en última instància, tota una moral edificada a 

partir de les conseqüències que enclou. En la reflexió sobre el suïcidi, aquesta sèrie de 

veritats van ampliant la filosofia que es construeix amb la pregunta. El suïcidi 

l’acompanya per anar guiant aquesta filosofia cap a un costat o l’altre, per preservar la 

sinceritat. El suïcidi, com a pregunta, motiva més la teoria de l’autor a partir de les 

conseqüències que comporta, que per la resolució en si. La reflexió de Camus és quines 

conseqüències té el suïcidi en l’absurd de l’existència, i l’autor les desenvolupa fins al 

final. 

Per això, les conclusions acaben desenvolupant-se fins a la justificació de la 

rebel·lió. Per l’última part del treball vaig haver de recórrer al cicle de la rebel·lió. Era el 

pas lògic per tal d’evitar les conseqüències i errors que Camus entreveu en El mite de 

Sísif, i evitar el nihilisme moral. Camus, un home profundament implicat amb la política 

del seu temps, no podia consentir un error d’aquest tipus. Per això també era el pas lògic 

en aquest treball per reconstruir fins al final l’impacte que té el suïcidi en l’obra de Camus. 

El suïcidi segueix connectat a aquest segon cicle, i els personatges de les seves obres 

seguiran portant aquelles veritats adquirides en el cicle de l’absurd.  

La filosofia de Camus acaba concloent, rebutjant el suïcidi: un mètode de vida. 

Cada cop que la pedra de Sísif cau, aquest resisteix i la torna a pujar. En aquest sentit, 

anirà contra teories com les de Víctor Franklin, qui afirmava que qui té un perquè pot 

superar qualsevol com. Per Camus serà al revés: qui té un com, podrà superar tots els 

perquè que l’absurd atorga a l’home. 
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