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empre m’ha fet l’efecte que les novel·les
de Milan Kundera es despreocupaven
una mica de l’argument –que és, al cap-

davall, la nansa (una doble nansa, per anar bé)
per poder agafar o arrossegar l’artefacte for-
mal i ideològic que són totes i cada una
d’elles–. L’argument, la història –un si és no és
desmanegats– semblen més aviat una càrrega,
per al txec. En aquest La festa de la insignifican-
ça –els títols de Kundera mereixen una tesi
doctoral–, l’argument s’ha aprimat i fragmen-
tat molt (tècnicament, el llibre és una nouve-
lle). L’obra és lluny d’aquelles novel·les-patra-
col de la seva època més productiva. Com
acostuma a fer aquest escriptor, cada capítol és
dividit en diverses seqüències, i sempre hi ha
un titolet explicatiu, que fa la funció que ja te-
nien aquesta mena de textos en tantes obres
del període clàssic o medieval: proporcionar-
nos un brevíssim resum del contingut.

Abans d’endinsar-me en l’anàlisi de l’obra,
deixin-me, però, que els expliqui una anècdo-
ta: me la va relatar un bon amic meu, quan es
plantejava participar a la V. La facècia d’aquest
senyor va coincidir amb la lectura del nou lli-
bre de Kundera. L’amic, un home més vell que
no pas gran, a l’entorn de la vuitantena (i pot-
ser fins i tot més), prostàtic, com correspon a
una edat tan avançada, estava la mar de pre-
ocupat perquè durant les hores que preveia
que podia durar el magne esdeveniment pa-
triòtic no sabia com s’ho havia de fer per pixar.
Pel que sembla, sol anar al lavabo cada mitja
hora. Llavors, jocosament, el senyor tan sim-
pàtic va deixar caure la seva feliç solució al
problema: es dotaria d’una bandera estelada
prou gran, que s’havia de nuar a la cintura, i,
per sota del drap reivindicatiu, aniria diposi-
tant, dissimuladament, en diverses bosses de
plàstic, l’amoïnosa destil·lació de la seva pròs-
tata tan tova i castigada, tan sovint com cal-
gués. Com qui, a la platja, es muda, a peu dret,
el banyador per les bermudes, sense altra cor-
tina o mampara que la tovallola.

Estàtues i escopetades
Doncs bé, canviant la bandera, l’escena po-
dria haver sigut la d’una novel·la de Kundera.
Aquesta, posem per cas, es clou amb un se-
nyor vestit de caçador, al parisenc Jardin de
Luxembourg, engegant escopetades a un ho-
me que s’ha posat a pixar darrere una de les
estàtues de grans personatges de la història
pàtria. Però el que dispara és un home amb
escassa punteria: “–Aviam, aviam!– diu el ca-
çador i, ajustant-se l’escopeta a l’espatlla, tira
en direcció a l’estàtua. És Maria de Mèdici, la
reina de França, famosa per la seva cara vella,
grossa, lletja, arrogant. El cop de fusell li arra-
bassa el nas, de manera que encara sembla
més vella, més lletja, més grossa, més arro-
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gant.” Aquest és un tret molt característic de
la novel·lística del txec: la barreja subtil de
plans històrics, la descripció de la riallada
més descordada enmig d’un marc terrible-
ment greu, i, de vegades, terrorífic i tot. El
grotesc i el tràgic, fets una sola cosa. En
aquesta mateixa història, apareix, una vega-
da i una altra, una anècdota atribuïda a Stalin
que, si no fos perquè l’individu és un dels més
sinistres protagonistes de la història del segle
XX, faria riure i tot!

“La insignificança, amic meu, és l’essència
de l’existència”, exclama un personatge. Aquí
en coneixerem quatre; tots quatre, amics de
París. Una vegada més les dones, encara que
tinguin menys paper que els mascles en el re-
partiment, són les que regeixen els destins
ocults de la història. La mare
d’un dels protagonistes va voler
perdre’l abans d’infantar-lo, i és
per això que es va tirar daltabaix
d’un pont, sense fortuna en
l’avortament. La mare d’un altre,
que sempre ha viscut a pagès, està
a punt de morir-se, cosa que fa
anar de corcoll el seu fill. Un
d’ells respon al nom de Caliban,
perquè l’últim paper que va re-
presentar com a actor fou el del
personatge de La tempesta sha-
kespeariana. Aquest i un altre de
la colla es dediquen, professio-
nalment, a fer de cambrers a do-
micili. Quan treballen en un còc-
tel privat, enraonen en una llen-
gua inventada que ells diuen que
és pakistanès. La broma era, tam-
bé, el títol d’una de les obres més

reconegudes de Kundera. La festa de la insig-
nificança, al meu entendre, és lluny de les mi-
llors obres del txec. Però té allò que resulta
inconfusiblement propi d’aquest autor: una
manera molt particular de mirar (la coberta
mostra un dibuix, fet d’ell mateix, que po-
dríem resumir amb la fórmula “tenir l’ull
molt a mà”). Potser també llegim per nostàl-
gia (i la meva té, per damunt de totes les altres
obres, un objecte màxim d’adoració: El llibre
dels amors ridículs). En una de les disquisi-
cions més interessants del llibre, un dels pro-
tagonistes es refereix al melic de les noies
com una de les noves eines de seducció feme-
nina, juntament amb les més tradicionals del
cul, les cames i els pits. El llombrígol, però, fa
remuntar a la primera dona. La ironia de

Kundera és un remei molt eficaç
per combatre el fanatisme de les
idees. Aquesta novel·la en va ple-
na, d’idees (i també d’ironia): la
seducció, l’amistat, l’ús tirànic i
la capacitat terroritzadora del
poder, la relació entre pares i fills
(i, encara més concretament, en-
tre mares i fills), la permanent in-
comunicació de les parelles amo-
roses i la radical soledat de cada
un dels éssers humans que po-
blen el planeta, la relació difícil
que mantenim amb la memòria
(pròpia o general).
    La traducció catalana de Xa-
vier Lloveras és magnífica: fa ser-
vir quadro (i no el normatiu i ar-
bitrari quadre), i també fa anar
un personatge a cal metge, i no
pas al metge. ❋
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