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El 29 de desembre del 1989
els txecs van perdre un
gran dramaturg, però, a
canvi, van guanyar un

excel·lent president. Václav Havel
(Praga, 1936) és sens dubte un dels
personatges més apassionants que
va produir Europa durant el segle XX,
i el seu últim llibre de memòries pu-
blicat aquí, Sea breve, por favor, així
ho demostra. El que diu i explica és
vital per entendre com funciona el
món, com un grapat de ciutadans del
seu país van tombar sense sang una
dictadura ferotge, i fins on pot arri-
bar el compromís d’un artista amb la
societat on viu. Venint d’ell, un dra-
maturg d’un país petit, molt sem-
blant històricament al nostre, aquest
llibre hauria de ser de lectura obliga-
tòria per als polítics catalans, sobre-
tot aquells que es proclamen sobira-
nistes. I posaré només una frase com
a prova: “Un país que es troba en una
cruïlla històrica ha de tenir alguna
opinió sobre si mateix, sobre les
seves possibilitats, sobre què vol ser,
quina funció vol exercir, a què vol
apostar i què intentarà evitar”.

Una repassada ben particular
El volum repassa tota la seva vida
d’una manera ben particular: en pri-
mer lloc, amb una mena de dietari
amb anotacions recollides entre Wa-
shington, Polònia i la República
Txeca entre l’abril del 2005 i el gener
del 2006, que ens ofereixen el pre-
sent de l’home gran, que ha aban-
donat aparentment el tràfec de l’ac-

Unerror (feliç) de lahistòria
Memòries❚ Andreu Gomila

PE
TR

A
M

AS
OV

A
/S

TF

L’excel·lent Introducció de Martí
Domínguez orienta la lectura

de Micromégas (1752), en explicar
què són, per a Voltaire, els contes fi-
losòfics: “Petits entreteniments que
redactava per a relaxar-se i entrete-
nir-se”. És a dir, obres menors, la
qual cosa no vol dir que no pogues-
sin ser també obres mestres com ho
és, per exemple, Càndid. Micro-
mégas potser no ho és però, sens
dubte, és un conte filosòfic notable.

La primera part és pura artilleria
intel·lectual contra Fontenelle, el se-
cretari de l’Acadèmia francesa que
Voltaire detestava, entre d’altres
raons perquè es dedicava a banalit-
zar la divulgació científica –la cièn-
cia era una moda– per impressionar

Assaig❚ Ramon Pla i Arxé

Petit conte filosòfic
les dames. I, per desacreditar-lo,
Voltaire s’inventa dos extraterres-
tres: “Un habitant enorme de Sírius
(el seu alter ego) i un nan obtús de
Saturn que és secretari de l’acadèmia
d’aquell planeta”. En comparació
amb els humans, són dos gegants,
però Micromégas, amb una alçada
de trenta-nou kilòmetres, ho és molt
més. La hipèrbole és òbvia: no són
de la mateixa talla física. Ni de la ma-
teixa talla intel·lectual, perquè quan
es posen a parlar i polemitzen sobre
les mesures dels seus respectius pla-
netes d’origen –les de Sírius sempre
són més grans– Migromégas mostra
i demostra que les mesures de
mons diversos són, necessàriament,
relatives. Per això Micromégas, que

és més gran, també és més savi.
Aviat el conte adquireix la seva

autèntica dimensió: els dos perso-
natges visiten la terra –“el nostre
petit muntonet de fang”, escriu Vol-
taire– i allí el relativisme esdevé gro-
tesc. La desproporció és brutal i per
això les ocupacions i les preocupa-
cions dels homes semblen immen-
sament ridícules. Com Gulliver a
Lil·liput –Voltaire cita Swift– i com
Montesquieu a les Cartes perses, la
mirada des de fora del nostre món
amida, gairebé cruelment, la mesura
humana. Micromégas, a la fi, consta-
ta “que els infinitament petits” –és a
dir, nosaltres– “tingueren un orgull
quasi infinitament gran”. I, en això,
semblem –i som– patètics.❋
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Venint de Václav
Havel, un dramaturg
d’un país petit molt
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històricament al
nostre, aquest llibre
hauria de ser de
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per als polítics
catalans, sobretot
aquells que es
proclamen
sobiranistes
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tualitat; en segon terme, a través de
les respostes a una extensa entrevis-
ta, que fan referència, sobretot, a
l’home polític que ha marcat la vida
institucional i artística del seu país
dels últims 40 anys; i, finalment, mit-
jançant un seguit de notes esparses
que descriuen per sobre el dia a dia
del president mentre va exercir el
càrrec. Les tres parts configuren un
triangle desigual, que el lector pot
decidir resseguir fil per randa o bé
anar al que realment li interessi.

Havel va ser, segurament sense
voler, el principal referent de la lluita
contra la dictadura comunista des
dels 60 fins a la caiguda del règim de
Gustav Husak el 1989. Ell mateix,
amb el pas del temps, diu haver-se

adonat de la feliç improvisació que
va guiar tots els seus actes polítics.
Podia haver acabat mort en una cu-
neta –i, de fet, va passar molts anys
a la presó–, però va sobreviure a tot i
va apostar per mantenir-se en pri-
mera línia de foc tot renunciant a
una vida contestatària capficada en
discursos estètics de gran intensitat
però lluny de la trinxera. D’aquí que
ell, mig en broma, descrigui breu-
ment la primera vegada que va dinar
amb la reina d’Anglaterra, el 1990.
Allà, ¿saben qui va tenir assegut al
seu costat? Doncs Harold Pinter.
“Aleshores vaig fer broma sobre el
fet d’haver-me trobat aquest col·lega
inconformista precisament compar-
tint taula amb la reina”.

Avui,quanveuquetotvasortirmés
o menys bé, la independència d’Eslo-
vàquia inclosa, assumeix la seva con-
dició de protagonista d’un conte de
fades, o, com s’imagina ell, d’un “petit
error de la història”. Una fatalitat que
el va portar a topar amb personatges
i a viure situacions que ni hauria ima-
ginat per a alguna de les seves obres.
“Per què jo, autor d’obres de teatre
absurdes, vaig haver de viure cente-
nars de situacions tan absurdes com
per exemple la meva primera visita al
Kremlin?”, constata. És impagable la
descripció que fa del trencament del
Pacte de Varsòvia davant Gorbatxov.
O de com va aconseguir que el papa
Joan Pau II visités Praga. I, a sobre, va
acabar la trobada amb intel·lectuals i
artistes al Castell de Praga amb una
frase que pocs degueren atrevir-se a
dir-li al pontífex: “Benvinguts entre
nosaltres pecadors!”.

Gaudint de privilegis
Ell, homefaranduler, vagaudirdavant
de la tecnocràcia política occidental
d’uns privilegis que pocs hauran tin-
gut, i més provinent d’un país sense
pes real en el context mundial. Els
seus punts de vista, des del teatre
–“un intent d’enfrontar-se a aquesta
opacitat que s’amaga en la vida”– fins
al nou ordre mundial –“no el trobarà
fins que els administradors polítics
s’imposin de manera tan massiva da-
munt dels somiadors”–, passant pel
futur de la UE o el dret de les nacions
a la independència, són vigents, và-
lids, justos i aplicables.❋

El Dalai Lama saludant Václav Havel en una visita a Praga

El filòsof francès Voltaire
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