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Imagineu viure a 
Praga, Trieste o 
Viena. Estar sota 
la influència de 
Karl Kraus i tro-
bar-vos al Cafè 
Herrenhof amb 

Peter Altenberg, Alfred Polgar, 
Hermann Bahr, Oskar Kokoschka, 
Max Brod i Arnold Zweig. Treballar, 
publicar llibres i ser elogiat per 
Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch 
o Paul Frank. Escriure’s amb Ber-
tolt Brecht, Anton Kuh, Robert Mu-
sil, Franz Werfel i Alexander Ler-
net-Holenia. Era la vida que duia 
l’escriptor i matemàtic d’origen se-

Leo Perutz,  
un clàssic magnífic

fardita Leo Perutz (Praga, 1882 - 
Bad Ischl, 1957), un exemple del 
que podien ser les relacions socials 
en aquella curta però meravellosa 
època de l’Imperi Austrohongarès i 
el període d’entreguerres. Què no 
hauria sigut Europa sense els nazis! 

La fama de Leo Perutz recau en 
les seves anomenades novel·les his-
tòriques, com ara La tercera bala, 
ambientada durant la conquesta de 
Mèxic a l’època d’Hernan Cortés, o 
El marqués de Bolibar, situada a 
l’Espanya de la Guerra de la Inde-
pendència. Però també va cultivar el 
thriller psicològic amb Mientras dan 
las nueve, captivant personalitats 

vertit emperador que va arruïnar el 
Sacre Imperi Romà Germànic; i no 
només gràcies a la seva irrefrenable 
fal·lera per les obres d’art i les joies, 
sinó actuant com a gran protector 
d’alquimistes i astròlegs, descui-
dant d’aquesta manera els afers que 
comportava regir un gran imperi, 
especialment els econòmics.  

Un puzle literari perfecte 
El mèrit singular del llibre, deixant 
de banda una sòlida escriptura i 
l’estil clàssic perfecte, és la fabulo-
sa perícia estructural que demostra 
Perutz per muntar una narració 
compacta disgregant-la astuta-
ment en 14 contes i un epíleg il·lu-
minador meravellós. L’aparença és 
la d’un recull de narracions, però en 
realitat el conjunt conforma una 
autèntica novel·la, fragmentada i 
desconstruïda gràcies a uns relats 
sense correlació ni sentit lineal, pe-
rò perfectament lligats. Tot plegat 
és una mena de puzle literari les pe-
ces del qual el lector ha d’anar en-
caixant a mesura que avança en la 
lectura.  

A la manera del relat oral, com si 
fossin contes de fades per a gent 
gran, les històries semblen escrites 
per ser explicades a la vora del foc, 
acarant una barreja de personatges 
reals i fantàstics, gossos que parlen, 
fantasmes, etc. El custodi d’aques-
tes històries és l’estudiant de me-
dicina Jakob Meisl, preceptor del 
narrador que ens les fa arribar. 
Unes històries amb una pinzellada 
de moralitat, algunes plenes d’hu-
mor com El coloquio de los perros 
o la divertida La jarra de aguardi-
ente, mostres que arrepleguen el 
tou de la tradició jueva, però sem-
pre amb una pinzellada crítica de 
denúncia i que escenifiquen la mar 
de bé uns prejudicis ressaltats amb 
ironia. El fil del llibre és la xarxa de 
magnífics personatges que van tei-
xint aquestes històries fantàsti-
ques: apareixen i desapareixen se-
gons avança el llibre i s’empelten 
d’alguns noms històrics inoblida-
bles, com el gran rabí Loew, “l’únic 
en el seu temps”; l’emperador Ro-
dolf II, rei de Bohèmia; Mordejai 
Meisl i la seva bonica esposa 
Esther; el carnisser Schmaje Nos-
sek; el maquinador Philipp Lang; 
Peter Zaruba; Mendel o el desgra-
ciat Berl Landfahrer.✒

Un batec, mal que 
sigui lleu, no dei-
xa mai de ser ba-
tec. El cor contret 
i dilatat en un rit-
me continu que 
defineix, de ma-

nera mecànica, allò que anomenem 
vida. I la poesia, com ens diu Xavi-
er Serrahima –que anteriorment ha 
publicat llibres de poemes com 
Vent dels dies i la novel·la Al pic de 
l’hivern ens aturàrem a descansar 
sota un arbre–, no és, tal vegada, si-
nó l’esforç que fem a través de la pa-
raula, de donar-li algun sentit que 
no sigui el purament mecànic.  

Antoni Clapés afirma en l’epíleg, 
sintetitzant el recull: “Poemes ob-
jectius, en el rasant entre el pensa-

El gresol comú que ens agermana
ment i la lírica més pura, més essen-
cial”. En un devessall de versos des-
cendents, en la línia visual d’aquella 
tècnica vinyoliana de situar un vers 
trencat en dos nivells, Serrahima 
crea la sensació de baules, o granes, 
que, davant dels ulls, es van descab-
dellant en la pàgina. Ja en el primer 
poema descobrim el missatge de po-
sitivitat que ofereix el poeta: el 
temps ens és amic, i les arrugues, 
signe de vellesa –o de vida feta–, són 
un “solc feridor de cada estona / vis-
cuda”. En el segon hi trobem el vers 
que dona títol al llibre, i sabrem que 
el batec lleu del temps fa que es te-
si “la trama / dels dies / esvaïts”. 
Després criden l’atenció les “xar-
xes / àvides i descloses de vells 
/ nous mons” o bé “el camí / incert / 

on trobem uns versos asintàctics: 
“mestres en el noble en l’art / d’er-
rar”, on potser la solució fora un oc-
tosíl·lab, “mestres en l’art noble 
d’errar” (on donem per descomptat 
que tothom entén el sentit primer 
del verb, “anar a l’atzar”, i no pas el 
d’“equivocar-se”!). En la segona sec-
ció hi trobem un dels poemes im-
portants del recull, el cinquè: “Es-
candallar endins / endins / del que 
som / o creiem / ésser, / trobar el 
que no és / teu / només, / el que 
és / nostre”, que retrobarem, reprès 
en eco, al cinquè de la secció tercera, 
“l’escandallar” ben endins. En el 
vuitè, programàtic, bell: “a peces de 
paraules / estrips i esquinçalls / et 
fas / a tu mateix”. La “lídia silent 
d’ombres” continua...✒
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que ha sembrat / el fat”. En el quart 
descobrim la xifra del destí: és “ca-
da gest / subtil” que llaura “el solc” 
de l’“existència”. És com el batre 
d’ales de la papallona en un punt del 
món que provoca tempestes als an-
típodes. A partir del cinquè ens cal-
drà seguir “el camí / incert / que ha 
sembrat / el fat”, i avançar, deixant 
enrere, dit en felices metàfores, les  
“desusades engrunes / dels temps / 
morts”, perquè som “perquisidors 
empedreïts dels dies”. En el vuit, 
una divisa: “aprendre / a trobar-se 
i no perdre’s / mai el goig / d’avan-
çar”. En el poema deu, amb repre-
sa del primer, reapareix el solc feri-
dor “de tantes hores / viscudes”. En 
el novè, llàstima d’un parell d’erra-
tes tipogràfiques, com en el dotzè, 

com Alfred Hitchcock i Eric Am-
bler. Borges el va fer popular en 
llengua castellana des de l’admira-
ció, veia l’escriptor com una “mena 
de Kafka aventurer”. Ara bé, les se-
ves obres mestres són d’altres: 
d’una banda hi ha El caballero su-
eco –que Viena publicarà enguany 
en català– i, de l’altra, De noche, ba-
jo el puente de piedra, l’esplèndida 
novel·la que ha publicat Libros del 
Asteroide traduïda per Cristina 
García Ohlrich. 

De noche, bajo el puente de piedra 
ens situa a finals del segle XVI i 
principis del XVII, a la cort de Ro-
dolf II, l’excèntric, melancòlic i di-


