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D
iguem-ho, ja, d’en-
trada: E.T.A. Hoff-
mann (1776-1822)
va ser un dels ar-
tistes més impor-

tants del romanticisme ale-
many del XIX. La història de la
literatura el considera un dels
pares de la literatura fantàsti-
ca per la facilitat amb què va
unir l’horror i la realitat en els
seus contes de dobles, fantas-
mes i mèdiums. Només es pot
rebre com una gratíssima no-
tícia que Edicions de 1984
acabi de publicar l’última no-
vel·la d’aquest polifacètic es-
criptor, pintor i compositor:
Opinions sobre la vida del gat
Murr.

Aquest text de Hoffmann és
una mostra de la modernitat
que tenen, a vegades, molts
dels textos que el pas del
temps ha apartat del nostre
costat. Opinions sobre la vida del
gat Murr, amb la biografia
fragmentària del mestre de
capella Johannes Kreisler, en
fulls solts de maculatura, com
recull el títol complet del lli-
bre, és un text dual, contra-
puntístic, que combina inter-
mitentment la formació lite-
rària, filosòfica i intel·lectual
del gat Murr escrita en pri-
mera persona amb una bio-
grafia incompleta de Johan-
nes Kreisler. Aquesta frag-
mentarietat formal, aquesta
estructura polifònica de veus
té una causa interna a l’obra.
El gat Murr ha decidit opinar
sobre la vida a la banda de
darrere dels fulls on algú ha-
via escrit, prèviament, la bio-
grafia de Kreisler. En el prefa-
ci, l’editor es disculpa per no
haver revisat amb més atenció
el manuscrit del gat i haver
evitat “aquesta barreja confu-
sa de matèries alienes”. És ben
clar que l’error de l’editor és,
tan sols, un recurs literari.
Perquè aquest error reflecteix,
també, la llibertat formal de la

prosa del romanticisme ale-
many, la llibertat formal d’u-
na prosa que va conrear gène-
res tan diversos com el conte,
la novel·la breu, el fragment i
la novel·la de formació.

Precisament aquest darrer
gènere, la novel·la de forma-
ció, és el punt de partida del
text del gat Murr. Aquest felí
lliura al món la història de la
seva vida amb l’esperança que
serveixi de lliçó a algun gatet
que s’inicia com a étudiant en
belles lettres i que es deleix per
crear una obra tan ingent,
encomiable i ufanosa com la
seva: “És d’allò més curiós i
instructiu que una gran in-
tel·ligència s’esplaï exhausti-
vament en la seva autobiogra-
fia sobre tot el que li va esde-
venir durant la seva joventut.
¿És que a un geni elevat li pot
succeïr mai quelcom insigni-
ficant?”.

Amb un to pompós i petu-
lant però també entranyable
per la seva ingenuïtat, Murr

narra com abandona la casa
del seu amo adormint-se dins
d’un cotxe de cavalls i es troba
sense voler-ho enmig del món.
Allí, Murr s’enamora de la ga-
ta Mismís; li demana la pota i
el cor, i viu amb ella una feliç
vida domèstica de parella. Més
endavant, però, Murr abando-
na Mismís en descobrir que
aquesta li està posant les ba-
nyes; s’emborratxa amb ponx
en una corporació gatenca; es

bat en duel amb el gat que li
ha pispat la dona, i acaba, al
cap d’uns anys, tirant-li els
trastos a la gateta Mina abans
de descobrir que és la filla que
ell mateix va tenir amb la gata
Mismís i que mai va arribar a
conèixer.

MÓN CRUEL
Vaja, que el pobre gat Murr
descobreix que “el gat és una
criatura absurda” i el món un
espai més cruel del que sem-
blava vist des de dalt de la
teulada. A més, la societat ga-
tenca i humana que habita el
món és una societat que en-
cara no està a l’alçada del seu
geni felí: “Perquè, ¿no haig de
veure, per tot arreu on miro,
que estic sol, com en el més
absolut desert perquè no per-
tanyo a aquesta època sinó a
una de futura, amb una for-
mació superior, i que no hi ha
ni una ànima que sàpiga ad-
mirar-me com caldria?”.

La novel·la de formació del
gat Murr és la història d’un
fracàs, com va ser un fracàs
l’intent dels romàntics d’a-
daptar-se al seu entorn social.
Precisament, per a molts crí-
tics, va ser aquest fracàs el que
va fer del gènere de la novel·la
de formació un gènere inexis-
tent, un gènere construït per
una única novel·la canònica –
Anys d’aprenenentatge de Wil-
helm Meister, de J.W.Goethe– i
tot un seguit de rèpliques i
paròdies. Les Opinions sobre la
vida del gat Murr són una bona
prova d’això; i més si es pensa
en com acaba Hoffmann el seu
llibre: amb l’anunci de la mort
inesperada del gat. “D’aquesta
manera tornem a tenir una
prova que el geni prematur no

sempre progressa; o s’enfonsa
en un anticlímax fins a la in-
diferència sense caràcter ni
esperit o es perd enmig de la
massa, o no arriba a fer gaires
anys”.

Pel que fa a la biografia in-
completa del mestre de cape-
lla Kreisler, que talla, ara i
adés, el fil de la veu del gat
Murr, aquesta biografia no
deixa de ser una altra espècie
de novel·la de formació, si bé
en aquest cas més autobiogrà-
fica. Kreisler va ser una mena
d’alter ego de Hoffmann, qui
també va compondre diverses
peces musicals al llarg de la
seva vida i que sempre va
creure que era més músic que
no pas escriptor.

Al bell mig d’aquella Ale-
manya plena de petits territo-
ris governats per dèspotes mi-
núsculs; d’aquella Alemanya
que va donar lloc a repúbli-
ques com la de Weimar, on sis
mil habitants convivien amb
Goethe, Schiller i Herder; en
una d’aquestes corts de mini-
atura, el mestre de capella és
una font involuntària de con-
flictes. Kreisler comet la inso-
lència de mirar directament a
la cara el príncep Irenäus;
d’enamorar la princesa Hed-
wiga, a qui la cort vol esposar,
per interessos polítics, amb un
príncep italià; d’estimar, per
sobre de tot, “l’humor que
neix de la profunda observa-
ció de l’existència humana”.

Amb el seu comportament
extravagant i la ironia de la
seva veu, Kreisler posa en pe-
rill la seva vida, ha de fugir a
un exili involuntari i sempre
voreja el caire, tan suau, de la
follia. Tot això, però, no és
prou fort per trastocar Kreis-
ler. Aquest ja ha arribat a la
maduresa de l’artista que sap
que el seu fracàs social no és
res més que el sacrifici que ha
de pagar si vol entregar-se, de
ple, al seu talent: “Digui el
que digui la gent, al cap no hi
tinc res més que notes, i en
l’ànima i el cor, els seus sons,
perquè, per tots els dimonis,
si no fos així, ¿com podria
estar en condicions de com-
pondre obres sacres tan for-
mals i convincents com les
vespres que tinc acabades al
faristol?”


