
Amb el novel·lista polonès Marek Kra-
jewski –autor de la sèrie de les inves-
tigacions Eberhard Mock a Breslau– 
Philip Kerr (Edimburg, 1956) explora 
una província de la novel·la negra: 
l'Alemanya nazi. Si l'inspector Mock 
s'ha especialitzat en la geografia dels 
bordells de Breslau, el comissari Ber-
nie Gunther coneix tots els carrers de 
Berlín pam a pam.

L'autor descriu la capital del Reich 
amb una versemblança al·lucinant: 
«Això no dirà gran cosa a un policia de 
Mannheim, però a un poli de Berlín li 
diu molt. Fins el 1932, el número 1 de 
Friedrichsgracht era un famós club ho-
mosexual que es deia Burger Casino» 
(pàgina 208).

Compartim les dificultats quotidi-
anes dels berlinesos: «Amb tots els 
tècnics a l'Exèrcit, no quedava ningú 
que s'ocupés del manteniment dels 
tramvies i autobusos i, com a conse-
qüència d'això, línies senceres –com 
ara el número 1, que baixava per Unter 
den Linden– estaven fora de servei» (p. 
14). Chapeau, Mr Kerr! 

Amb A German Requiem, la novel·la 
Praga mortal és, al meu parer, el volum 
més reeixit de la sèrie. Després d'un 
començament angoixant i nocturn a 
Berlín, digne dels millors thrillers clàs-
sics, viatgem fins a Praga. Una Praga 
mortal («fatale» en la versió original) 
ocupada pels nazis.

Reinhard Tristan Eugen Heydrich 
(Halle, 1904 – Praga, 1942), el botxí 
de Praga, li confia una investigació. Qui 
ha assassinat el capità –Hauptsturm-
führer– Albert Kuttner, brillant oficial de 
les SS traumatitzat per les matances 
a Estònia?

La descripció precisa, els «efectes 
de real» ragen amb naturalitat. La do-
cumentació mai no hi apareix feixuga. 
I tampoc no se sent en cap moment 
la fressa dels llibres que girem a la 

biblioteca, com deia Pierre Benoît a 
Kœnigsmark. Amb el quadre de l'èpo-
ca, l'interès de la novel·la prové de la 

personalitat del narrador, inoblidable 
creació literària. Bernie Gunther, cosí 
germànic de Philip Marlowe, té una 
presència extraordinària. Fins i tot, 
sentim el seu accent berlinès.

Reinhard Tristan Eugen Heydrich 
(molt més complex i interessant en 
aquesta novel·la que al llibre galdós 
de Laurent Binet, HHhH) el defineix 
molt bé: «Crec que el teu problema no 
som els nazis, sinó que tens proble-
mes amb la idea mateixa d'autoritat. 
Simplement odies que et diguin el que 
has de fer» (p. 356).

En Bernie, idealista desenganyat, 
descriu el món amb un humor negre, 
der Witz típicament berlinès: «Fins i tot 
m'agrada el jazz, en ocasions, sempre 
que els músics recordin on han deixat 
la melodia» (p. 80).

Aquesta obra pertany al tipus de 
literatura que recomano per a l'estiu. 
Philip Kerr és prou fi per a mesurar 
les limitacions del seu talent. Un poc 
com André Messager, que componia 
operetes i dirigia les obres de Wagner 
a l'òpera bo i sabent que mai no podria 
igualar els mestres d'antany, Philip 
Kerr, conscient que mai no serà Balzac 
o Dickens, escriu llibres divertits, ele-
gants, intel·ligents. 

  
http://mitrophane.vefblog.net/
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El diable i el detectiu

Philip Kerr.
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