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Editorial
«El declivi de les humanitats», o la universitat envaïda per criteris econòmics que en 

controlen l’oferta i que es presenten triomfalment com una evolució que té per ob-
jectiu principal beneficiar la indústria i el mercat. De tan evident com és, fa cosa tornar a 
dir-ho. Malgrat tot, potser per ingenus, potser per somiatruites, voldríem que en això, com 
en tantes altres coses, Matthew Arnold fes pensar algú: «[...] amb franquesa, realment no 
sóc capaç de creure que les lletres corrin el risc de perdre el lloc principal que ocupen en el 
món educatiu, malgrat la quantitat d’autoritats que s’hi enfronten avui dia. Mentre la natu-
ralesa humana sigui com és, l’atracció per les lletres continuarà sent irresistible».

 Tancar el coneixement en compartiments —en nom de l’especialització— l’ha aca-
bat mutilant, censurant i empobrint. Creure que dominem algun d’aquests compartiments 
pot fer que ens pensem que hem assolit allò que en realitat és inassolible. No hauríem 
d’oblidar que, de primer, no hi havia homes de lletres o de ciències. Ramon Llull, Sir Thomas 
Browne, Leonardo da Vinci i molts altres eren homes de ciències i de lletres, perquè sabien 
que es tractava del mateix. 

 Així, doncs, la divisió del coneixement en múltiples disciplines complementa la idea, 
predominant avui dia, que considera que les ciències no són humanitats. Però és que deshu-
manitzar les ciències és una excusa per a supeditar-les a objectius que les empobreixen. A 
més, un cop d’ull a la llista d’autors literaris de formació científica no fa res més que confir-
mar la comunió entre allò que en diuen «els diversos camps del coneixement».

 Però això és un simple editorial. Si voleu entendre realment què volem dir, llegiu 
W. G. Sebald.

funàmbul 
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]

23 de juliol de 1986
Identificat el cos congelat d’un home desaparegut fa 72 anys 
Berna, Suïssa. Dimarts la policia va declarar que el cos trobat la setmana passada sota gaire-
bé dos metres de gel en una glacera dels Alps suïssos ha estat identificat com el d’un home 
desaparegut fa setanta-dos anys.

 Al 1914, Johannes Naegeli va desaparèixer quan tenia seixanta-sis anys en una 
glacera a la vora del Mont Oberaarjoch, de 3.212 metres d’alçada, al centre de Suïssa. Les 
restes van ser descobertes dijous passat quan dos alpinistes es van fixar en una bota que 
sobresortia del glaç. 
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La fertilitat de la terra i la 
qualitat del cel
AMERIGO VESPUCCI

La terra d’aquells països és molt fèrtil i 
amena i amb molts turons, muntanyes 

i valls infinites i abundant de rius molt 
grans i de fonts salutíferes riques en aigües i 
selves denses dilatadíssimes i impenetrables 
i plenes copiosament de tota generació 
de feres. Arbres grossos arrelen allà sense 
conreador, molts fruits dels quals són 
delectables al gust i útils als cossos humans, 
d’altres són veritablement el contrari: i allà 
cap fruit no s’assembla als nostres. Allà 
es produeixen espècies d’herbes i d’arrels 
innombrables, de les quals es fa pa i unes 
viandes òptimes. I tenen moltes llavors 
absolutament diferents de les nostres. Allà 
no s’hi troba cap espècie de metall, tret de 
l’or, el qual abunda en aquells països, encara 
que no n’hem portat en aquesta nostra 
primera navegació. I d’això ens en van donar 
notícia els habitants, els quals afirmaven que 
terra endins hi havia una gran abundància 
d’or, sense que ells l’estimessin gens ni el 
valoressin. Abunden les perles, com t’he 

escrit altres vegades. Si de totes les coses que 
allà són dignes de recordar, i de les diferents 
generacions d’animals i de la seva multitud 
volgués escriure, seria una cosa massa 
prolixa i vasta. I crec certament que el nostre 
Plini no va tocar la mil·lèsima part de les 
espècies dels papagais i de la resta dels altres 
ocells i igualment animals, que hi ha en 
aquells mateixos països, amb tanta diversitat 
de figures i de colors que Policlet, l’artífex 
de la pintura perfecta, hauria fracassat en 
pintar-los. Tots els arbres allà són olorosos 
i raja goma de cadascun, o també oli o 
també qualsevol altre licor, dels quals, si les 
propietats ens fossin conegudes no dubto 
que serien saludables per als cossos humans. 
I certament si el paradís terrenal és en algun 
lloc de la terra, compto que no deu ser lluny 
d’aquells països. En els quals, com t’he dit, 
al migdia, l’aire té tanta temperància que allà 
ni els hiverns gelats ni els estius càlids no 
s’han conegut mai.

AMERIGO VESPUCCI (1454-1512) fou un navegant i cartògraf florentí. Protegit del banquer i 
polític Llorenç de Pierfrancesco de Mèdici, entre 1499 i 1502 va participar en diverses expedicions 
per a explorar la costa est d’Amèrica del Sud. Els relats i cartes que va escriure sobre aquests viatges 
contenen un seguit tan extens de fets inversemblants que han acabat sent més valorats com a relats de 
ficció que no pas com a reflex fidel de cap realitat. «La fertilitat de la terra i la qualitat del cel» pertany 
a la carta que va escriure a Llorenç de Pierfrancesco de  Mèdici vers el 1503.
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W. G. Sebald

A L’art de la novel·la (1987), Milan Kundera es preguntava si aquest gènere literari no 
havia explotat ja totes les seves possibilitats, coneixements i formes i, per tant, es veuria 

abocat a la desaparició (final, per altra banda, profetitzat cíclicament des de fa decennis). 
L’autor txec il·lustrava el seu dubte enumerant diversos escriptors i obres que, al seu parer, 
han definit això indefinible que és la novel·la: des de la digressió i actitud juganera de Lau-
rence Sterne i del Diderot de Jacques el fatalista, passant pels relats parabòlics i de somnis 
versemblants de Kafka, la novel·la-assaig de Musil o Broch, i acabant en la reflexió temporal 
de Proust. Al final, Kundera sentencia: «L’esperit de la novel·la és el de la complexitat».

 Debats sempiterns sobre la salut de la novel·la a banda, tot just un any més tard que 
Kundera escrigués aquestes paraules, W. G. Sebald, un modest professor alemany que im-
partia literatura en una universitat del sud-est d’Anglaterra, va escriure el seu primer llibre, 
un poema en prosa. Aquest llibre es va publicar tretze anys després; el seu autor acabava de 
morir en un accident de trànsit i tot just començava a ser reconegut mundialment.  

 L’obra de W. G. Sebald és clarament hereva dels autors citats per Kundera, però 
inaugura un gènere híbrid (més híbrid, encara) singular. Si analitzem la seva producció lite-
rària des d’un punt de vista cronològic, ens adonem que, des del seu primer llibre, Nach der 
Natur. Ein Elementargedicht [Del natural], som davant d’un autor diferent: Sebald va una 
mica més enllà en la tradició borgiana d’esborrar la frontera entre ficció i no-ficció; les seves 
obres són una barreja de memòries i autobiografia ficcionalitzades, inventaris de curiositats 
de tota mena, diaris de viatges, reflexions sobre quadres, arquitectura, entomologia... tot en 
una llengua alemanya que s’acosta més a l’estil romàntic que no pas a l’alemany dels seus 
dies. Els seus editors, de tot plegat, en van dir novel·les i els crítics maldaven per trobar una 
definició més exacta. Ell en deia simplement prosa narrativa. 

 Les referències i vies d’exploració de les obres de Sebald són inabastables. En-
dinsar-s’hi és quedar-hi atrapat. 
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Retrobament inesperat
JOHANN PETER HEBEL

«“Retrobament inesperat” és la història més meravellosa del món»
Franz Kafka

A Falun, Suècia, fa ben bé cinquanta anys, 
un jove miner va besar la seva promesa, 

jove i bonica, i li va dir: «Per Santa Llúcia el 
nostre amor rebrà la benedicció de la mà del 
capellà. Llavors serem marit i muller, i ens 
construirem el nostre propi niu». «I hi viuran 
la pau i l’amor», va dir la bella promesa amb 
un somriure ben dolç, «perquè tu ho ets tot 
per a mi, i l’únic, i sense tu m’estimaria més 
ser a la tomba que no pas en un altre lloc.» 
Però quan abans de Santa Llúcia, a l’església, 
el rector hi va llegir les amonestacions per 
segona vegada, tot dient: «Si algú sabés de 
cap obstacle que impedís que aquestes per-
sones contraguessin matrimoni...», llavors va 
anunciar-se la mort. I és que l’endemà, quan 
el jove va passar davant la porta de la noia, 
amb el vestit negre de miner –el miner duu 
sempre posada la mortalla—, va picar encara 
una vegada més a la finestra per dir-li «bon 
dia», però ja no va poder desitjar-li un bon 
vespre. De la mina, ja no en va tornar més, 
ell, i aquell mateix matí ella li brodava de-
bades un viuet vermell al mocador negre de 
coll per al dia de les noces, però com que el 
noi no va tornar més, el va desar, va plorar 
pel seu promès i no el va oblidar mai. Men-
trestant, a Portugal, la ciutat de Lisboa va 
ser destruïda per un terratrèmol, i la Guerra 
dels Set Anys va passar, i va morir l’empe-
rador Francesc I, i l’orde dels jesuïtes el van 
abolir, i Polònia va quedar dividida, i va mo-
rir l’emperadriu Maria Teresa, i en Struensee 
el van ajusticiar, Amèrica va esdevenir lliure, 

i Gibraltar no el van poder pas conquerir les 
potències unides de França i Espanya. Els 
turcs van tancar el general Stein dins la cova 
dels Veterans, a Hongria, i l’emperador Josep 
també va morir. El rei Gustau de Suècia va 
conquerir la Finlàndia russa, i van comen-
çar la Revolució Francesa i la guerra llarga, i 
també va anar a parar a la tomba l’emperador 
Leopold II. Napoleó va conquerir Prússia, i 
els anglesos van bombardejar Copenhaguen, 
i els pagesos sembraven i segaven. El moli-
ner molia, i els ferrers picaven, i hi cavaven 
els minaires, en el seu taller subterrani, tot 
cercant les vetes de metall. Però quan, l’any 
1809, els miners de Falun, una mica abans 
de Sant Joan, o poc després, volien obrir un 
pas entre dues galeries, a tres-centes vares de 
profunditat, van extreure, d’entremig de la 
runa i l’aigua de vidriol, el cadàver d’un jove, 
completament amarat de vidriol de ferro, 
però en canvi gens corromput ni alterat, de 
manera que se li podien reconèixer perfecta-
ment els trets de la cara i també l’edat, com 
si s’hagués mort només feia una hora, o com 
si s’hagués endormiscat una mica tot treba-
llant. Però quan el van pujar a la superfície, 
ja feia molt de temps que havien finat son 
pare i sa mare, els amics i els coneguts, i no 
hi havia ningú que sabés res del cert sobre 
aquell jove adormit, ni sobre la seva desgrà-
cia, fins que va arribar l’antiga promesa del 
miner que un dia havia baixat a la mina i no 
n’havia tornat mai més. Encongida i amb el 
cap blanquinós, es va acostar a la plaça aju-
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dant-se amb una crossa i hi va reconèixer el 
seu promès, i presa d’un rampell de joia, més 
que no pas de dolor, va desplomar-se sobre 
el cos tan estimat, i finalment, quan es va ha-
ver recuperat de l’emoció, intensa i duradora, 
que l’havia trasbalsada, va poder pronunciar: 
«És el meu promès —deia— pel qual vaig 
guardar dol durant cinquanta anys; ara Déu 
me’l deixa veure encara una vegada abans 
de la meva fi. Vuit dies abans del casament 
va ficar-se sota terra i no en va sortir mai 
més.» Aleshores el cor dels qui l’envoltaven 
va omplir-se de malenconia i de llàgrimes 
en veure l’antiga núvia llavors, en l’efígie que 
proporciona l’edat, pansida i sense forces, i el 
nuvi, lluint encara la seva bellesa jovenívola, i 
s’adonaven com es revifava en el pit d’ella, un 
altre cop després de cinquanta anys, la fla-

ma del seu amor de joventut —el jove, però, 
no va tornar a badar boca per somriure-li ni 
tampoc va obrir els ulls per reconèixer-la— i 
com ella, al final, com a única persona prò-
xima al jove que tenia algun dret sobre el 
difunt, va fer que els miners l’hi duguessin 
al recambró fins que la tomba fos a punt al 
cementiri. L’endemà, quan la tomba ja era 
llesta al fossar, i els miners van anar a recollir 
el jove, ella va obrir una caixeta, li va posar 
el mocador de seda negra amb el viu vermell 
al voltant de coll i el va acompanyar, abillada 
amb el vestit dels diumenges, com si fossin 
unes bodes i no pas l’enterrament d’ell. Ales-
hores, al cementiri, quan van deixar el cos 
dins la tomba, ella va dir: «Que dormis bé, 
un dia o deu més dins aquest llit nupcial tan 
fresc, i que el temps no se’t faci llarg. A mi, 
només em queda molt poc a fer, i vindré avi-
at, i aviat tornarà a ser de dia.» «Allò que la 
terra ha retornat una vegada, tampoc no ho 
retindrà un segon cop», deia ella en marxar, 
quan es va girar per mirar enrere una vegada 
més.

Traducció de Teresa Vinardell Puig

JOHANN PETER HEBEL (1760-1826) fou un poeta, pedagog i teòleg alemany molt popular, 
sobretot, per la seva col·lecció de poemes Allemannische Gedichte i de narracions Schatzkästlein des 
rheinischen Hausfreundes. Aquestes darreres apareixien en calendaris: eren històries entretingudes 
amb una finalitat moral, on Hebel abocava els seus coneixements d’astronomia, geografia, aritmètica, 
botànica i biologia. Entre els admiradors de la seva obra hi ha Goethe, Tolstoi, els germans Grimm, 
Kafka, Herman Hesse, Walter Benjamin i W. G. Sebald. 
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«La cour de l’ancienne école»
W. G. SEBALD

Després que, pel desembre de l’any passat, 
m’haguessin enviat aquesta il·lustració 

amb la qual em convidaven amablement a 
pensar en alguna cosa que hi escaigués, en-
cara va restar algunes setmanes damunt l’es-
criptori, i com més temps era allà i més sovint 
la contemplava, més hermètica em sembla-
va, fins al punt que aquesta tasca, que de fet 
amb prou feines mereixia ser esmentada, va 
esdevenir per a mi un entrebanc que s’alçava 
davant meu, insuperable. Llavors, un dia cap 
a finals de gener, la il·lustració havia desapa-
regut tot d’una del lloc on havia estat—cosa 
que em va alleujar no pas poc—, i ningú no 
va saber on havia anat a parar. Al cap d’un 
cert temps, quan jo ja gairebé l’havia obli-
dada, va retornar a mi inesperadament, fica-
da dins una carta enviada des de Bunifaziu, 
en la qual Mme. Séraphine Aquaviva, amb 
qui mantinc correspondència des de l’estiu 
passat, em comunicava que el dibuix que jo 
havia inclòs en el meu escrit del 27 de gener 
sense afegir cap comentari al respecte—i que 
a ella li interessaria saber com havia arribat 
fins a mi—mostrava el pati de l’antiga escola 
de Porto Vecchio, a la qual ella havia assis-
tit durant els anys trenta. En aquell temps, 
Porto Vecchio —això deia la carta de Mme.  
Aquaviva— era una ciutat mig morta, asset-
jada constantment per la malària, envoltada 
de terrenys salats, aiguamolls i una garriga  
verda i impenetrable. A tot estirar, una vega-
da al mes, venia de Liorna un vaixell rovellat 

per carregar les bigues de roure estibades al 
moll. Tret d’això, no passava res, sinó que tot 
dequeia i es podria, com des de feia segles.  
Als carrerons, hi regnava un silenci inquie-
tant, perquè la meitat de la població vegeta-
va a les cases, derrotada per la febre, o bé seia 
als esglaons o al llindar de les portes, amb 
la cara esgrogueïda i demacrada. Com que 
no coneixíem res més, la mainada a l’esco-
la —afirmava Mme. Aquaviva— no podíem 
concebre la falta de perspectives que sotjava 
les nostres vides en aquella ciutat gairebé in-
habitable a causa del paludisme, com es deia 
llavors. Tal com feien les criatures en altres 
indrets més feliços, apreníem a calcular i a 
llegir i també unes poques anècdotes espi-
golades sobre l’ascens i la caiguda de l’em-
perador Napoleó. Mentrestant, miràvem per 
la finestra, per sobre el mur que envoltava el 
pati i enllà la vora blanca de la llacuna, dins 
la claror enlluernadora que, llunyana, s’estre-
mia sobre el mar Tirrè. Tret d’aquest —cloïa 
la carta Mme. Aquaviva— gairebé no tinc 
records del temps d’escola, exceptuant quan 
el mestre, un antic hússar anomenat Toussa-
int Benedetti,  s’inclinava sobre la feina que 
jo feia, dient una vegada darrere l’altra: Ce 
que tu écris mal, Séraphine! Comment veux-tu 
qu’on puisse te lire?

Traducció de Teresa Vinardell
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TERESA VINARDELL és doctora en filologia anglo-germànica per la Universitat de Barcelona. 
Ha estat professora a la Universitat de Sevilla, a la de Barcelona i a la Rovira i Virgili de Tarragona. 
Actualment fa classes a la Universitat Pompeu Fabra. El seu àmbit d’investigació principal és la 
literatura en llengua alemanya dels segles xix i xx, concretament l’obra d’E.T.A. Hoffmann, W. G. 
Sebald, Arthur Schnitzler i Robert Walser. Ha traduït Friedrich Schiller i Robert Walser al català.  
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Responsabilitat i vergonya
CHRISTOPHER BIGSBY

Ara fa deu anys, un dia de desembre, era 
a casa, a Norwich, quan va sonar el te-

lèfon. La meva dona va contestar i pocs se-
gons després va esclafir a plorar: es tractava 
de la notícia de la mort de Max Sebald, co-
negut com l’escriptor W. G. Sebald. Havia 
mort en un xoc frontal contra un camió, a 
uns tretze quilòmetres d’on visc. Es dirigia 
envers casa seva amb la seva filla. Ella va 
sobreviure; ell, no.

 Max havia nascut l’any 1944 en 
un poblet dels Alps bavaresos, un lloc tan 
tranquil que va fer que Sebald desenvolu-
pés una mena de fòbia als sorolls, raó per 
la qual fins i tot acusava els ordinadors de 
fer massa fressa. Al poblet no hi havia gens 
de remor, ni tampoc llibres. En comptes de 
llegir, passava el temps, tal com va confes-
sar més endavant, voltant amunt i avall va-
garejant. Dècades més tard, quan ja vivia a 
Anglaterra, parlant d’aquest fet, va dir que 
s’assemblava al que feia com a escriptor: 
«Sempre començo ajuntant bocins de paper 
i després estudio què puc fer-ne.» Beneïts 
bocins: un any abans de morir i tot just 
cinc anys després que la seva primera obra 
hagués aparegut en anglès, Susan Sontag 
considerava que els llibres de Sebald eren 
la prova que la grandesa literària encara era 
possible; fins i tot va ser candidat a guanyar 
el Premi Nobel. 

 Els seus amics l’anomenaven Max, 
contracció del seu tercer nom, Maximilian, 
perquè no li agradava el primer, Winfried, 
que en anglès sonava com si fos de noia. 
Tampoc no li agradava el segon, Georg, 
perquè era el nom del seu pare, amb qui 
va estar barallat gran part de la seva vida. 
Malgrat viure a Anglaterra durant més de 
trenta anys, Max escrivia en alemany per-
què —com em va dir una vegada— mentre 
que, per a mi, escriure una carta, per exem-
ple, és la cosa més natural del món, per a 
ell escriure en anglès sempre implicava un 
grau d’afectació. 

 Els seus editors anomenaven els 
seus llibres novel·les, però això és perquè no 
eren capaços de pensar en cap altra manera 
de descriure’ls. De fet, eren una barreja de 
ficció, autobiografia i biografia, i contenien 
imatges que, de vegades eren informatives i 
a voltes iròniques. El títol alemany de Ver-
tigo,1 el seu primer èxit, significa, alhora, 
‘estafa’ i ‘sensació de caure’, i és difícil de 
saber si la seva obra es basa en fets o en fic-
ció. Els llibres de Sebald passegen a través 
del temps i de l’espai, exploren la naturalesa 
del record i en particular d’un crim comès 
al bell mig del seu país: l’Holocaust. 

 L’únic autor que treballa d’una ma-
nera semblant a Sebald és el novel·lista es-
panyol Javier Marías. De fet, tots dos es car-

1 Títol anglès de Schwindel. Gefühle [Vertigen] (1990). (N. del t.)
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tejaven. Marías també fa servir fotografies, 
barreja realitat i ficció, i s’atansa de manera 
similar al llenguatge, amb un rebuig sem-
blant a la utilització de paràgrafs. De fet, 
Marías, conegut com a Rei de Redonda (una 
illeta imaginària del Carib), sense cap més 
poder que el de concedir títols, va nomenar 
Sebald Duc de Vértigo. Max va acceptar-ho 
encantat. 

 Una ressenya nord-americana d’un 
dels seus llibres es titulava «Depressió ger-
mànica», i una crítica del The Guardian, 
«Sebald, el misantrop de l’est». Ambdós 
titulars confonien el seu interès per la ma-
lenconia amb una concepció cínica de la 
vida. Doncs bé, tot i que en els seus llibres 
era capaç de mirar de fit a fit al cor de les 
tenebres, Max no era així. Era un home 
reservat, motiu pel qual vivia a Anglater-
ra, ja que creia que els anglesos tendeixen 
a respectar la privadesa. La solitud era la 
condició necessària per a escriure i els seus 
llibres sovint exigien que viatgés sol, però 
tenia molt sentit de l’humor, gaudia d’àpats 
amb amics i altres escriptors, i mai no es va 
deixar endur per la fama, per a ell sobtada i 
inesperada.

 Tots dos vam ser professors a la 
Universitat d’East Anglia durant uns tren-
ta anys, però jo realment només el vaig co-
nèixer els deu darrers. Al principi ensenya-
va literatura alemanya i publicava el tipus 
de llibres típics dels acadèmics, però això 
el va anar frustrant de mica en mica i va 
començar a escriure d’una manera que ell 
anomenava el·líptica, infringint els suposats 
lligams que hi ha entre realitat i ficció, cosa 
que no és pas el que se suposa que ha de 
fer un acadèmic. Sebald no considerava que 
aquests dos camps s’oposessin l’un a l’altre: 
la realitat es barreja amb la ficció, i la ficció 
modela la manera com veiem el món. No 

explicava a ningú el que feia i no esperava 
pas que li publiquessin res. Ell mateix deia 
que una de les millors maneres d’autopro-
tegir-se passa per tancar-se a la caseta del 
jardí i construir-hi quelcom que ningú no 
entengui o que ningú no sàpiga per a què 
serveix. 

 Al 1990 Vertigo va aparèixer en 
alemany. És un llibre que combina novel·la 
negra, autobiografia i diari de viatge i que, 
sorprenentment per al seu autor, va ser ben 
rebut. Durant uns quants anys la seva re-
putació es va mantenir dins les fronteres 
d’Alemanya. Sebald va començar a ser co-
negut internacionalment l’any 1996, quan 
Els emigrats fou publicat en anglès, és a dir, 
durant els cinc darrers anys de la seva vida. 
Però quin és l’origen de la seva obra literà-
ria? I quan comença i arrela el seu interès 
pels jueus i l’Holocaust, una preocupació 
creixent en els seus llibres? Al cap i a la fi, 
ell no n’era, de jueu.

 De 1963 a 1965 hi va haver un ju-
dici a Frankfurt, dues dècades després que 
el crim s’hagués comès. Els acusats eren 
antics guardes del camp de concentració 
d’Auschwitz-Birkenau. Irònicament, no 
van ser jutjats segons les lleis de la nova 
república federal, sinó segons les que eren 
vigents en l’època del crims que havien co-
mès; les lleis, per tant, del Tercer Reich. Es 
va concloure que, fins i tot jutjats segons la 
justícia pervertida d’un estat criminal, havi-
en comès delictes espantosos. Al costat dels 
nombrosos periodistes que van assistir als 
judicis, hi havia escriptors, molts dels quals 
van acabar escrivint obres a partir d’aquella 
experiència. Un d’ells era Arthur Miller; un 
altre, Peter Weiss, dramaturg, també, i un 
tercer Jean Améry, que havia estat presoner 
a Auschwitz. També hi havia un estudiant, 
que encara no escrivia i que, de fet, estava 
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entusiasmat pels romàntics alemanys, i que 
va seguir els detalls dels judicis al Frankfur-
ter Allgemein Zeitung. Aquell noi, més en-
davant afirmaria que els judicis havien can-
viat el seu punt de vista. Era Max Sebald. 
Per a ell els judicis de Frankfurt van ser el 
primer reconeixement públic que hi havia 
un passat alemany sense resoldre. Cada dia 
llegia els informes dels judicis. 

 El pare de Max havia servit a la 
guerra però mai no volia explicar res sobre 
el que hi havia fet o vist. Max explicava que 
la primera línia de defensa del pare sempre 
era «No me’n recordo». Aquí tenim un mo-
tiu del perquè en l’obra de Sebald el passat 
sovint és problemàtic o, com deia ell ma-
teix, es reedita contínuament. Més tard, a 
casa de la seva família, va trobar un àlbum 
de fotografies, un regal de Nadal que el 
pare havia fet a la mare al 1939. En algunes 
fotografies hi apareixien un grup de gita-
nos darrere d’uns filats. No hi va haver cap 
mena d’explicació. El seu pare havia format 
part de les tropes que havien conquerit Po-
lònia. Llegint informes del judici, Max es 
va adonar, tot d’una, que els professors que 
havia tingut a la universitat havien exercit 
durant el Tercer Reich, i que el seu país es 
basava en l’oblit voluntari: «Em vaig ado-
nar que hi havia temes molt més urgents 
que els textos dels romàntics. Vaig entendre 
que havia de trobar el meu camí a través del 
laberint del passat alemany i que els meus 
professors no m’hi podien guiar.» Mentre 
llegia els informes dels judicis, els acusats 
d’aquells crims li resultaven familiars: es 
tractava de gent que podrien haver estat els 
seus veïns de replà. Els jueus eren una altra 
història. D’ells no en tenia cap experiència; 
eren una absència que no calia justificar. 

 Una vegada li vaig preguntar per 
què se sentia responsable del que havia 

passat, tenint en compte que havia nascut 
al 1944 i que, per tant, quan va acabar la 
guerra tenia tan sols un any. «Responsable, 
no; avergonyit», em va contestar. Avergo-
nyit pel que la generació del seu pare havia 
perpetrat i fet possible. I realment ho sentia 
així, em va dir: «Aquest és el meu origen, 
aquesta és la meva identitat». Recordava 
que va arribar un moment que es va adonar 
que tot just mentre la seva mare el passe-
java amb cotxet pels prats florits dels Alps 
bavaresos, els jueus de Corfú viatjaven en 
vagons, en un suplici que va durar quatre 
setmanes, fins a Polònia, on serien assassi-
nats. Em va dir: «Ara sé que aquestes coses 
van projectar una ombra molt llarga en la 
meva vida». Aquesta és la raó per la qual 
se sentia obligat a escriure sobre aquells 
temps, tot i que insistia que no creia que 
escriure ajudés a exorcitzar el passat. 

 De fet, Alemanya no havia esbor-
rat completament el record del crim. Un 
dia, a l’escola, els van ensenyar una filma-
ció sobre els camps de concentració, però 
no hi va haver res més. Cap explicació, cap 
discussió: quan es va acabar, els van enviar 
a jugar al pati. De petit, vaig tenir una ex-
periència semblant, i a casa meva. Als anys 
cinquanta, a la televisió l’únic que hi feien 
eren pel·lícules, que servien per a justificar 
l’adquisició d’aquells aparells. Un dia vaig 
engegar el televisor i vaig veure-hi una fil-
mació sobre els camps, amb piles de cos-
sos consumits. Al final va aparèixer la carta 
d’ajust, però aquelles imatges em van que-
dar gravades i suposo que per això a dinou 
anys vaig visitar Auschwitz. Max Sebald no 
hi va anar mai. No podia afrontar la idea de 
trobar-hi un restaurant per a turistes. 

 Sebald es va graduar a la Universi-
tat de Friburg al 1965, i un any després es 
va traslladar a Manchester com a professor 
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assistent. Allà va conèixer el primer jueu de 
la seva vida i va ser aleshores que es va ado-
nar que mai no n’havia conegut cap. Més 
endavant va reconèixer que l’intent d’era-
dicar la població jueva que van dur a ter-
me els seus compatriotes ocupava un lloc 
principal entre les experiències històriques 
de la seva vida i que, arran d’aquest fet, cre-
ia que havia d’escriure sobre vides jueves. 
Tanmateix, no voldria fer creure que l’Ho-
locaust domina la seva obra ni que aquest 
fet és el que ha de captar tota la nostra 
atenció; la importància de Sebald rau en la 
seva manera d’escriure. En els seus llibres 
hi ha passatges que semblen autobiogràfics 
i que, de sobte, es fusionen en descripcions 
històriques de la vida d’algú que va viure 
durant el segle xix. La juntura és tan im-

perceptible que sovint hem de recular per 
veure si podem captar el moment en què 
una cosa es fusiona amb l’altra. Aleshores 
resulta que aquell personatge, tot i haver 
existit, és de fet un personatge d’una novel-
la de Stendhal, cosa que força una nova 
reavaluació del que hem estat llegint. Tot 
plegat pot sonar extremadament acadèmic, 
però és de tot menys això. El que el lector 
segueix és un mapa de l’estratègia de Max, 
un collage, bocins i trossets d’experiència 
que, tanmateix, lliuren significats nous. 

 En els seus llibres, sovint s’hi bar-
regen petits viatges, ja sigui per la costa de 
Suffolk a Die Ringe des Saturn. Eine englisc-
he Wallfahrt [Els anells de Saturn] o més 
enllà de la foscor de l’Europa nazi a Auster-



18 monogràfic

CHRISTOPHER BIGSBY (1941) és un novel·lista, crític literari i biògraf britànic. Pertany a la 
Royal Society of Literature i a la Royal Society of Arts. Ha presentat i dirigit programes literaris 
a la ràdio i a la televisió. Ha escrit crítica literària per als diaris The Guardian, The Independent i The 
Daily Telegraph. És professor d’estudis nord-americans a la Universitat d’East Anglia, Norwich, on 
va coincidir amb W. G. Sebald, de qui va ser amic. 

litz. En aquesta darrera novel·la, Austerlitz 
és, alhora, el nom del protagonista, el d’una 
batalla, i el d’una estació de tren de París 
des d’on els jueus francesos van ser enviats 
a la mort. Ara bé, en aquest cas, el viatge 
és doble perquè també conté redempció, ja 
que aquesta és la història, en part, dels kin-
dertransport, que durant un període molt 
breu de temps van rescatar nens jueus del 
seu destí fatal.

 Per quin motiu Max sempre mi-
rava enrere? Perquè creia que podria ser 
que hi tinguéssim cites i ens hi haguéssim 
d’adreçar cercant llocs i gent que mantin-
guin algun lligam amb nosaltres més enllà 
del temps. Sebald travessava fronteres, cosa 
que va convertir en el seu tema i mètode. 
Per què la seva mort fou tan trista? En part, 
és clar, perquè la mort de qualsevol amic 
ens trasbalsa profundament, sobretot quan 
és tan arbitrària i inesperada com va ser 
la seva. A més, hom sentia que es tractava 
d’un autor veritablement original, que cinc 
anys abans havia captat l’atenció del món 
anglosaxó, i que en aquell moment era una 
de les figures principals de la seva genera-
ció. Tot i que Sebald se sentia obligat a mi-
rar de fit a fit la foscor, hi ha un plaer pur en 
els viatges que proposa als seus lectors en 
llibres que són gairebé impossibles de des-
criure en comparació amb cap més llibre de 

cap altre autor, tret, potser, de Javier Ma-
rías. Simplement és qüestió d’afegir-nos a 
aquests viatges.

 Després de trenta anys de viure 
en aquest país, podem considerar que Se-
bald era un escriptor anglès? O alemany? 
Segons com, aquestes distincions no volen 
dir gairebé res. Tal vegada, com va sugge-
rir l’autor de l’obituari que va aparèixer a 
The Guardian, era, per damunt de tot, un 
escriptor europeu. El New York Times va in-
vocar Proust i Kafka, i hi va afegir l’Ingmar 
Bergman de Wild Strawberries. 

 És difícil de pensar en Max sense 
sentir-nos depassats per un sentiment de 
pèrdua, la qual cosa era, de fet, una de les 
seves preocupacions principals. Quan li 
vaig preguntar per què, em va contestar: 
«La vida és principalment això... Cada dia 
deixem coses endarrere... La pèrdua és, 
potser, l’experiència més comuna que tenim 
i penso que, d’alguna manera, això s’ha 
d’expressar, i, com que no hi ha gaire llocs 
per a dir-ho, és important que algú ho faci 
escrivint.» 

 Deu anys després de la seva mort, 
el sentiment de pèrdua encara és palpable. 
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Una conversa amb    
W. G. Sebald
JOSEPH CUOMO

Joseph Cuomo: Aparentment, si més no, Die Ringe des Saturn [Els anells de Saturn] és 
un viatge a peu per la costa est d ’Anglaterra. Ara bé, mentre camina, contempla un paisatge 
des d ’un turó o seu al llit en una habitació d ’hotel, la consciència del narrador es veu assaltada 
per tot d ’al·lusions i d ’observacions. I, així, els lectors també hi trobem una gran quantitat de 
coses, des de les obres de Sir Thomas Browne fins a Joseph Conrad, Borges, Swindburne i la vida 
de l ’emperadriu Dowager. Això, que és una descripció fidel d ’aquest llibre, no acaba de revelar 
el que fa realment, el que aconsegueix. I crec que una de les dificultats que trobem a l ’hora de 
descriure’l és que sembla que hi hagis reinventat la forma narrativa. De fet, el fil narratiu de 
la novel·la és com si fos virtualment invisible, tant que no en som conscients mentre llegim. 
Aparentment no hi ha cap mecanisme artificial, cap construcció intermediària entre el lector i 
l ’experiència de la pàgina. Un amic meu —un escriptor molt bo— em va dir que tan bon punt 
va haver llegit Die Ringe des Saturn [Els anells de Saturn] va tornar a començar des del 
principi perquè no era capaç de desxifrar què li acabava de passar, no era capaç de saber com 
havia passat. M’agradaria saber de quina manera vas enfocar la forma narrativa quan vas 
escriure aquesta obra. Podríem dir que l ’estructura hi era una eina per a expressar en gran part 
les associacions inconscients que fas durant el procés d ’escriptura? O ja l ’havies traçada intenci-
onadament abans?
Sebald: No recordo gaire com va anar. Tenia la idea d’escriure uns quants articles per a di-
aris alemanys i així poder pagar-me el luxe d’estar quinze dies fent excursionisme. Aquest 
era el pla. Però, és clar, mentre camines, trobes coses. Crec que aquesta és la gràcia de ca-
minar. És una de les raons per les quals m’hi dedico molt. Trobes coses a la vora del camí, 
o en un museu diminut compres un fullet —que mai no trobaries a Londres— escrit per 
un historiador local. I en aquest fullet hi descobreixes detalls curiosos que et condueixen a 
una altra cosa; és una manera de cercar sense mètode, la qual cosa per a un acadèmic és, de 
ben segur, molt lluny de l’ortodòxia, perquè se suposa que hem d’actuar sistemàticament.
Ara bé, mai no m’ha agradat fer les coses sistemàticament. No ho vaig fer ni en la meva 
investigació per al doctorat, que vaig completar d’una manera aleatòria i capriciosa. Com 
més m’hi posava, més vaig entendre que, en realitat, l’única manera de trobar res és així, 
com un gos que corre pel camp. Si t’hi fixes, veus que segueix el seu olfacte, que es mou 
d’una manera del tot impredictible. I invariablement troba el que cerca. Com que sempre 
he tingut gossos, he acabat aprenent d’ells. Doncs bé, d’aquesta manera reculls i acumules 
una petita quantitat de material que va creixent, i una cosa porta a l’altra, i de tot aquest 
material acumulat de manera capriciosa en fas alguna cosa. I, com que han estat aplegades 
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a l’atzar, has d’esforçar la imaginació per tal de crear una connexió entre aquestes coses. Si 
cerques coses que són com les que ja has cercat anteriorment, aleshores, és clar, hi haurà 
una connexió entre elles. Ara bé, estaran connectades d’una manera òbvia, cosa que, de 
fet, si volem escriure quelcom que sigui nou, no és gaire productiu. Cal que ens proveïm 
de materials heterogenis i així engrescarem la ment per a fer quelcom que no s’hagi fet 
abans. Jo ho veig així. A partir d’aquí, és clar, la curiositat treu el millor de tu mateix. Per 
exemple, a Occident en sabem molt poc de l’espantosa Guerra civil xinesa del segle xix 
—jo no en sabia res—, i en un llibret molt petit escrit, crec, al 1948, i que encara es ven, hi 
vaig llegir que un tren local petit que voltava pel riu Blyth, a Anglaterra, estava destinat, 
originàriament, a la cort de l’emperador de la Xina. Es tracta d’un fet únic, impensable. 
I aleshores, és clar, vols saber de quin emperador es tracta, i consultes l’Enciclopèdia Bri-
tànica de 1911 i hi furgues, i la cosa continua. Aquesta és la part més plaent de la feina: 
descobrir aquestes coses i moure’ns d’una cosa admirable a l’altra. El fet d’escriure, és clar, 
és una altra història. Es tracta d’una ocupació ben poc agradable. 

Cuomo: Aquest procés de descoberta —el gos que corre pel camp—, et passa quan escrius? 
Sebald: De tant en tant. Crec que quan escrius hi ha vegades que gairebé saps que vas 
pel bon camí. No t’ho acabes de creure gaire, però et sents més optimista sobre el que fas 
que en altres ocasions, i penso que aquesta sensació es referma quan les coses vénen soles. 
Seus, escrius, mires de desentortolligar una pàgina... I quan arriba aquest moment, hi ha 
citacions o figures o coses en què no havies pensat durant divuit anys que ara tot d’una se 
t’ofereixen. Sempre he trobat que una bona manera de saber si tot rutlla o no consisteix a 
comprovar que, fins i tot durant el procés d’escriptura, passen coses. Per exemple, el final 
d’aquest llibre [Els anells de Saturn] tracta sobre la seda, i aquesta secció, al seu torn, aca-
ba amb unes quantes pàgines dedicades a la cultura del dol. Doncs el mateix dia que vaig 
acabar d’escriure aquesta part, vaig llegir —crec que al Times— les efemèrides del dia, i hi 
vaig trobar tots els esdeveniments que necessitava. Ja saps què vull dir: la llista del que va 
passar un dia concret de fa cent trenta o dos-cents vint anys. I tots van encaixar en el text, 
com si hagués estat escrivint en aquesta direcció. Va ser força sorprenent. Són coses que 
de vegades passen i, quan passen, és molt gratificant.

Cuomo: Aquest procés s’assembla al que descrius en la novel·la: s’esdevé quelcom inexplicable; no 
sabem ben bé què fer-ne, però el fet hagi pogut tenir lloc sembla que conté un significat enorme. 
Sebald: Sí. Crec que té a veure amb la casualitat, que és molt important en la meva obra 
(espero que no d’una manera excessiva). Al primer llibre Schwindel. Gefühle [Vertigen], 
hi és molt evident. Ni les explicacions parapsicològiques, ni les teories de Jung sobre el 
subjecte m’han acabat mai de fer el pes. Les trobo força tedioses. Ara bé, vaig voler posar 
un exemple que il·lustrés que d’alguna manera necessitem donar sentit a la nostra existèn-
cia absurda. Coneixes algú que va néixer el mateix dia que tu: les probabilitats eren d’una 
entre tres-centes seixanta cinc, tampoc n’hi ha per a tant. Però si aquesta persona t’agrada, 
aleshores immediatament aquesta casualitat sembla més important... I construïm sobre 
aquesta base. Crec que tots els nostres sistemes filosòfics, tots els nostres sistemes de cre-
ences, totes les interpretacions, fins i tot els mons tecnològics, estan construïts així per tal 
d’obtenir alguna mena de sentit, encara que tots sabem que no n’hi ha. 
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Cuomo: Una de les coses que trobo més destacable dels teus llibres és que en cap moment no in-
tentes encaminar aquestes casualitats vers una finalitat determinada, que és el que crec que deies 
ara: és important que no ens faci l ’efecte que l ’autor pretén fer-nos veure el món d’una manera 
concreta. Vull dir, en moltes novel·les psicològiques que tenen tant d ’èxit hi ha coses com: «Oh, 
com que vam néixer el mateix dia, això vol dir que hem de continuar casats». Hi ha una 
certa tendència a reduir el món a quelcom que aquest «com que» consecutiu mira de demostrar. 
I a mi em sembla extraordinari que resisteixis aquest impuls en totes les novel·les que escrius.
Sebald: Perquè seria trivialitzar-ho tot. No obstant això, la casualitat és important. Vull 
dir, la primera secció de Vertigen és sobre Stendhal. Aquest relat força breu acaba amb la 
mort d’aquest autor en un carrer de París, que ara es diu Rue Danielle Casanova. Jo no 
sabia qui era Danielle Casanova —Casanova sí que tenia sentit en el context d’aquest 
llibre, però no pas Danielle Casanova. L’estiu següent vaig anar a Còrsega. Caminava per 
les muntanyes fins que vaig arribar al poble costaner de Piana, on hi havia una caseta que 
tenia una placa en memòria de Danielle Casanova, que havia estat assassinada pels meus 
compatriotes a Auschwitz. Era dentista i comunista i havia participat en la resistència 
francesa. Vaig passar davant d’aquella casa tres o quatre cops i semblava tancada. Al final, 
a la part del darrere hi vaig trobar la seva germana. I vam parlar durant una setmana. 
Aquestes coses passen. Tinc tots els seus papers i ara no sé què fer-ne. Es tracta de la 
mena de connexions a què em referia. I quan aquestes coses ens passen, pensem que tal 
vegada no tot és tan fútil com sembla. Són fets que, de tant en tant, ens transmeten una 
sensació de consol.

Cuomo: Ara fa una estona, abans de començar, parlàvem de l ’origen del teu primer llibre en 
alemany, Nach der Natur. Ein Elementargedicht [Del natural], que encara no ha estat publi-
cat en anglès. He llegit que deies que Grünewald [el pintor del segle xvi] va ser qui et va donar 
la idea de tot plegat, però ara m’explicaves que va ser [Georg Wilhelm] Steller, que apareix a la 
segona secció, i que tot prové d ’un peu de pàgina.
Sebald: Sí. Potser us podria interessar, perquè encara no sabeu com vaig començar a es-
criure llibres estranys com aquests. Vull dir que mai no havia tingut cap mena d’interès 
per a esdevenir escriptor. Cap a la meitat de la meva vida em vaig adonar que les exigèn-
cies de la feina a la universitat (i d’altres que tots tenim), m’assetjaven cada cop més i que 
necessitava una via d’escapament. I això va coincidir amb el fet que en aquell moment era 
a Londres i llegia un llibre d’un escriptor alemany molt poc conegut anomenat Konrad 
Bayer, que era un dels joves surrealistes —surrealistes de postguerra, marginats pel famós 
Grup 47— i que subsegüentment es va suïcidar. Tan sols va arribar a escriure un parell 
d’obretes, una de les quals és Der kopf des Vitus Bering [El cap de Vitus Bering]. En un peu 
de pàgina d’aquest llibre, Bayer es refereix a un botànic i zoòleg alemany del segle xviii 
que es deia Georg Wilhelm Steller (que resulta que té les mateixes inicials que jo), nascut 
en un lloc que la meva mare va visitar quan estava embarassada de mi, al 1943, perquè, 
com que cada cop hi havia més bombardejos, es va haver de traslladar des de Bamberg, 
al nord de Baviera, fins als Alps, on vivien els seus pares. La mare no va poder passar per 
Nuremberg —que és la ruta normal—, perquè aquesta ciutat havia estat atacada justa-
ment aquella nit i encara cremava. Per tant va haver de circumdar la ciutat. I va estar-se a 
Windsheim, que és el nom d’aquell lloc, on una amiga seva hi tenia casa.
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Cuomo: Un lloc que apareix al llibre. 
Sebald: L’hi esmento, sí. Aquest interès meu per a extreure quelcom d’on no hi ha res, que, 
al cap i a la fi, és l’essència de l’acte d’escriure, em va atrapar. El que em va agradar de tot 
plegat és que si canvies la naturalesa de la teva escriptura de monografies acadèmiques a 
quelcom indefinible, aleshores tens una llibertat total, mentre que, com ja saps prou bé, 
com a acadèmic hi ha qui sempre et diu: «Bé, això que poses aquí no és correcte. No està 
bé.» Ara tant li fa.

Cuomo: En la teva obra hi ha un tema que sembla que és present des de Del natural. Et cito: 
«Vivim exactament en la frontera entre el món natural, del qual ens expulsen o ens n’expulsem 
nosaltres mateixos, i un altre món que generen les nostres neurones. Per tant, és evident que la 
falla recorre justament el límit entre el nostre caràcter físic i l ’emocional. I probablement les fonts 
del dolor són justament al punt on aquestes plaques tectòniques freguen l ’una amb l ’altra... I 
penso que no hi ha cap manera que puguem escapar d ’això... De fet, no tinc cap ganes d ’escapo-
lir-me’n...»
Sembla que aquesta qüestió reapareix a Del natural (sobretot al quadre La crucifixió de 
Grünewald):

«El gest de pànic del coll,
que es pot veure arreu 
en totes les figures de Grünewald,
que ofereixen la gola i sovint giren 
el rostre vers una llum enlluernadora,
és la resposta extrema dels nostres cossos
a l’absència d’equilibri a la natura,
que cegament fa un experiment rere l’altre
i, com un maldestre insensat desfà
allò que acaba d’aconseguir.»

Es tracta d ’una idea, d ’un tema, que et va venir mentre escrivies Del natural?
Sebald: No; es tracta de quelcom que em té capficat des de fa molt de temps. I no sé ben 
bé per què. Penso que si has crescut, com jo, en un poblet dels Alps durant els anys de 
postguerra, on no hi havia cotxes ni cap tipus de màquina, encara saps què és el silenci. 
Vius en una casa en què els sons els fa la casa mateixa quan es dilata o es contrau amb 
la calor o el fred. No sents el soroll de la nevera ni de la televisió a l’altra habitació, o la 
calefacció fent-ne de les seves. Si tinguéssim un circuit de càmeres filmant una casa de 
Queens, per exemple, estaríeu perdonats si us semblés que la gent que hi viu hi són per 
a servir les màquines. Les màquines, en termes d’evolució, són en un ordre superior, no 
n’hi ha dubte. Tant li fa si són intel·ligents o no, però es troben en un ordre superior. Van 
després nostre. Tot plegat ho resumeix molt bé aquella imatge meravellosa del gos que 
escolta el gramòfon. Tinc la sensació desagradable que ens dominen, a desgrat nostre. I 
trobo que la idea que algun dia un nombre molt reduït d’éssers humans acabarà vivint com 
ho fan avui dia els gossos a Nova York no és gaire engrescadora. 
Allà, als Alps, era com si hi hagués hagut un décalage o una discontinuïtat en el temps en 
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el sentit que a les acaballes dels anys quaranta i durant els primers cinquanta semblava 
que visquéssim al segle xviii. Això va canviar molt ràpidament. Hi havia aquest desencaix 
del temps. Ara és molt difícil trobar cap espai en què no siguem plenament al segle xxi. A 
Alemanya la cosa s’ha anivellat. Fins i tot durant els anys seixanta, l’àrea de la frontera de 
l’est amb Txecoslovàquia estava subdesenvolupada, predesenvolupada. I això ha canviat del 
tot. En conclusió, crec que sempre que ens distanciem de modes previs d’existència o de 
relacions amb la natura, paguem un preu. Sempre hem de renunciar a quelcom.

Cuomo: Sí, avui he pensat el mateix. Estava escrivint alguns apunts per a aquesta entrevista, 
i el programa d’ordinador que feia servir em canviava les lletres. Escrivia una a minúscula al 
marge esquerre del poema i l ’ordinador me la posava en majúscula. Canviava de línia i em feia 
el mateix.
Sebald: Sí, la traducció del meu proper llibre, que sortirà a la tardor [Austerlitz], conté 
alguns fragments en txec que em van costar molt d’escriure. Jo no tinc ordinador, però la 
meva traductora sí, i cada cop que escrivia aquests fragments en txec, l’ordinador afegia 
un espai i mig entre línies, sense cap mena de motiu, sense solta ni volta. No ens hi po-
dem comunicar. Això és el que es fa estrany: hi ha el mateix buit d’incomprensió entre 
nosaltres i aquestes màquines que entre nosaltres i els animals que veiem al zoo. Hi ha un 
forat d’incomprensió. Podríem suposar què en pensarien, de nosaltres, però no en podem 
estar segurs del tot.

Cuomo: El punt clau de la teva obra sembla que és el conflicte entre la natura i la civilització, 
i a tu et fa por la destrucció de la natura...
Sebald: Bé, d’alguna manera, la natura orgànica desapareixerà. Veiem com passa a marxes 
forçades. No és gaire difícil; vull dir, pots sentir com l’herba cruix. Un cop ets capaç de 
fixar-t’hi, si viatges a la Mediterrània, t’adonaràs que abans hi havia boscos per tota la 
costa dàlmata. Tota la Península ibèrica era boscosa; a l’època d’Escipió, podies caminar 
des de la serralada de l’Atles fins a El Caire a l’ombra. Ja fa temps d’aquesta destrucció, no 
és pas cosa d’ara. Encara hi ha llocs —Còrsega, per exemple—, on pots veure com devien 
ser aquells boscos. Els arbres eren molt més alts. Eren com els arbres americans, drets, de 
més de cinquanta metres d’alçada. Però, d’això, només en queden àrees petites. I podem 
veure que és un procés de desgast que fa molt que dura i que la natura orgànica està es-
sent reemplaçada per mitjà del departament del poder psicozoòtic, o com vulgueu dir-ne, 
per exemple, nosaltres —està essent reemplaçada per alguna cosa més, per química, pols i 
pedres, que funcionen d’una manera o d’una altra. I no sabem què passarà. En conjunt, la 
cosa evoluciona per si sola. No hi podem fer gairebé res per dirigir-ho.

Cuomo: Dels quatre llibre teus que conec en anglès, em sembla que Els emigrats és el que s’as-
sembla menys als altres pel que fa a l ’estructura. Conté quatre relats sobre quatre individus, tots 
ells extrets, més o menys, de la realitat. Per a descriure aquesta obra has fet servir el terme ficció 
documental. M’agradaria saber si aquesta descripció també escau a les altres tres novel·les. 
Sebald: No gaire. Totes són diferents. Crec que aquesta [Austerlitz] té molt més la forma 
d’una elegia; de fet, d’una elegia llarga en prosa. La primera, Vertigen, té un component 
autobiogràfic fort; per exemple, es fixa en un període problemàtic de la vida del narrador 
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i mira d’insinuar com podria haver acabat tot plegat. I també conté molt de ficció crimi-
nal, en el sentit que hi ha crims sense resoldre, uns crims que van passar realment (uns 
assassinats esgarrifosos que hi va haver a Itàlia i que descric al llibre). Es tracta d’elements 
autèntics. 

Cuomo: I la mort de Schlag el caçador al final de Vertigen?
Sebald: Això també té a veure amb mi, creixent en aquell poblet. Ara bé, la imatge del ca-
çador al text la projecto endarrere d’una manera il·lícita. Hi ha alguns exemples, sobretot 
a les històries de Stendhal i de Kafka, en què alguna mena de joc de mans soluciona les 
coses d’una manera convenient per al text.

Cuomo: Quan llegim el darrer capítol de Vertigen —el narrador torna a casa seva, W., que 
també és la inicial del teu poble natal— tot d ’una veiem el que hem llegit abans sota una llum 
nova, i això transforma la nostra percepció dels capítols anteriors. Se’t va acudir fer això quan 
vas arribar al darrer capítol? 
Sebald: No, aquestes coses passen. Per exemple, com en la psicoanàlisi, quan s’acaba la 
narrativa, el començament apareix sota una llum nova. I, de fet, això passa amb totes les 
formes de contes i d’històries, que el final ens proporciona... Vull dir que després del tac 
ve el tic, i sant tornem-hi.

Cuomo: Per tant, l ’escriptura de Els emigrats va ser gaire diferent de la dels altres llibres?
Sebald: Va ser diferent en el sentit que Vertigen va ser una cosa que vaig fer tot sol, però 
amb Els emigrats vaig tenir interlocutors, és a dir, gent que havia conegut i amb qui 
parlava després de morts, per dir-ho d’alguna manera, recordant qui eren. O gent que, 
com en el cas de la darrera història, encara era viva. La darrera història es basa en dues 
figures: la d’un pintor contemporani molt conegut i la d’un llogater que vaig tenir a 
Manchester, exiliat en aquesta ciutat des de 1933 (tots els detalls sobre la infantesa de la 
seva mare me’ls va explicar ella mateixa). Per a mi tota aquesta experiència a Manchester 
va ser transcendental, perquè créixer a Alemanya significava... Vull dir que als anys sei-
xanta, a l’escola no es parlava de l’Holocaust; els pares mai no l’esmentaven —Déu nos 
en guard!— ni en parlaven entre ells tampoc. Hi havia una zona tabú enorme. Ara bé, la 
pressió va fer que finalment a les escoles sorgís el tema. I normalment es concretava en 
forma de documentals que ens ensenyaven sense cap mena d’explicació. Així, doncs, en 
una tarda assolellada de juny veies un pel·lícula de l’alliberament de Dachau o de Belsen i 
després sorties a jugar a futbol perquè realment no sabies què fer-ne, de tot plegat.
Més tard, quan vaig entrar a la universitat el curs 1964-1965, per primer cop aquests 
temes eren públics, els diaris en parlaven força. Hi havia el judici d’Auschwitz a Frank-
furt, que va durar molt, més d’un any, i hi havia informes diaris de pàgina sencera sobre 
aquestes coses. I recordo llegir aquells informes cada dia i quedar-me absolutament as-
torat pels detalls que descrivien. Tot i això, malgrat el meu interès enorme per aquestes 
qüestions, no m’ho podia imaginar tot ni de bon tros; era una mena d’abstracció; hi havia 
uns números molt llargs i ben bé no sabies qui era aquella gent. Perquè, per descomptat, 
era inconcebible que en aquest país al cor d’Europa no hi hagués població jueva. O que 
gairebé no n’hi hagués. Ara n’hi ha: formen comunitats petites que creixen de mica en 
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mica. Abans podies estar-te vint anys sense topar amb cap jueu, per això no sabies qui 
eren. Una mena d’imatge fantasmagòrica i prou. I vaig arribar a Manchester. No en sabia 
res, ni d’Anglaterra, ni de Manchester, ni de la seva història. I allà els tenia al meu voltant, 
perquè Manchester té una comunitat jueva molt gran i molt concentrada en certs subur-
bis, i el lloc on jo vivia era ple de jueus. I el meu llogater ho era. Mai no en vaig parlar, 
d’això, amb ell; ni ell amb mi. Evitàvem el tema. Fins que la seva dona, que era una bona 
anglesa, un cop em va dir: «Saps que en Peter és de Munic?» No vaig saber què fer-ne, 
d’aquesta informació. Però finalment, vint anys després, vaig tornar-hi i hi vaig parlar, 
amb ell, de tot això. I va ser llavors que les coses van sorgir. I resulta que, de petit, esquiava 
als mateixos llocs que jo. Aquestes coses et fan pensar. Que puguin ser reals. Vam deixar 
traces a la neu dels mateixos turons. Són unes lliçons d’història diferents. No surten pas 
als llibres d’història.

Cuomo: Crec que algun cop has dit que anar a la universitat va ser una experiència traumàtica 
perquè la majoria dels professors havien obtingut els seus llocs durant l ’època dels camises mar-
rons, per la qual cosa fins i tot allà també hi havia una conspiració de silenci. 
Sebald: És ben cert. Al 1963 vaig marxar del meu poble natal, d’on no havia sortit mai, 
per anar a la universitat. De fet, no coneixia Alemanya. Vaig anar a Friburg, que era el 
lloc més proper per a estudiar. I, sense saber per què, allà mai no m’hi vaig sentir còmode. 
Senzillament, les condicions per a estudiar no eren gaire bones, i per això vaig decidir 
de marxar a Suïssa, on, entre altres coses, era molt més fàcil entrar a les biblioteques i hi 
havia menys estudiants. De fet, vaig marxar d’Alemanya per motius pràctics, sobretot. És 
ara que em sembla —i no estic convençut del tot que sigui cert— que sentia una mena 
de malestar per tot plegat. Les humanitats havien estat totalment compromeses. L’àmbit 
de la llei, gairebé del tot... Era evident que tota aquella gent havia obtingut els seus galons 
durant els anys trenta i quaranta. I si et fixaves, com he fet subsegüentment, en els temes 
dels seus doctorats, t’esgarrifaves de mala manera. Realment era un espectacle molt desa-
gradable. Ningú no en parlava, però hi havia un autoritarisme molt profundament arrelat, 
i com que tinc, em sembla, un toc anarquista, no ho podia suportar.

Cuomo: Creus que per això ja no vas tornar a Alemanya?
Sebald: Va ser per un cúmul de circumstàncies, però aquesta en va ser una, n’estic segur. 
Perquè òbviament un cop has viscut a Anglaterra durant uns quants anys t’adones de la 
diferència pel que fa a l’actitud. A Anglaterra la ideologia no importava. Tenia col·legues 
que eren sindicalistes radicals i d’altres que pertanyien a l’Església d’Anglaterra i treba-
llaven plegats i es toleraven. Però a Alemanya després de la revolta d’estudiants del final 
dels anys seixanta, principi dels setanta, si eres d’esquerres només podies fer el doctorat a 
Frankfurt, Berlín o Bremen. En canvi, si tenies idees liberals, podies fer-lo on volguessis. 
Era així. Havies de triar el teu tren.

Cuomo: Vull parlar d ’un altre tema que apareix a la teva obra: es tracta de la dificultat moral 
del procés d ’escriptura en si. A Die Ringe des Saturn [Els anells de Saturn], el narrador diu:
«Janine [...] s’interessava molt pels escrúpols literaris de Flaubert, per la por a la falsedat que de 
vegades l ’encadenava setmanes i mesos sencers al seu canapè i li feia témer que mai més no podria 
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escriure ni tan sols mitja línia sense comprometre-s’hi de la manera més dolorosa.»
Em recorda quelcom que a Els emigrats el narrador diu sobre escriure la història de Max Au-
rach:
«[...] Va ser una empresa summament feixuga, que sovint no avançava gens durant hores i dies 
i que de vegades fins i tot retrocedia, turmentat com estava per uns escrúpols cada cop més tenaços 
i més paralitzadors. Aquests escrúpols tenien a veure tant amb l ’objecte del meu relat, a qui no 
creia que pogués fer justícia de cap manera, com amb el qüestionable ofici d ’escriure en general.»
Sebald: Sí, escriure, com he dit abans, és obtenir quelcom de no res. És un joc de mans.

Cuomo: Però sembla que hi ha força interès per fer veritable allò que escrivim.
Sebald: Aquesta és la paradoxa. Tens una pila de mentides, i per mitjà de voltes i més 
voltes arribes a una forma de veritat que és més precisa —esperem— que quelcom que 
sigui estrictament demostrable. Aquest és el repte. Que sempre funcioni o no ja és un 
altre tema. I suposo que a partir d’aquest consol paradoxal sorgeixen aquests escrúpols i 
apareixen la paràlisi i el bloqueig de l’escriptor. M’ho vaig passar molt malament amb el 
llibre que és a punt de sortir [Austerlitz]. No sé pas quants mesos vaig estar-m’hi... Nor-
malment, en un bon dia puc fer tres pàgines a mà, més o menys. Però amb aquest mai no 
podia arribar ni al final del primer full. Començava a les set del matí i m’hi estava fins a les 
cinc de la tarda. I t’ho mires. Un dia et sembla que està bé; l’endemà hi tornes i ho trobes 
espantós. Vaig haver de saltar de línia per tal d’acabar una pàgina. Va ser una experiència 
molt humiliant, però al final va funcionar. Però és que va així. I crec que és molt, molt di-
fícil, com saben la majoria d’escriptors; et vénen dubtes, no perdre els nervis és complicat. 
D’alguna manera, Flaubert va ser el pioner dels escrúpols literaris. Crec que al segle xviii, 
Voltaire o Rousseau, per exemple, escrivien amb molta més naturalitat que els autors del 
segle xix endavant. Flaubert va ser conscient d’aquest fet més que cap altre escriptor. 
Les cartes de Rousseau, per exemple, estan molt ben escrites. En despatxava vint-i-tres 
en un dia, si era menester, i totes estan equilibrades, tenen una prosa bonica. Les cartes 
de Flaubert ja són força irregulars; ja no són literàries en aquest sentit. Diu paraulotes, 
fa exclamacions; de vegades són molt divertides. Però va ser un dels primers d’adonar-se 
que davant seu apareixia una mena de transició. I crec que avui dia escriure encara és més 
difícil perquè ja no ho veiem com una cosa natural. 
Flaubert va arribar a dir alguna cosa semblant a: «L’art est un luxe. Il faut des mains cal-
mes et blanches». I hi va afegir: «On fait d’abord une concession et puix deux et puis on 
sent fou completament». I té tota la raó: fas una concessió, en fas una altra, i al final, ja 
tant s’hi val. 

Cuomo: M’agradaria saber si el que el narrador de Els emigrats diu en la història de Paul 
Bereyter té cap connexió amb Austerlitz:
«[...] i el veia ajagut a la via del tren [on es va suïcidar] [...] aquests intents de reconstruir el 
passat no van acostar-me a Paul, tret d ’uns breus instants inadmissibles en què se’m van desbor-
dar els sentiments, i precisament per a evitar-los he anotat tot el que sé i el que he esbrinat sobre 
Paul Bereyter en el transcurs de la meva recerca.»
Va ser mestre teu.
Sebald: Sí, un mestre de primària.
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Cuomo: I Austerlitz tracta d ’un tema semblant al de Els emigrats: Jacques Austerlitz marxa 
de Txecoslovàquia l ’any 1939 quan és un infant, i després no recorda gran part del que hi va 
passar fins que és força més gran. Es tracta d ’algú que vas conèixer, com a Els emigrats?
Sebald: El personatge d’Austerlitz parteix de dos models i de fragments d’altres vides, 
també. Jo tenia un col·lega que vivia a Londres —Londres és a cent seixanta quilòmetres 
de Norwich, però hi tenia alguns contactes, allà— i hi havia topat fortuïtament moltes 
vegades, a Bèlgica, sobretot, al final dels anys seixanta, en llocs inversemblants. Era histo-
riador de l’arquitectura, deu o dotze anys més gran que jo, un senyor professor, amb un do 
molt gran. I sempre que ens trobàvem, l’escoltava delerós de saber. Abans d’arribar a An-
glaterra no havia tingut cap professor que em vingués de gust escoltar, tret del professor 
de primària. I a aquest home li interessava l’arquitectura de l’època capitalista —auditoris, 
estacions de tren, aquest tipus de coses— i podia estar-se hores i hores parlant sobre els 
detalls més fascinants. Durant un temps el vaig perdre de vista, i als anys noranta vam 
tornar a contactar. Aquesta és una cara de la història.
Ara bé, n’hi ha una altra, de cara, que és la història de la vida d’una dona. Vaig assaben-
tar-me’n, com passa de vegades, a la televisió. Ja saps com en són d’efímeres aquestes 
aparicions: veus una pel·lícula o no la veus, i aleshores s’esvaeix per sempre i no en pots 
obtenir cap còpia tot i esforçar-t’hi molt. Doncs van parlar de la història d’una dona que 
amb la seva germana bessona havia vingut a la Gran Bretanya en un Kindertransport, que 
és com anomenaven els trens de nens molt petits que marxaven d’Alemanya, Txecoslo-
vàquia i Àustria tot just abans que esclatés la guerra. Aquestes nenes tenien, em sembla, 
dos anys i mig o tres. Provenien d’un orfenat jueu de Munic i van ser acollides per una 
família gal·lesa sense fills i molt religiosa que van mirar d’esborrar la identitat de les nenes. 
Aquests pares adoptius van acabar tràgicament: el pare en un manicomi i la mare va morir 
de molt jove. Això és un fil de la història que després vaig ajuntar amb l’altra part.

Cuomo: Em pregunto si la por d ’aquesta presumpció és el que va fer que escriure Austerlitz  fos 
tan inhibidor per a tu.
Sebald: Bé, sempre hi és, això. Estic convençut que per a un alemany gentil escriure sobre 
vides jueves és problemàtic. Hi ha exemples d’aquest fet: escriptors que ho van intentar, a 
Alemanya, durant els anys seixanta i setanta. Molts d’aquests intents són —no ho puc dir 
de cap altra manera— vergonyosos. En el sentit que usurpen les vides d’aquella gent. Pot-
ser no ho fan conscientment; potser ho feien amb la intenció més bona, però és evident 
que no està bé, no és moral. Vull dir, agafen coses de la vida de les víctimes per acontentar 
l’autor o el seu públic. És un terreny molt i molt delicat. No sé si me n’he sortit, però des 
del principi he estat conscient que fins i tot a l’hora de parlar amb la gent que vols retratar, 
hi ha llindars que no pots travessar, has de mantenir una distància. És difícil i cada cas és 
diferent. I alhora, per descomptat, hauríem de saber com reben aquestes històries. Però no 
hi ha una manera evident de tractar-ho. Es tracta d’una variació més aguda d’un problema 
que tenen tots els escriptors. Per tant, s’ha d’anar amb molt de compte.

Cuomo: Has dit que Del natural va ser molt alliberador perquè el vas poder fer tot sol, més o 
menys. Vertigen i Els anells de Saturn també ho van ser?
Sebald: Amb Vertigen no vaig tenir cap mena de problema. La darrera part del llibre la 
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vaig escriure en un ambient molt agradable sense consultar res en particular, vaig escriure 
i prou. Però com més va, sembla que les coses es compliquen més. I gairebé en progressió. 
Els emigrats va ser més difícil, i el darrer llibre [Austerlitz] amb prou feines el vaig poder 
completar, em fa por de pensar què passarà amb el proper. Ja ho veurem. Però no té res a 
veure amb fer d’advocat o de cirurgià, saps?: si has extret cent vint-i-cinc apèndixs, el cent 
vint-i-sisè l’extrauràs amb els ulls tancats. Escriure és justament a l’inrevés. 

Cuomo: Una cosa de què hem conversat un parell de vegades, i que apareix a Els anells de 
Saturn, és el grau en què el procés d ’escriptura és independent i il·lusori tant per a l ’escriptor 
com per als lectors. En aquest llibre Michael Hamburger i el narrador parlen sobre el procés 
d ’escriptura (Michael Hamburguer és el traductor de Del natural a l ’anglès i apareix a Els 
anells de Saturn com a personatge):
«Durant dies i setmanes m’escalfo el cap i, si m’ho preguntessis, no sabria dir-te si continuo 
escrivint per costum, o per afany de prestigi, o perquè no sé fer res més, o per sorpresa davant 
la vida, per amor a la veritat, per desesperació o indignació, així com tampoc no seria capaç de 
dir si mitjançant l ’escriptura ens tornem més intel·ligents o més bojos. Tal vegada tots nosaltres 
perdem la perspectiva de la realitat en la mesura que estem absorbits per la nostra obra, i tal 
vegada per aquest motiu veiem en la complexitat creixent de les nostres construccions mentals un 
mitjà per a un coneixement millor, fins i tot quan, alhora, sabem que mai no podrem comprendre 
els imponderables que governen la nostra vida.»
Aquest és un tema constant en la teva obra: la constatació que la fracció de món que coneixem és 
minúscula i que la que no en coneixem és enorme. De fet, la teva producció representa un esforç 
molt gran per fer present i versemblant aquesta part que sí que coneixem. I, de fet, potser és el que 
tots fem per intentar convèncer-nos que, al cap i a la fi, sabem alguna cosa del món. 
Sebald: Penso que és ben bé així. Crec que no sempre pots veure la realitat del que fem des 
d’un punt de vista patològic, perquè tots els nostres comportaments tenen una orientació 
patològica. I crear quelcom i escriure-ho té a veure amb elaborar. Tens pocs elements. 
Construeixes quelcom. Elabores fins que allò que tens sembla alguna cosa. L’elaboració 
és, per descomptat, el recurs de la paranoia. Si llegeixes textos escrits per paranoics, són 
correctes sintàcticament, l’ortografia està bé, però el contingut és delirant, perquè partei-
xen d’un seguit d’axiomes que no estan sincronitzats. Ara bé, l’elaboració és absolutament 
fantàstica. No s’acaba mai. A partir d’això podem veure que el grau d’elaboració no mesu-
ra el de la veritat. I tenim el mateix problema amb la prosa de ficció: has d’elaborar. Tens 
una imatge, i n’has de fer alguna cosa —mitja pàgina, tres quarts, o una i mitja— i només 
funciona per mitjà de l’elaboració lingüística o imaginativa. No cal dir que durant aquest 
procés et pot ben semblar que dirigeixes alguna mena de realitat falsa.

Cuomo: Abans d ’acabar m’agradaria tractar dues coses més. Una —ja n’hem parlat— apareix 
a Els anells de Saturn:
«La invisibilitat i intangibilitat de tot el que ens impulsa també constituïa un misteri 
insondable per a Thomas Browne, que considerava el nostre món com  una mera ombra 
d’un altre [...] I, tanmateix, diu Browne, tot coneixement està envoltat de foscor. El que 
percebem són únicament llums aïllades en l’abisme de la ignorància, en l’edifici d’un 
món traspassat per ombres profundes. Estudiem l’ordre de les coses, diu Browne, però no 
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podem concebre’n l’essència més profunda.»

Això em recorda un fragment de Els germans Karamàzov en què el Pare Zosima diu: 
«Hi ha moltes coses a la terra que se’ns amaguen [...] i les arrels dels nostres pensaments i 
sentiments no són aquí sinó en altres mons. Per això els filòsofs diuen que és impossible conèixer 
l ’essència de les coses a la terra. [...] el que hi creix, viu i sobreviu gràcies a la sensació que té 
d ’estar en contacte amb altres mons misteriosos.»
Una altra connexió seria l ’obra de Czesław Miłosz, Adam Zagajewski i Joseph Brodsky. Creus 
que temàticament hi comparteixes alguns trets?
Sebald: Bé, crec que el que alguns d’ells tenen en comú és un interès per la metafísica, cosa 
que en Dostoievski és molt evident. Penso que els millors passatges de l’obra de Dosto-
ievski són els metafísics, més que no pas els religiosos. La metafísica sempre m’ha inte-
ressat, en el sentit que hom especula en àrees que són més enllà de la nostra comprensió, 
com si diguéssim. Sempre he considerat molt lamentable —i, d’alguna manera, també 
estúpid— que els filòsofs en un moment concret del segle xix decidissin que la metafísica 
no era una disciplina respectable i que havia de ser llançada per la borda: es van conformar 
amb la lògica i l’estadística. Em sembla que va ser un empobriment.
Per tant, crec que la metafísica és una preocupació legítima. I escriptors com Kafka, per 
exemple, hi estaven interessats. Si llegiu el relat «Investigacions d’un gos», té un protago-
nista l’horitzó del qual és epistemològicament molt baix. No s’adona de res del que passa 
més amunt de l’alçada de dos pams. Fa conjurs perquè el pa caigui de la taula. Com acaba 
caient, no ho sap. Ara bé, sap que si compleix uns ritus concrets, es produiran un seguit 
d’esdeveniments. El gos continua fent especulacions molt extravagants sobre una realitat 
que sabem que és força diferent. La capacitat limitada d’aquest gos per a entendre les co-
ses és la mateixa que tenim nosaltres. Per tant, com van fer alguns filòsofs, és ben legítim 
que ens preguntem (tot i que, per descomptat pot acabar essent un joc de saló, com al 
Grup de Bloomsbury): «Estem segurs que realment som aquí ara mateix ?».

Cuomo: No t’he preguntat sobre les fotografies que apareixen en els llibres. Se m’acudeixen dues coses. 
La primera és que crec que vas dir que el noranta per cent de les fotografies que hi ha a Els emigrats 
són autèntiques. Ara bé, parlant de Kafka, hi ha un fragment a Vertigen en què el narrador és en un 
autobús i hi veu dos bessons que són com Franz Kafka de jovenet. De fet, ell va cap a un lloc on Kafka 
va estar-se una temporada, i vol fer una fotografia d’aquests dos nois; demana als seus pares que li 
n’enviïn una, dels nois, no li cal saber-ne els noms, necessita tenir-la i prou. Evidentment, els pares 
creuen que és un pederasta i no volen tenir res a veure amb ell. El fragment acaba: «Vaig romandre 
petrificat en aquell seient d’autobús fins al final, avergonyit fins a l’extrem i consumit per la còlera 
infinita de no poder tenir cap prova per a documentar aquella coincidència increïble». I em demano si 
aquesta és una altra manera de documentar: emprar les fotografies perquè documentin la casualitat.
Sebald: De fet, aquest episodi concret va passar tal com el descric, i des d’aleshores sempre 
porto una càmera petita a la butxaca. Va ser una tarda molt desconcertant, horrorosa, però, 
què hi farem!, són coses que passen. Els dobles existeixen. La ironia és, per descomptat, que la 
prosa de Kafka és plena de bessons o trigèmins. Que això passés a la vida real em va semblar 
molt inversemblant. Vull dir, de vegades ens preguntem si tot plegat no ens ho haurem pas 
inventat. I no sempre està clar. 
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Cuomo: La darrera pregunta és sobre la casualitat, novament. Em pregunto, tornant al tema de què 
parlàvem abans —la frontera entre natura i civilització—, si de vegades sents que la coincidència i 
la duplicació són una manera que la natura té de trencar la superfície de les nostres vides civilitzades. 
És a dir, potser no sabem què significa tot plegat, però ens fa l’efecte que passen coses més enllà nostre. 
Sebald: Bé, no em veig capaç d’especular gaire sobre això, però de vegades hom té la 
sensació que el terra no és gaire segur, que no podem controlar els esdeveniments. La idea 
de l’individu autònom que controla el seu destí mai no m’ha fet el pes. L’experiència em 
diu que sempre que he cregut que tenia les coses controlades, l’endemà mateix me n’ha 
passat alguna que desfeia absolutament tot el que tenia planejat. I sempre és així. La il-
lusió que jo tenia alguna mena de control sobre la meva vida va desaparèixer quan vaig fer 
trenta-cinc anys. Ara estic descontrolat. 

JOSEPH CUOMO ha completat fa poc la seva primera novel·la. També és el director de les Queens 
College Evening Readings, que va fundar al 1976.
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Consells literaris de    
W. G. Sebald* 
DAVID LAMBERT I ROBERT McGILL

La tardor de 2001 W. G. Sebald va 
impartir el seu darrer taller d’escriptura 

a la Universitat d’East Anglia. En aquell 
moment havia adquirit cert un renom en 
l’àmbit literari: la crítica havia elogiat els 
seus tres primers llibres i al principi d’aquell 
any havia publicat Austerlitz. A classe —
on a més de nosaltres dos hi havia catorze 
estudiants més— Sebald era planer, gairebé 
tímid, i ens va demanar que l’anomenéssim 
Max. Quan analitzava la nostra feina 
sempre ho feia per mitjà d’anècdotes i 
d’associacions, es fixava més en el relat que 
no pas en la tècnica. Tenia uns ulls cansats 
que feien temptador identificar-lo amb els 
narradors malenconiosos dels seus llibres, 
però també tenia una amabilitat suau i un 
sentit de l’humor irònic. Ens va captivar. Va 
morir tres dies després de la darrera classe.

 Si no vaig errat, aquell trimestre 
ningú no va registrar meticulosament les 
paraules de Max. Tanmateix, després de 
la seva mort, en David i jo vam revisar els 
nostres apunts, on havíem anotat molts 
dels seus comentaris. Els vam seleccionar 
i compartir amb els nostres companys de 
classe. Malgrat tot, tant de bo haguéssim 
estat més diligents, més exhaustius. Els 
comentaris que us presentem representen 
tan sols una part reduïda de la contribució 
de Max a la classe. 

* Aquest article va aparèixer originalment al número cinc de la revista Five Dials. 
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L’APROXIMACIÓ

· En algun lloc de la narració hi hauria d’haver alguna presència fantasmagòrica, quelcom 
omniscient. Crea una realitat diferent. 

· Escriure té a veure amb descobrir coses anteriorment amagades. Altrament, el procés no 
paga la pena.

· Experimenteu de totes passades, però deixeu que el lector formi part de l’experiment.

· L’expressionisme fou un tipus deliberat d’avantguarda que, després de la Primera Guerra 
Mundial, va significar un intent de retorçar el llenguatge fins a una forma que normalment 
no té. Tanmateix, aquest desllorigament ha de tenir un propòsit. No ha passat gaire en an-
glès, però és molt comú en alemany.

· Escriviu sobre coses obscures però no pas obscurament.

· Té un cert mèrit deixar que algunes parts de la vostra escriptura siguin obscures.

· És difícil escriure quelcom original sobre Napoleó, però sobre algun dels seus ajudants ja 
és una altra cosa.

LA NARRACIÓ I L’ESTRUCTURA

· Al segle xix, l’autor omniscient era Déu: totalitari i monolític. El segle xx, amb tots els seus 
horrors, fou més demòtic. Va tenir en compte el punt de vista de la gent; de sobte hi havia altres 
visions. En l’àmbit de les ciències naturals, el segle xx va veure la refutació de Newton i la intro-
ducció de la idea de relativitat.

· Al segle xx sabem que l’observador sempre influeix en allò que observa. Per tant, escriure bio-
grafies avui, implica explicar quines són les nostres fonts: la conversa amb aquella dona a Beverly 
Hills, el contratemps que vau tenir a l’aeroport...

· Els físics diuen que el temps no existeix: tot coexisteix. La cronologia és totalment artificial i 
determinada del tot per l’emoció. La contigüitat suggereix capes de coses, el passat i el present es 
fusionen i coexisteixen.

· El present es presta a la comèdia. El passat precedeix i és naturalment malenconiós. 

· El cronista és un tipus de narrador desapassionat: ho ha vist tot.

· No podeu atribuir un defecte d’un text a l’estat en què es troba un personatge. Per exemple: 
«no coneix el paisatge i per això no el pot descriure», «està borratxo i per tant no sap això o allò».
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LA DESCRIPCIÓ

· Heu de situar les coses molt meticulosament en el temps i en l’espai, tret que tingueu bones 
raons per a no fer-ho. Els autors joves sovint estan massa capficats per a fer que les coses 
avancin per les vies i no prou per a saber què hi ha a banda i banda.

· La descripció d’un lloc distingeix un text. Pot ser un destil·lat de diversos llocs. Hi ha 
d’haver una raó molt bona per a no descriure un lloc.

· El clima no és superflu en la història. No tingueu recança per a parlar del temps. 

· És molt difícil, per no dir impossible, reflectir el moviment físic quan escrivim. El que és 
important és que funcioni per al lector, fins i tot si no és exacte. Podeu fer servir el·lipsis, 
abreujar la seqüència d’accions; no cal que les descrigueu laboriosament totes.

· De vegades cal magnificar quelcom, descriure-ho àmpliament d’una manera indirecta. I en 
el procés fem algun descobriment.

· Com podeu superar l’horror un cop heu arribat a un cert nivell? De quina manera podeu 
evitar semblar exagerats? L’horror ha de ser absolt per mitjà de la qualitat de la prosa. 
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ELS DETALLS

· Els detalls significants donen vida a situacions que altrament serien mundanes. Cal una 
observació aguda, despietada.

· Les coses estranyes són interessants.

· Els personatges necessiten detalls que els ancorin en la nostra ment.

· L’ús de bessons o trigèmins virtualment indistingibles pot conferir un caire esgarrifós i 
esfereïdor a la vostra història. Kafka ho fa.

· Sempre és gratificant aprendre quelcom quan llegim ficció. Dickens va ser el primer a fer-
ho. L’assaig va envair la novel·la. Ara bé, segurament no hauríem de refiar-nos dels fets que 
trobem en la ficció. Al cap i a la fi, es tracta d’una il·lusió.

· L’exageració és la base de la comèdia.

· És bo incloure patologies i malalties mentals desconegudes en les vostres històries. El món 
rural és ple de patologies no declarades. A diferència del món urbà, allà, l’aflicció mental no 
hi és identificada.

· Els dialectes fan que paraules normals semblin diferents, estranyes i aspres. Per exemple: 
Jeziz en comptes de Jesús.

· Les disciplines concretes tenen una terminologia especialitzada que és el seu llenguatge 
propi. Podríem traduir una pàgina d’Ian McEwan en mitja hora, però l’equipament per 
jugar a golf és una altra cosa. Dos encarregats de Sainsbury’s parlant entre ells són una 
espècie del tot diferent.

 LA LECTURA I LA INTERTEXTUALITAT

· Llegiu llibres que no tinguin res a veure amb la literatura.

· Fugiu de les vies principals; no hi trobareu res. Per exemple, la Crítica de Kant és molt avor-
rida, però els seus escrits menors són fascinants.

· Hi ha d’haver un plaer libidinós a trobar coses i ficar-nos-les a les butxaques.

· Heu de tenir servents que treballin per vosaltres. No heu de fer tota la feina. És a dir, hauríeu 
de demanar informació a altres persones, i robar sense pietat el que us ofereixin.

· Cap de les coses que us inventeu serà tan esgarrifosa com les que la gent us expliqui.
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· Només us puc animar que robeu tant com pugueu. Ningú no se n’adonarà. Hauríeu de tenir 
una llibreta per a citacions, però no n’apunteu els autors, i així, després d’un parell d’anys podeu 
tornar a la llibreta i tractar-ne el contingut com si fos vostre sense sentir-vos culpables.

· No tingueu por d’incorporar citacions estranyes i grandiloqüents i d’inserir-les en la vostra 
història. Enriqueixen la prosa. Les citacions són com el llevat o altres ingredients que hom 
afegeix.

· Cerqueu en enciclopèdies antigues. Ofereixen una visió diferent. Intenten ser completes i 
estructurades però, de fet, són col·leccions completament aleatòries de coses que se suposa que 
representen el nostre món.

· És molt bo escriure sobre un altre text, així convertiu la vostra obra en un palimpsest. No cal 
que ho declareu ni digueu d’on prové.

· Una estructura rígida ofereix moltes possibilitats. Agafeu un patró, un model establert o un 
subgènere, i escriviu. Quan escrivim, la limitació ens dóna llibertat.

· Si us hi fixeu atentament, trobareu problemes en tots els escriptors. I això us hauria d’engrescar. 
I com més bons sigueu identificant aquests problemes, més bons sereu evitant-los. 

L’ESTIL

· Cada frase, aïllada, hauria de voler dir quelcom.

· El text no hauria de fer la sensació que l’escriptor intenta ser poètic.

· És fàcil escriure prosa rítmica. T’arrossega. Al cap d’una estona és avorrida.

· Les frases llargues t’estalvien d’haver d’anomenar el subjecte contínuament («Gertie va fer 

això», «Gertie va sentir allò», etc.)

· Eviteu frases que tan sols serveixen per a introduir frases posteriors.

· Feu servir la partícula i tan poc com pugueu. Mireu de ser variats amb les conjuncions.

LA REVISIÓ
· No reviseu massa si no voleu convertir-ho tot en pedaços.

· Moltes coses se solucionen desant-les durant un temps al calaix.

· No hem d’escoltar a ningú. Tampoc a nosaltres mateixos. És fatal. 
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Poètica de la digressió
JONATHAN LONG

Normalment, quan la divagació constitu-
eix el contingut explícit del fil principal 

d’un relat, aquesta va de bracet amb una po-
ètica de la digressió. La narratologia post-
estructural de Roland Barthes,1 Peter Bro-
oks2 i altres ens ha ensenyat que aquest tipus 
de textos es mouen endavant i endarrere en-
tre el propòsit i l’exploració del que Barthes 
anomenava espai dilatori de la narrativa, que 
retarda i dificulta la progressió de la història. 
Així, doncs, la teleologia i la dilatorietat es 
mantenen en equilibri: el pes superior d’un 
d’aquests dos aspectes frustraria l’acompli-
ment del seu contrari i viceversa. Tanmateix, 
un equilibri com aquest el trobem fonamen-
talment subvertit per un text com Die Rin-
ge des Saturn. Eine englische Wallfahrt [«Els 
anells de Saturn. Un pelegrinatge anglès»], 
que està format, gairebé del tot, per digres-
sions. El «pelegrinatge anglès» que promet 
el títol s’esvaeix de davant nostre gairebé a 
l’instant, igual com la vista que el narrador té 
des del llit de l’hospital on s’està al principi 
de l’obra. Les característiques de l’ambient 
natural i del construït, un programa de tele-
visió mig entrellucat al cim d’una dormida, 
retalls de diaris, quadres i altres objectes con-
dueixen el narrador vers un seguit de relats 
autobiogràfics i històrics, excavacions d’iti-
neraris biogràfics, fragments de crítica d’art, 
especulacions zoològiques i descripcions 

extenses que produeixen un descentrament 
constant de la narració del viatge a peu de 
cinquanta quilòmetres, des de Somerleyton 
fins a Ditchingham, que constitueix aquest 
suposat pelegrinatge. El patró digressiu del 
tercer capítol de «Els anells de Saturn», és 
un exemple de la tècnica sebaldiana d’aquest 
text en conjunt.

 Al començament del capítol, el nar-
rador ha sortit de Lowestoft i viatja cap al 
sud travessant les dunes, reflexionant sobre 
el fet que el nombre de tendes dels pescadors 
sempre sigui el mateix, malgrat les anades i 
vingudes d’aquests homes. Després d’oferir 
una interpretació existencial de la pesca com 
a activitat que permet que els pescadors s’es-
tiguin en un lloc «on darrere seu tenen el 
món i, al davant, la buidor i prou», continua 
amb una explicació del declivi de la indústria 
pesquera local, observa de passada els efec-
tes de la contaminació en la morfologia dels 
peixos de mar, i després dedica una estona 
a una pel·lícula sobre la pesca de l’arengada 
que recorda de quan era petit.

 La descripció del film es fusiona 
amb reflexions més generals sobre les aren-
gades, cosa que culmina en l’explicació d’un 
pla estrambòtic que al segle xix pretenia fer 
servir les propietats fosforescents dels cossos 

1 Barthes, Roland. S/Z. París: Seuil, 1970.  /  2 Brooks, Peter. Reading for the Plot: Design and Intention in Narra-
tive. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
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d’aquests peixos com a font d’il·luminació 
artificial. Retornant al viatge a peu per la 
costa, el narrador continua el seu camí men-
tre la boirina del matí s’esvaeix;  de seguida 
ens ofereix la història de George Wyndham 
Le Strange, l’oficial que va llegar totes les se-
ves propietats a la seva casera.

 Quan reprèn el viatge, el narrador 
és enmig d’unes falgueres altes que hi ha 
prop d’un penya-segat, a tocar de Covehit-
he. Aquí s’enfila a un filat elèctric perquè es 
vol acostar a una porcada, i recorda la nar-
ració bíblica dels porcs de Gèrasa. La cosa 
notable és que quan entra sense autoritza-
ció en aquesta propietat, el narrador s’aparta 
del camí físic del seu viatge i del de la nar-
ració, com si reliteralitzés l’etimologia del 
mot digressió, que deriva del llatí digredi 
(‘allunyar-se’). Mentre pensa en la història 
bíblica, el narrador observa unes orenetes 
que volen amunt i avall sobre el mar. Això 
el condueix a un record d’infantesa i d’aquí a 
una associació amb el relat de Borges «Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius», abans de tornar a 
la narració present del viatge i de la d’una 
parella que copula a la sorra. Aquesta visió 
el trasbalsa una mica i li torna a recordar el 
relat de Borges (relat que acaba amb una re-
ferència a Thomas Browne). Aquí, com en 
tota l’obra, la preponderància quantitativa de 
micronarracions i de meditacions associati-
ves inunden la història del viatge.3 

 Ara bé, la digressió no s’atura aquí, 
ja que «Els anells de Saturn» està farcit de 
símils que evoquen mons alternatius. Ross 

Chambers suggereix que un tret caracterís-
tic d’aquesta narració és la permeabilitat de 
contextos: «El context en què ens trobem 
no és l’únic i prou, sinó que, de fet, un altre 
context hi interfereix».4 Això és exactament 
el que passa cada cop que Sebald introdueix 
un «com si» o alguna altra formulació me-
tafòrica: mentre visita Somerleyton Hall, el 
narrador no sap del cert si és en una casa de 
camp de Suffolk, a la costa del mar del Nord, 
o al cor de l’Àfrica.

 Mirant la platja des dels penya-
segats del sud de Lowestoft, és com si els 
pescadors de la vora del mar fossin els dar-
rers vestigis d’un poble nòmada que hagués 
trobat el seu camí fins aquí des del final de la 
terra; les restes emblanquinades d’uns arbres 
caiguts semblen els esquelets d’una raça ex-
tingida de criatures prehistòriques; és com si 
el món es mantingués unit pels camins que 
tracen els vols de les orenetes; la parella que 
copula sembla un monstre marí de dos caps i 
múltiples potes que hagi estat arrossegat fins 
a la platja i que ara agonitza; el narrador se 
sent com si fos un membre d’una tribu nò-
mada que descansa de la travessia del desert, 
i, després, com l’últim supervivent d’una ca-
ravana enterrada per una tempesta de sorra. 

 En l’obra de Sebald, Gregory-Gui-
der hi identifica una tendència dominant 
de «llocs que contenen altres llocs», i en la 
interpretació que fa d’aquest fenomen oscil-
la de manera incòmoda entre la psicologia, 
la metafísica i la història. Tanmateix, val la 
pena d’observar que la transformació textual 

3 Val la pena de comentar que en el seu llibre Loiterature, Ross Chambers insinua que la narrativa de digressió 
és fonamentalment anticartesiana: «Allò que fa que la digressió sigui una experiència plaent és la relaxació de la 
vigilància, l’abandonament de la disciplina que acaba associant-se amb la manera com el cos incideix en les acti-
vitats de la ment (o se’n desmarca)». Això, per descomptat, és plenament congruent amb l’argument que oferim 
aquí.   /  4 Chambers, Ross. Loiterature. Lincoln: University of Nebraska Press, 1998. 
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d’un espai en un altre és possible gràcies a 
la metàfora, i que com a tal forma part d’un 
patró més ampli de substitucions. El món 
extraordinari de «Els anells de Saturn» està 
envaït contínuament per indicis d’una tem-
poralitat pre-moderna o fins i tot mítica que 
permet la presència de monstres marins, de 
bèsties prehistòriques i de supervivències 
postapocalíptiques. 

 La consciència de la permeabili-
tat dels contextos significa que el narrador 
viu en un estat permanent de distracció que 
condueix, en el discurs narratiu, al que Brian 
McHale anomena «oscil·lació ontològica»: 
el món físic en què sembla que el text es-
tigui basat s’obre sovint a dimensions alter-
natives d’espai i de temps. Aquest fet, al seu 
torn, demana del lector implícit una atenció 
dividida. L’espai físic i la ment esdevenen 
ràpidament un altre lloc, i aquestes absènci-
es mentals, com suggereix Jonathan Crary, 
s’oposen a l’atenció curosament calibrada 
que requereix el subjecte normatiu en la mo-
dernitat: com que moltes formes d’atenció 
disciplinària, especialment a partir del prin-
cipi del segle xx han implicat cognitivament 
el processament d’un allau d’estímuls hetero-
genis (ja sigui la ràdio, el cinema, la televisió 
o el ciberespai), els viratges cap a la distrac-
ció han produït cada vegada més experiènci-
es alternatives de dislocació, o temporalitats 
que no tan sols són diferents sinó que també 
són incompatibles amb els patrons capitalis-
tes de ritme i d’obsolescència.5

 Hi ha un altre element important 
en les digressions de Sebald: la seva obsessió 
per les llistes i els inventaris de tota mena. 
L’exemple més sorprenent d’aquest fet és se-
gurament l’enumeració llarga de les esglésies 

de Jerusalem a Els emigrats, però també en 
trobem a «Els anells de Saturn». Em refe-
reixo, per exemple, als objectes que arriben 
amb tren a Somerleyton durant el seu apo-
geu en ple segle xix: objectes de decoració 
de tot tipus, el piano nou, les cortines i cor-
tinetes, les rajoles italianes i les aixetes per a 
les cambres de bany, les calderes de vapor i 
les canonades dels hivernacles, material pro-
vinent dels mercats d’horticultura, caixes de 
vi del Rin i de Bordeus, màquines tallagespa, 
i caixes grosses de cotilles de barba de balena 
i de mirinyacs de Londres.

 Tot això deriva, d’una manera tí-
picament sebaldiana, en una enumeració 
malenconiosa de tota la gent que ja no fre-
qüenta l’estació: «ja no hi ha cap d’estació 
amb gorra lluent, ni empleats, ni cotxers, ni 
hostes, ni caceres, ni cavallers en tweeds in-
destructibles o dames amb vestits de viatge 
elegants.» Aquesta mena d’inventaris recor-
ren tot el llibre: el mobiliari de Somerleyton 
Hall, les comoditats dels hotels per als tu-
ristes que visitaven Lowestoft al segle xix, 
el contingut de la història fotogràfica de la 
Primera Guerra Mundial, la descripció que 
Swindburne fa del palau de Khublai Khan, 
la topografia del Temple de Jerusalem, les 
etapes de la carrera diplomàtica de Chate-
aubriand, el resum perifràstic del Musaeum 
Clausum de Thomas Browne, i les varietats 
de seda produïdes pels manufacturers de 
Norwich.

 Molts d’aquests exemples partici-
pen del que Eric Santner defineix com el 
«materialisme espectral» de Sebald, és a dir, 
la capacitat per a registrar la persistència de 
passat absorbit en l’essència de l’espai viscut.6 
Però des del punt de vista de la narratologia, 

5 Crary, Jonathan. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture. Cambridge: MIT Press, 1999.
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aquests inventaris duen el text a un punt 
mort d’una manera molt més radical que la 
pausa descriptiva de la narratologia clàssica, 
ja que una descripció d’una persona o d’un 
lloc físic generalment implica algun tipus de 
sintaxi ecfràstica relacionada amb l’observa-
ció d’una imatge emmarcada, mentre que les 
llistes de Sebald són purament paradigmà-
tiques per naturalesa, i representen un grau 
zero del temps de la història, mentre que fa-
ciliten l’extensió potencialment infinita del 
temps.

 El viatge a peu del narrador de Se-
bald, doncs, és deliberadament ineficient i, 
podríem dir, antidisciplinari. Aquesta ten-
dència a explorar viaranys, més que no pas a 
fer via, va de bracet amb una tècnica narrati-
va que és múltiplement digressiva: canvia de 
focus constantment, ja que cada digressió és 
abandonada a l’instant en favor d’una altra 
o d’un retorn breu a la història del viatge; 
sovint canvia el context en què entenem els 
fenòmens, evocant una temporalitat paral-
lela i mítica que transfigura el món-objecte 
quotidià i produeix una atenció dividida, 
una mena de distracció, tant en el narrador 
com en el lector; i sovint es desvia amb enu-
meracions extenses d’objectes físics.

 El principi digressiu de «Els anells 
de Saturn» —com la tematització del viat-
ge a peu— s’entén més fàcilment com una 
resposta a la modernitat: si la modernitat es 
caracteritza per un viratge cada vegada més 
gran vers l’eficiència en els àmbits de l’eco-
nomia i la burocràcia, aquest mateix impe-
ratiu ha acabat governant l’acció d’escriure 
i la de llegir. Una de les fites més grans de 

la modernitat —l’adveniment de l’alfabetit-
zació en massa— va inaugurar la proverbial 
Gran divisió, després de la qual les narratives 
en suspens i teleològiques es van associar a 
gèneres menors com la novel·la romàntica i 
la ficció detectivesca, contra les quals es va 
definir el modernisme literari.

 Es pot dir que les innovacions for-
mals del modernisme —en terme d’estruc-
tures temporals enrevessades, diversos tipus 
de perspectiva narrativa disruptiva, densitat 
temàtica o dificultat estilística— impedeixen 
deliberadament el consum fàcil de la narra-
tiva, i ofereixen un excés de material textual 
més enllà del que cal per a presentar l’argu-
ment, l’ambient o els personatges. Les pràc-
tiques lectores que aquesta mena d’escriptura 
demana —rellegir, per exemple, o estratègies 
de lectura no lineals en general— van contra 
la lògica del mercat, en el qual el consum rà-
pid de llibres estimula i és estimulat pel flux 
constant de productes nous que hi ha en el 
mercat literari. I, de fet, tots els escriptors 
estan lligats a aquest mercat. Arran d’això, 
els autors —fins i tot els modernistes— ten-
deixen, com diu Frank Kermode, a «posar la 
seqüència i el missatge en primer pla», la qual 
cosa implica, és clar, deixar en un segon pla 
parts extenses de les seves novel·les que con-
següentment ningú no llegeix, «resistint-ho 
tot, tret de l’escrutini anormalment atent, lle-
gint d’una manera tan minuciosa, intensa, i 
lenta que sembla que vagi en contra del sentit 
natural del que ens sembla que ha de ser una 
novel·la».7 Kermode afegeix que la majoria 
dels lectors no llegeixen bé i que els autors 
els animen en aquesta pràctica perquè l’èxit 
comercial de qualsevol llibre depèn d’això.

6 Santner, Eric. On Creaturely Life: Rilke, Benjamin, Sebald. Chicago:University of Chicago Press, 2006.  /   
7 Kermode, Frank. «Secrets and Narrative Sequence», a Mitchell, W. J. T. (ed.). On Narrative. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1981, p. 79–97.
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 El moment de resistència en la 
narrativa digressiva resideix en el fet que és 
deliberadament poc econòmic, i que defuig 
decididament l’imperatiu d’assolir objectius 
amb la màxima eficiència (o, de fet, d’asso-
lir cap mena d’objectius!), i de rendir-se a la 
cultura de la impaciència. No aconsegueix 
destacar la seqüència i el missatge, i esmicola 
l’equilibri entre linealitat i dilatorietat, per-
què l’expansió de l’espai dilatori de la narra-
ció depassa l’impuls teleològic. La història 
no sols s’allarga sinó que també s’encalla per 
la proliferació de llistes, d’inventaris, de mi-
cronarratives i de reminiscències, que no tan 
sols endarrereixen l’arribada del final de la 
història principal, sinó que fan impossible 
de dir amb certesa si n’hi ha cap, d’història 
principal. El perill, com insinua Kermode, 
és que les narracions que fan això corren el 
risc de ser mal llegides —i nombrosos lectors 
de Sebald donen testimoni, a tall d’anèc-
dota, del fet que els seus llibres de vegades 
tempten el lector a llegir per sobre passatges 
llargs del text. També confessen que, tot i ser 
absorbents, les obres de Sebald no es poden 
guardar a la memòria fàcilment ni ser resu-
mits amb eficiència. Iris Denneler ha escrit 
sobre el ‘erzeugte Langeweile’, l’avorriment 
calculat produït pels inventaris no literaris 
de la prosa de Sebald,8 mentre que Geoff 

Dyer,9 observa que els textos de Sebald sem-
pre voregen «el límit de ser avorrits», a cau-
sa del sentit de «narració suspesa». Segons 
Dyer, això va de bracet amb una certa an-
goixat lectora perquè «qualsevol pista sobre 
allò que farà que el llibre funcioni sempre es 
troba amagada en els passatges menys inte-
ressants, justament els que ens sentim més 
temptats a saltar-nos. El lector està, doncs, 
forçat a estar atent (en tots els sentits), amb 
una diligència pacient que avança en tàn-
dem amb els passejos tediosos de l’autor per 
les terres baixes de Suffolk.»

 Aquesta diligència pacient és preci-
sament el tipus de pràctica lectora que els 
textos de Sebald demanen, en oposició al 
consum lineal del text. I, per descomptat, no 
és cap casualitat que Dyer faci al·lusió —tot 
i que fugaçment— a la confluència entre 
narració digressiva i vagareig sense objectiu. 

8 Denneler, Iris. Von Namen und Dingen: Erkundungen zur Rolle des Ich in der Literatur am Beispiel von Ingeborg 
Bachmann, Peter Bichsel, Max Frisch, Gottfried Keller, Heinrich von Kleist, Arthur Schnitzler, Frank Wedekind, Vla-
dimir Nabokov und W. G. Sebald. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2001.  /  9 Dyer, Geoff. «A Sympo-
sium on W. G. Sebald». Threepenny Review 89, 2001, p. 18–21.

JONATHAN LONG és professor d’alemany a la Universitat de Durham. Dedica una gran part 
dels seus estudis a la relació entre fotografia i literatura. També ha investigat sobre la cultura fotogrà-
fica a l’Alemanya de Weimar. Ha publicat articles sobre les literatures alemanya i austríaca del segle 
xx, especialment sobre Thomas Bernhard, Bertold Brecht, Monika Maron i W. G. Sebald. Participa 
sovint a la revista Source: The Photographic Review.



41monogràfic

Max i la bomba d’ariet
PATRICK CHARBONNEAU

«Tal vegada el record destrueix el que resta», 
a «Henry Selwyn», primer relat de Els emigrats

L’instrument de treball de W. G. Sebald, 
Max, era la bomba d’ariet. 

Per a explicar com he arribat a filar aquesta 
metàfora agosarada, prenc com a punts de 
partida tres citacions extretes de diversos 
articles que figuren en el recull d’Éditions 
Inculte, WGS—Face à Sebald:

1. Sebald «havia de saber amb detall què 
passava, i mirar de comprendre per què les 
coses havien hagut de passar d’aquella ma-
nera», escriu Will Self, citant l’autor ale-
many. I afegeix: «Tornarem a aquest per què, 
que considero decisiu, ja que en el cas d’un 
autor menys purament filosòfic, hauria es-
tat reemplaçat indubtablement pel com de la 
instrumentalitat històrica».

2. «Si hi ha una epifania que sigui possible 
—diu Sebald, ara en una entrevista— és es-
pacial i no pas temporal», escriu Gwenaëlle 
Aubry.

3. «Quan comença el relat, és com si ja fes 
temps que s’hagués acabat, com si la Aufhe-
bung de la literatura ja s’hagués produït...» 
( Johan Faerber).

 Podem fer res per comprendre el 
perquè de la història? I per retre compte del 
passat a fi de poder prendre’l en considera-
ció per al present? I per fer sensible, tangible, 
allò que alguns —la majoria sens dubte— 

consideren com a totalment remot? Què po-
dem fer per extreure una lliçó de la història 
i mirar de conjurar la catàstrofe permanent 
i la que ha de venir? Si ets alemany, nascut 
més tard, just al final de la guerra, innocent 
però avergonyit i turmentat, què pots fer per 
parlar de l’Holocaust sense que t’acusin de 
sensacionalisme sòrdid i de cinisme malsà, i 
evitar les trampes de l’anàlisi freda o de l’em-
patia compassiva necessàriament superficial 
(«No has conegut l’experiència dels camps; 
per tant no pots saber què va ser»)?

 Sebald aborda el problema espinós 
de l’extermini dels jueus pels nazis de manera 
obliqua, ens diuen els historiadors anglòfons 
i especialistes d’altres països. Dit altrament, 
desplaça el punt focal. L’Holocaust no és el 
centre de les seves preocupacions, sinó que 
ho és la destrucció en totes les seves for-
mes, ja sigui provocada per la natura (sismes, 
tsunamis, incendis, etc.) o per l’ésser humà 
(guerres, explotació de les riqueses naturals, 
contaminació, etc.). Will Self, per exemple, 
parla en aquest sentit d’un «holocaust medi-
ambiental». O per a dir-ho d’una manera en-
cara més provocadora: l’extinció dels arengs 
del Bàltic per culpa de la sobrepesca esdevé 
una mena de paradigma de l’extermini de les 
poblacions jueves d’Europa pel règim nacio-
nalsocialista i el poble alemany que el va obe-
ir sense gota de remordiment. D’aquí prové 
el títol anglès (que en francès és el mateix) 
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de les conferències reunides a Luftkrieg und 
Literatur («Guerra aèria i literatura») consa-
grades als bombardejos bàrbars de les ciutats 
alemanyes pels aliats a la Segona Guerra 
Mundial: «Sobre la història natural de la 
destrucció». No es tracta pas, com sembla 
que ho pensi Oliver Rohe, d’una «visió de 
la història com una obra de demolició», sinó 
d’una anamnesi per a salvar del passat allò 
que permetria viure el present més bé, psico-
lògicament i moralment, ad usum Sebaldi. Es 
tracta, també, pedagògicament, de desengatjar 
en el moment crític una veritat carregada 
de temps, per a reprendre la formulació de 
Walter Benjamin, a fi que de la confronta-
ció del passat amb el present en sorgeixi una 
revelació, un missatge d’inclinació universal: 
«l’epifania» que evoca Gwenaëlle Aubry.

 És la dialèctica hegeliana, o més avi-
at benjaminiana, una «dialèctica en imatges», 
tenint en compte que el verb aufheben té tres 
sentits en alemany. Vol dir alhora ‘conservar’/ 
‘salvaguardar’; ‘suprimir’/ ‘abolir’/ ‘destruir’, 
i ‘elevar a un nivell superior’/ ‘transcendir’/ 
‘sublimar’.

 Per a respondre el perquè de què par-
làvem, Sebald fa servir la tècnica de la bom-
ba d’ariet, aquest invent del segle xviii dels 
germans Montgolfier. Us n’exposo sumàri-
ament el principi: es tracta d’extreure aigua 
d’una font per a transportar-la a desenes de 
metres més amunt i així poder irrigar les 
terres altes. Captem l’aigua per mitjà d’una 
canalització fins a un dipòsit on l’acumulem 
i filtrem, i després surt propulsada a través 
d’una conducció forçada fins a una mena de 
campana proveïda d’una vàlvula que evita el 
reflux; el xoc fa que l’aigua arribi, per mitjà 
d’una canalització muntant, fins a l’alçada 
que desitgem. Tot s’esdevé sense que calgui 
energia exterior. Un invent 100% ecològic. 

 Per a anar en contra de l’entropia 
i provocar la pujada termodinàmica, Sebald 
extreu de la font, del flux dels detalls que la 
Història ha transportat, elements necessàri-
ament aleatoris que emmagatzema en el seu 
dipòsit, que acumula, filtra, tria, selecciona, 
ordena (és la tècnica del muntatge) i que farà 
arribar fins a les terres del present, fins als 
nostres aquí i ara. Die Ringe des Saturn («Els 
anells de Saturn»), que transporta el lector a 
través dels segles i les contrades més diver-
ses sense que aquest s’adoni realment de la 
translació, sense sacsejades, sense cops d’ari-
et, potser n’és l’exemple per excel·lència. I, és 
clar, el fons indueix la forma: l’estil deseixit, 
el flux ininterromput, aquest contínuum que 
és la marca del nostre autor.

 El 20 de maig de 1999, Max em va 
escriure:

 «Estimat Patrick, m’he assabentat 
per Martina [Wachendorff ] que enceta-
reu el treball de traduir Schwindel. Gefühle 
[Vertigen] i per això us escric unes quantes 
ratlles. Estic revisant-ne la traducció anglesa 
per parts i he trobat, en l’original alemany 
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PATRICK CHARBONNEAU va ser durant molts anys professor d’alemany a la Universitat de 
Tolosa de Llenguadoc. Traductor de Sebald, va ajudar a difondre la figura d’aquest escriptor a França. 
També ha traduït Walter Benjamin.

—que feia anys que no repassava— diversos 
errors; per això us adjunto una pàgina, on 
veureu que després del paràgraf hi ha una 
ruptura absolutament il·lògica. Ho he millo-
rat inserint-hi un fragment (a mà, al final del 
full). Si hi trobéssiu més errors, vós mateix 
podeu intervenir-hi sense por i corregir-los. 

El més important és que el text francès no 
sembli forçat ni confús....»

 L’ariet estava aturat. Calia, doncs, 
posar-lo en marxa!
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Retrobament inesperat

*Aquest text reprodueix en bona part la conferència que l’autora va pronunciar en el simposi «Images in Walter 
Benjamin’s and W.G. Sebald’s Writings» organitzat per la Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili, celebrat 
a Girona, La Jonquera i Portbou del 26 al 28 de setembre de 2013.   /  1Sebald, W. G. Logis in einem Landhaus 
(«Allotjament en una casa rural»). Frankfurt del Main: Fischer, 2003 [2000], p. 139.  /  2 Sebald, W. G. Un-
heimliche Heimat: Essays zur österreichischen Literatur («Pàtria pertorbadora: assajos sobre literatura austríaca»). 
Frankfurt del Main: Fischer, 1995.

SOBRE L’ENCONTRE DE WALTER BENJAMIN I W. G. SEBALD A LA NOVEL·LA 
AUSTERLITZ*

ANNA MONTANÉ

«En la meva obra sempre he procu-
rat mostrar respecte per aquells pels 

quals m’he sentit atret; en certa manera m’he 
tret el barret davant d’ells manllevant-los 
una imatge bella o un parell de mots espe-
cials.» 1

 Aquestes paraules de W.G. Sebald 
fan curt quan es tracta de la seva fascinació 
per l’obra de Walter Benjamin. Sebald des-
cobreix Benjamin en els anys de formació 
universitària i ja no deixarà mai de freqüen-
tar els seus escrits, quelcom que no ens passa 
per alt quan llegim la seva obra assagística, 
com ara els estudis aplegats a Unheimliche 
Heimat (1991).2 En l’obra poètica de Sebald 
—i ara estableixo una distinció molt poc del 
seu grat—, Benjamin amb prou feines s’es-
menta, però igualment és una presència; tant 
és així que, sense ell, costa d’imaginar com 
seria una novel·la com Austerlitz (2001). I no 
pas perquè, per a la composició del protago-
nista, Sebald s’hagi ajudat de la biografia de 
Benjamin (per exemple, el llibre que Auster-
litz vol escriure presenta una semblança in-
confusible amb l ’Obra dels Passatges), ja que 
això també val en igual mesura, o més, per a 
Wittgenstein, sinó per la vinculació d’aquest 

llibre amb l’univers de pensaments de Wal-
ter Benjamin, amb les seves reflexions sobre 
la història, la narració i el record: tot vincles 
entre el món de Sebald i el de Benjamin que, 
a Austerlitz, no sols estableixen els manlleus 
nombrosos de mots i imatges amb què Se-
bald homenatja el filòsof. 

 Benjamin i Sebald tenen gustos li-
teraris en comú: ambdós van ser uns gran 
admiradors de Johann Peter Hebel (1760-
1826), l’autor de Schatzkästlein des rheinisc-
hen Hausfreundes («Capseta de les joies de 
l’amic de casa renà», 1811). Benjamin sen-
tia que Hebel l’havia escollit perquè escrivís 
sobre ell i li hauria agradat correspondre a 
aquest tracte amb un llibre dedicat íntegra-
ment a les històries de l’almanac renà. La 
monografia no va veure la llum, però sí que 
ho van fer un seguit d’articles, molts pen-
saments dels quals desemboquen en l’as-
saig «El narrador. Reflexions sobre l’obra 
de Nikolai Leskov» (1936), on Hebel és la 
plantilla amb què Benjamin traça el contorn 
de la figura del narrador i deixa endevinar 
el perfil del materialista històric de les tesis 
pòstumes Sobre el concepte d’història. L’es-
criptura de Hebel —sosté Benjamin— es 
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caracteritza per la convivència d’allò gran 
i d’allò petit, per la capacitat d’esborrar la 
frontera entre Història i vida privada, fusi-
ons que ell veia realitzades magistralment a 
«Retrobament inesperat», una història que, 
a parer seu, conté tota l’essència de Hebel; la 
història més bella del món, com va dir Ernst 
Bloch, després que tants s’haguessin sentit 
atrets per les profundes mines de Falun de 
les quals retorna l’ésser estimat.3 En cap dels 
seus escrits sobre Hebel, Benjamin no oblida 
fer esment d’aquest relat i, com és propi d’ell, 
sempre hi vincula noves significacions o en 
modula d’antigues. A «El narrador», la his-
tòria del jove miner que mig segle després de 
la seva mort aflora intacte a la superfície de 
la terra és expressió del lligam entre el fet de 
narrar i l’experiència de la mort. «La mort és la 
sanció de tot allò que pot relatar el narrador. La 
mort li ha prestat l’autoritat»,4 una sentència 
que es deriva de la vivència comuna que és 
des de la visió del final (o del seu pressenti-
ment) que la massa borrosa del viscut adopta 
una forma transmissible. Però més enllà de 
la consciència de mort —pròpia o referi-
da— que determina tot relat, «Retrobament 
inesperat» permet a Benjamin insistir en la 
figura del narrador com a hereu secularitzat 
del cronista medieval, que no escriu la his-
tòria, sinó que la conta i, per tant, n’hi ha 
prou que consigni els esdeveniments ubi-
cant-los en el curs del món; a diferència de 
l’historiador, no li cal encadenar-los causal-
ment. «Mai cap narrador» —diu Benjamin 
de les vint línies centrals de «Retrobament 
inesperat»— «ha colgat el seu relat més 

profundament en la història natural del que 
ho fa Hebel en aquesta cronologia. Convé 
llegir-la atentament: la mort hi apareix en 
intervals tan regulars com ho fa l’home de la 
dalla a les processons que desfilen a migdia 
a l’entorn del rellotge de la catedral». He-
bel aporta el model d’una estructura literà-
ria que acull el retorn insistent de la mort 
tot imitant-la: ofereix una representació del 
temps històric en la qual la mort, els morts, 
no cauen en l’oblit. I ho fa sense els tics de la 
historiografia tradicional, deixant les victò-
ries dels poderosos a l’ombra, diu Benjamin. 
La relació amb el passat que Hebel establi-
ria i que Benjamin presenta amb la imat-
ge de l’home de la dalla —encara un poc 
confusa per medievalitzant— retorna en la 
tercera de les tesis de Sobre el concepte de la 
història sense ambigüitats. Teoria de la nar-
ració i filosofia de la història es troben quan 
Benjamin escriu: «El cronista, en referir els 
esdeveniments sense distingir entre grans i 
petits, té en compte la veritat que res del que 
s’ha esdevingut s’ha de donar per perdut per 
a la història. Per descomptat que només a la 
humanitat redimida li correspon (zufallen) 
totalment el seu passat». En aquest anhel 
d’exhaustivitat —no donar res per perdut— 
no hi ha, com és sabut, un ideal científic, sinó 
el desideràtum ètic i moral que alimenta la 
historiografia crítica benjaminiana amb la 
seva voluntat de donar nom als humiliats, als 
oblidats, a les víctimes de la història; l’aposta 
política per la construcció d’una altra histò-
ria distanciada de l’òptica dels vencedors.

3 El lector trobarà una traducció d’aquesta Kalendergeschichte (història d’almanac), que inclou admiradors in-
suignes com E.T.A Hoffmann, Hugo von Hofmannsthal, Robert Walser, Franz Kafka, Elias Canetti o Botho 
Strauß, en l’edició present de El funàmbul.  /  4 Les citacions de «El narrador» i de Infància a Berlín cap al 1900 
estan extretes de les traduccions de Pilar Estelrich (Barcelona: Columna, 2001) i d’Anna Soler Horta (Palma: 
Lleonard Muntaner, 2013), respectivament. Les traduccions al català dels altres escrits de Benjamin aquí citats 
són de l’autora d’aquest text.  
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 La filiació benjaminiana de l’escrip-
tura de Sebald és innegable. Ell mateix ca-
racteritza el seu treball, que combina docu-
ment i ficció, com «una mena d’historiografia 
crítica» per a la qual tampoc no té cap sen-
tit establir una divisòria entre fets històrics 
grans i petits: «La nostra vida no solament 
està determinada pels grans esdeveniments 
del passat, sinó que tots els petits fragments 
d’història contribueixen a un procés d’evolu-
ció de dimensions cada vegada més reduïdes 
en què al final tothom participa», deia en 
una entrevista l’any 1998. I seguint també la 
petja de Benjamin, però evitant el seu messi-
anisme problemàtic, sosté que la literatura és 
«remembrança d’aquells que van patir la més 
gran de les injustícies», en l’escriptura literà-
ria es tracta «més enllà de l’enregistrament 
dels fets i més enllà de la ciència, d’un intent 
de restitució».5 A diferència de la redempció 
benjaminiana, la restitució de què parla Se-
bald porta sempre inscrita en si mateixa la 
possibilitat del fracàs (és un intent) i torna 
obsessivament cap al passat, on no hi ha cap 
esperança. A l’obra de Sebald, el patiment 
esdevingut en el passat, s’esdevé, segons pa-
raules d’Austerlitz a la novel·la homònima, 
«una vegada i una altra, com si res ni ningú 
no hi pogués fer res».6 Per a bastir aquesta 
obra insistent en el dolor que solca la his-
tòria —més d’un cop s’ha dit que Sebald va 
treballar en un únic gran llibre—, la figura de 
Hebel no ha estat una inspiració secundària. 
Sebald no teoritza —com Benjamin— amb 
la història del miner de Falun, però es revela 
igual de fascinat, si no més, per aquest relat 
i el motiu del retrobament inesperat. En el 
discurs que pronuncia l’any 1999 en ocasió 

del seu ingrés a l’Acadèmia Alemanya de la 
Llengua i la Poesia es compara amb Hebel i 
qualifica l’honor que la institució alemanya 
li ret de «inesperada forma de legitimació». 
En el relat de Hebel es basa «La cour de 
l’ancienne école»;7 la primera de les històries 
d’Els emigrats (1992)8 clou amb una variació 
de «Retrobament inesperat»: seixanta anys 
després de la seva desaparició, el retorn del 
cos d’un alpinista confirma que els morts 
no desapareixen. A Austerlitz, el motiu del 
retrobament inesperat és imprescindible per 
a construir la novel·la i el perfil extempora-
ni del seu protagonista. Després del primer 
contacte entre Austerlitz i el narrador a l’es-
tació ferroviària d’Anvers, ambdós s’aniran 
retrobant en territori belga de manera total-
ment fortuïta i inversemblant. Arran d’un 
encontre, també inesperat, s’assabenten que 
tots dos resideixen a Anglaterra i, durant un 
cert temps, les trobades seran intencionades. 
Després perdran el rastre l’un de l’altre per 
complet. El retrobament al cap de vint anys 
al bar del Great Eastern Hotel londinenc, 
on ni Austerlitz ni el narrador no hi havi-
en estat mai, porta clares les marques del 
llenguatge i de la situació creats per He-
bel. El narrador parla del «retorn inesperat 
d’Austerlitz» que, com el miner, no s’ha vist 
afectat pel pas del temps, «no havia canviat 
gens ni mica, ni tan sols en el posat ni tam-
poc en la indumentària». Tot i ser més gran 
que el narrador, Austerlitz sembla més jove; 
potser, aventura el narrador, perquè ell per-
tanyia «a la mena de solters que conserven 
tota la seva vida un cert aire juvenil». Com 
sempre, Austerlitz no fa cap comentari so-
bre l’extrema inversemblança de la seva re-

 5 Sebald, W. G. Campo Santo. Munic: Carl Hanser Verlag, 2003.  /  6 Totes les traduccions d’Austerlitz són 
d’Anna Soler Horta (Barcelona: Edicions 62, 2003). Els trasllats al català de la resta de citacions de l’obra de 
Sebald són de l’autora d’aquest text.  /7 Traducció a càrrec de Teresa Vinardell en l’edició present de El funàmbul.  
/  8 Sebald, W. G. Els emigrats. Barcelona: Edicions 62, 2001 (traducció d’Anna Soler Horta).



47monogràfic

unió, però comenta al narrador que, «encara 
que semblés estrany», just aquell mateix dia 
havia pensat en els seus antics encontres bel-
gues i que «aviat li caldria trobar algú que es 
prestés a seguir la seva història, de la qual 
no feia gaires anys que estava al corrent, de 
la mateixa manera que jo m’havia prestat a 
escoltar-lo aleshores a Anvers, a Lieja i a 
Zeebrugge». Les associacions d’Austerlitz, 
malgrat el que ell diu, no són pas estranyes: 
el narrador li ha vingut a la memòria tot 
contemplant una representació de l’Arca de 
Noè. No hi ha dubte que Austerlitz vol sal-
var la seva història i l’impuls per contar-la es 
deu al caràcter inesperat, «contra tota pro-
babilitat estadística» del retrobament. Sobre 
el rerefons hebelià, Sebald construeix una 
d’aquelles relacions inaccessibles a la lògica 
de causa i efecte que són l’objecte predilecte 
de la seva escriptura: convençut per la 
«lògica sorprenent, ineludible» de l’encontre, 
Austerlitz comença el relat de la seva vida. 

 Jacques Austerlitz —com arriba a 
saber el lector— va ser un dels nens jueus 
que l’any 1939 desembarquen al Regne Unit 
amb un Kindertransport. Tenia poc més de 
quatre anys i és acollit en una petita locali-
tat gal·lesa per un matrimoni sense fills que 
n’oculta la identitat. Austerlitz viu infantesa, 
joventut i bona part de la maduresa sense 
saber qui és. L’any 1993, després del record 
sobtat de la seva arribada a l’estació londi-
nenca de Liverpool Street, viatja a Praga a 
la recerca dels seus orígens, i allí, per mitjà 
de la Vĕra, que el va cuidar de petit, recons-
trueix parcialment la infantesa perduda i sap 
de l’anihilació dels seus pares. De l’Àgata, la 
mare, se sap que pel setembre de 1944 va ser 
deportada des de Theresienstadt cap a l’est 
juntament amb mil cinc-centes persones 
més; el rastre del pare, Maximilian, que va 
poder fugir a París un dia abans de l’entra-
da dels alemanys a Praga, es perd al camp 

de Gurs, on devia estar internat al final de 
1942. Quan a l’hivern del 1996, Austerlitz 
retroba inesperadament el narrador, li ex-
plica, doncs, esdeveniments que s’allarguen 
durant bona part del segle xx, successos 
que afecten i alhora transcendeixen la seva 
existència particular, però que ell, altrament 
un historiador perspicaç, ha fet tot el pos-
sible per a no conèixer: «Per a mi el món 
s’acabava amb el final del segle xix. No go-
sava anar més enllà, malgrat que l’objecte en 
què se centraven les meves investigacions —
la història de l’arquitectura i de la civilització 
de l’edat burgesa— apuntava en la direcció 
de la catàstrofe que en aquella època ja co-
mençava a perfilar-se». Com el miner en el 
vidriol, arrecerat del pas del temps, Auster-
litz s’havia creat «una mena de quarantena 
o de sistema immunològic que [l]’havia fet 
resistent a tot el que tingués alguna relació, 
per més remota que fos, amb els antecedents 
d’una existència, la [s]eva, cenyida a un espai 
cada cop més reduït». 

 Si «Retrobament inesperat» forma 
part de les reflexions de Benjamin sobre la 
figura del narrador, Sebald fa del text de 
Hebel el fons sobre el qual fixa el moment 
de donació del relat, l’elecció d’un diposita-
ri que salvi de l’oblit la història d’Austerlitz, 
moment que intensifica la imatge fotogràfi-
ca de l’Arca inserida en el text. Aquesta re-
missió indirecta a l’assaig de Benjamin obre 
també una via d’aproximació a la hibridesa 
d’Austerlitz, una novel·la que no vol ser-ne 
cap o, com diu Sebald, «un llibre de prosa 
d’un tipus indeterminat», un llibre que crea 
la ficció de ser l’obra d’un narrador quan 
aquest és una figura extinta. De fet, quan 
Benjamin presenta els «grans trets senzills 
que constitueixen el narrador» cerca quel-
com que ja no es troba en el seu lloc original, 
el món oral dels narradors innominats, sinó 
només, per dir-ne així, reconstruït en els 
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Hebel, els Keller o els Leskov. El dictamen 
de Benjamin és ben conegut: «la cotització 
de l’experiència ha caigut» i «gairebé res del 
que passa beneficia la narració, gairebé tot 
beneficia la informació.»9 

 L’empobriment de l’experiència ha 
convertit la narració en quelcom obsolet, 
com Benjamin ens fa entendre amb l’exem-
ple manta vegades citat dels soldats que tor-
nen muts de la Primera Guerra Mundial. 
Després de l’Holocaust, i en un món en què 
els mitjans d’informació han assolit formes 
de desenvolupament inimaginables a l’època 
de Benjamin, l’estratègia que Sebald empra 
per a salvar els records d’Austerlitz consis-
teix a servir-se, a mode de citació, d’una for-
ma literària anacrònica, a la qual cal afegir la 
dimensió antiquitzant del seu estil artístic.
«Els narradors —segons Benjamin— ten-
deixen a començar la seva història amb 
una descripció de les circumstàncies en les 
quals es van assabentar del que seguirà [...] 
D’aquesta manera el seu rastre es fa palès re-
petidament en allò narrat, si no com el rastre 
de qui ho va viure, sí com el rastre d’aquell 
que ho relata». La tècnica de la narració 
emmarcada que Benjamin descriu, tan prò-
pia de la narrativa vuitcentista, s’ha aplicat 
escrupolosament a Austerlitz. Idònia per a 
regular el «rastre» de la veu o veus narrado-
res, resulta especialment adequada per a un 
autor pertanyent a la generació de la post-
memòria com Sebald que, en aproximar-se 

literàriament a l’Holocaust, no cerca correc-
ció política, sinó aproximar-se al gran tabú 
de la seva infantesa. En la llarga obertura, el 
«lent començament del llibre», que diu Ruth 
Klüger, a través de les erudites consideraci-
ons d’Austerlitz sobre l’arquitectura de l’edat 
burgesa, Sebald situa la barbàrie feixista en 
un context que la transcendeix: és la catàs-
trofe del projecte global de la modernitat que 
el lector ha de visualitzar en cadascuna de les 
edificacions a què Austerlitz aplica els «seus 
coneixements tècnics excepcionals» i fer-se 
càrrec de les ominoses alligances que solden 
arquitectura, poder i violència. D’aques-
ta història, en formen part tant Austerlitz 
com el narrador, però no en igual condició. 
Sebald diposita una part de si mateix en el 
narrador que, com ell, va néixer al 1944,10 

any en què Jean Améry era torturat a la for-
talesa belga de Breendonk, i aprofundeix en 
aquesta coincidència amb l’escriptor austrí-
ac per mitjà del diàleg intertextual amb «La 
tortura»,11 i deixa ben clar que, malgrat que 
aquell lloc actualitzi records oblidats de la 
infantesa del narrador, res no el capacita per 
a formar-se una idea del patiment d’Améry 
a Breendonk. Sebald aconsegueix així l’an-
coratge moral de la seva escriptura i evita 
l’apropiació del dolor dels altres: la funció 
del narrador (i indirectament la de l’autor) 
queda circumscrita a escoltar, consignar i 
transmetre «les històries lligades a tants 
llocs i objectes que no tenen la capacitat de 
recordar». Una funció que s’intensifica a par-

9 Les reflexions de Benjamin no només són fonamentals per a l’autor Sebald, també apareixen com a opinions 
d’Austerlitz quan en una crítica oberta a la nova Bibliothèque Nationale com la manifestació oficial de la ne-
cessitat més urgent de desfer tot allò que manté un lligam viu amb el passat parla de «l’extinció progressiva de 
la nostra capacitat de recordar, paral·lela a la proliferació dels mitjans d’informació».  /  10 Sebald comença el seu 
discurs d’ingrés a l’Acadèmia Alemanya així: «Nascut al 1944 a Allgäu, vaig tardar un cert temps fins que vaig 
percebre i comprendre alguna cosa de la destrucció que hi havia al començament de la meva vida». /  11 Améry, 
Jéan. Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. («Més enllà de la culpa i de l’expi-
ació. Temptatives de superació d’una víctima de la violència»). Munic: Szczesny, 1966.
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tir del moment que, en la narració emmar-
cada, Austerlitz comença el relat de la seva 
vida. Sebald insisteix en la condició d’oïdor 
del narrador principal i escenifica, segons 
paraules de Benjamin, «aquella ingènua 
relació de l’oïdor amb el narrador dominada 
per l’interès de recordar allò narrat», l’ac-
titud d’aquell «oïdor imparcial» pendent 
«d’assegurar-se la possibilitat de reproduir el 
que ha escoltat». Per la seva banda, Auster-
litz està dotat de la saviesa que, segons Ben-
jamin, escau als narradors; no solament té 
una oratòria i uns coneixements captivadors, 
sinó que és un veritable mestre; té l’autoritat 
del qui ja no sent tan llunyana la pròpia 
mort —recordem les seves paraules: «aviat 
li caldria trobar algú que es prestés a seguir 
la seva història»— i, sobretot, la urgència del 
qui ha pres consciència de la seva condició 
de testimoni de l’Holocaust. En veure l’arxiu 
de Theresienstadt, sent la responsabilitat del 
supervivent i pensa que el seu vertader lloc 
de treball era allí «on tantes persones havien 
mort [...] i que era culpa [s]eva no haver-lo 
ocupat». I aquesta és l’herència que custodia 
el narrador, un oïdor concentrat, que al ma-
teix vespre del retrobament inesperat amb 
Austerlitz ja es prepara per a la futura trans-
missió de la història prenent notes fins ben 
tard i que, quan l’escriu, deixa les marques de 
les etapes en què Austerlitz li va anar lliu-
rant la història de la seva vida, consigna les 
pauses i, de vegades, fins i tot les paraules 
pronunciades al final de cada tram relatat, 
com si així ens descobrís les seves estratègies 
mnemotècniques. L’ús recurrent del «va dir 
Austerlitz» subratlla que el discurs se cenyeix 
a les paraules de l’altre. Amb tot, la pulcritud 
de Sebald en aplicar la tècnica de la narració 
emmarcada, la seva restauració anacrònica 
de la figura del narrador és l’artifici sòlid 
que, per contrast, posa en relleu, la fragilitat 
del record. El lector d’Austerlitz té sempre 
notícia de records aproximats, inexactes, 

llegeix reconstruccions de reconstruccions. 
Tant el narrador com Austerlitz donen 
mostres que les seves reconstruccions no són 
del tot fidedignes; expressions del narrador 
com «en gran part he retingut a la memòria» 
o d’Austerlitz «així és com em sembla que va 
començar la Vĕra», ho indiquen. I, a aques-
tes declaracions, cal sumar-hi tants i tants 
passatges de la novel·la que relativitzen els 
resultats dels nostres esforços per recordar, 
un escepticisme, gairebé connatural a l’obra 
de Sebald perquè, com diu Austerlitz: «al 
capdavall, què sabem nosaltres, i com ho 
fem per recordar, i què és el que no trobem 
al final?». De fet, l’immens treball de me-
mòria que tothom realitza a Austerlitz està 
qüestionat des de les primeres planes del 
llibre, quan el narrador parla de la barreja 
d’imatges en el seu interior: si vol pensar en 
el Nocturama d’Anvers, li ve al cap la Salle 
des Pas Perdus i, si vol recordar la Salle des 
Pas Perdus, se li apareix el Nocturama. I, 
tanmateix, Austerlitz ofereix una particular 
Recherche du temps perdu que, en obligar a 
excavar en la història aberrant del segle xx, 
està condemnada a no reeixir. 

 «[E]l veritable record —diu Ben-
jamin en les Denkbilder— ha d’oferir una 
imatge d’aquell que recorda, de la mateixa 
manera que un bon informe arqueològic 
no sols descriu els estrats on s’han trobat 
els objectes, sinó sobretot els estrats que 
ha calgut travessar per trobar-los». Aquest 
model arqueològic del record sembla que 
és a la base del relat d’Austerlitz que, quan 
decideix explicar el seu passat al narrador, 
no segueix l’ordre dels esdeveniments, sinó 
el de la seva descoberta. Per això, el lector 
ha de recórrer gairebé la meitat exacta de 
la novel·la per a saber del dia en què Aus-
terlitz es va veure arribant a Anglaterra. A 
partir d’aquesta visió, Austerlitz, que havia 
viscut fora de la seva època (no llegia dia-
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ris, evitava escoltar la ràdio durant certes 
franges horàries) i no sabia gairebé res del 
terror de què s’havia fet escàpol, entrarà en 
el temps de la remembrança. Un moment 
epifànic preparat per les llargues i abun-
doses disquisicions d’Austerlitz sobre la 
«invenció» del temps —veritables paràfra-
sis poètiques de la crítica de Benjamin al 
progrés i a la concepció del temps homo-
geni i buit que la sustenta de les tesis So-
bre el concepte d ’història. La concepció d’un 
temps quantificable, lineal, diu Austerlitz, 
exclou «l’estar fora del temps» dels morts, 
dels moribunds, dels malalts, dels desafor-
tunats. Austerlitz pensa en una temporali-
tat alternativa, li agradaria «que res del que 
ens explica la història fos veritat, que els 
fets ocorreguts no s’haguessin esdevingut 
encara, sinó que s’acomplissin just quan 
hi pensem, tot i que és evident que això 
brindaria una perspectiva desoladora de 
misèries perpètues i de penes sens fi». El 
model d’una història que no ha estat, sinó 
que es construeix en cada present que pen-
sa en el passat, recorda inconfusiblement 
«l’instant de la cognoscibilitat» (Augenblick 
der Erkennbarkeit) benjaminià. I sens dubte, 
la detenció del temps que, a Infància a Ber-
lín cap al 1900, Benjamin ubica en indrets, 
en general abandonats, amb el do profè-
tic de fer-nos veure el futur (són llocs on 
sembla que «tot el que encara ha de venir 
ja s’hagi esdevingut») inspira Sebald per a 
representar l’encontre d’Austerlitz amb el 
passat. El lloc que ho afavoreix és una sala 
en desús des de feia molt de temps, la La-
dies Waiting Room de l’estació de Liverpool 
Street, perquè, a la novel·la, l’avenir d’Aus-
terlitz és la recerca de la vida ignorada que 
ja ha esdevingut. 

 «Succeeix el mateix amb el nostre 
passat —escriu Proust en un passatge de la 
Recherche sobre el qual Benjamin no es va 
cansar de reflexionar— perdem el temps si 
intentem evocar-lo, qualsevol esforç de la 
nostra intel·ligència és inútil. Està amagat 
fora dels seus dominis i del seu abast, en al-
gun objecte material (en la sensació que ens 
inspira) del qual no sospitem. Aquest ob-
jecte, depèn de l’atzar que el trobem abans 
de morir, o que no el trobem mai».12

 D’Austerlitz que, quan a l’estació 
londinenca comença a prendre consciència 
de qui és, pensa que «mai no havia estat viu 
de debò», o que «tot just acabava de néixer, 
com qui diu, la vigília de la [s]eva mort», 
s’ha de dir que col·labora amb el seu at-
zar o, si més no, sempre ha mantingut una 
proximitat inconscient amb la seva veritat 
oculta (la passió que té per les estacions 
ferroviàries n’és un exemple clar). Caldrà, 
però, que aquest saber inconscient esclati 
en una crisi i dolor insuportables, perquè 
Austerlitz esdevingui una au nocturna, sur-
ti cada nit de casa i les seves passes acabin 
sempre conduint-lo al lloc del seu abando-
nament. Inquietat de per les imatges fan-
tasmals dels que ja no hi són, travessat pel 
dolor dels qui han desaparegut, finalment 
es podrà veure a ell mateix: «Seia tot sol 
en un banc apartat... i si no hagués estat 
per la motxilleta que tenia a la falda, em 
penso —va dir Austerliz— que no l’hau-
ria conegut. Gràcies, doncs, a la motxilla el 
vaig reconèixer, i que sabés, va ser la prime-
ra vegada que vaig recordar-me de mi, just 
en el moment en què vaig comprendre que 
devia haver estat en aquella sala d’espera el 
primer lloc que havia trepitjat en arribar a 

12 Proust, Marcel. A la recerca del temps perdut. Pel cantó de Swann. Barcelona: Labutxaca, 2011 (traducció de 
Valèria Gaillard Francesch). 



51monogràfic

Anglaterra, feia més de cinquanta anys». 
L’objecte insospitat que segons Proust con-
té el nostre passat, en el cas d’Austerlitz és, 
gairebé massa evident, la motxilla del nen 
que l’adult ha dut anys i panys a l’esquena 
i, per tant, oculta a la mirada. Però d’acord 
amb la poètica del record que Benjamin 
exposa a «Aus einer kleinen Rede über 
Proust» allò que caracteritza la memòria 
involuntària no és que els records es pre-
sentin sense ser cridats i prou, sinó que es 
tracta d’imatges que mai no hem vist, abans 
que les recordéssim. El funcionament de la 
memòria involuntària —diu Benjamin— 
resulta especialment evident en aquelles 
imatges, en què ens veiem nosaltres matei-
xos: «Som davant de nosaltres tal com vam 
estar en un passat molt remot (Urvergan-
genheit) en alguna banda, però no davant 
els nostres ulls. I justament aquestes són les 
imatges més importants». La memòria in-
voluntària recorda allò que no ha vist mai 
i, per tant, no repeteix el que va ser, sinó 
que ho construeix. Significativament, Aus-
terlitz diu de la sala d’espera que no sabia si 
«havia anat a raure a l’interior d’unes ruïnes 
o en una obra en procés de construcció». 
Sobre les runes de la seva falsa identitat, 
Austerlitz n’ha de construir una de nova, 
un procés llarg per a algú que s’havia creat 
una memòria compensatòria a còpia d’acu-
mular coneixements. Després de topar amb 
un senyal del seu passat a l’antiquari de la 
Penelope Pacefull —i no sembla haver-hi 
cap més raó perquè ens informin sobre el 
nom de la propietària que la de fer al·lusió a 
la «Penèlope de l’oblit» que Benjamin apli-
ca al treball de Proust— a la vora, doncs, 
d’aquesta figura implicada en el teixir de 
l’oblit, Austerlitz té la certesa, aquest cop 
mercès a una imatge acústica —els testi-

monis radiofònics d’unes dones que també 
havien arribat a Anglaterra en un Kinder-
transport—, que li cal anar a Praga per es-
brinar el seu passat. 

 Austerlitz treballarà, d’acord amb 
el símil de Benjamin, com ho fa l’arqueòleg, 
seguint un pla, però sense excloure les pa-
letades incertes, la troballa casual. Anirà a 
Praga, a Theresienstadt, reproduirà el viatge 
que va fer amb el transport especial traves-
sant Alemanya, anirà a París a la recerca 
d’evidències del seu pare; finalment, en di-
recció als Pirineus. Per mitjà d’aquest iti-
nerari Sebald presenta «diferents dificultats 
del record»,13 diferents intensitats d’oblit. 
Als carrers de Praga i, després, a casa de la 
Vĕra, «on tot s’havia conservat al seu lloc», 
els records d’infantesa d’Austerlitz i fins 
i tot la llengua materna semblen desper-
tar-se suaument de la llarga letargia. El vi-
atge cap a l’exili, en canvi, no pot reconstru-
ir-lo sense llacunes. Com el Benjamin que 
es rememora a Infància a Berlín, Austerlitz 
cerca ajut en els objectes que de camí a An-
glaterra el van esguardar: a Pilsen demana 
a una columna de ferro colat si es recordava 
d’ell; en territori alemany, per contra, Aus-
terlitz no té la possibilitat de fer demandes 
a les coses, el paisatge és mut, o per mas-
sa endreçat o per massa mitològic, formes 
eficients d’esborrar el passat que Sebald 
explora amb finor. Per mitjà del treball del 
record d’Austerlitz, Sebald mostra l’obra 
de l’oblit i potser en lloc és més visible que 
en el precari àlbum familiar que Austerlitz 
confegeix. De mans de la Vĕra rep una 
fotografia de quan era nen, s’hi reconeix, 
però no pot identificar-s’hi: «els anys han 
fugit sense remei»; és la imatge que mira els 
lectors des de la portada del llibre. Des de 

 13 Sebald, W.G. Schwindel. Gefühle. («Vertigen») Frankfurt del Main: S. Fischer Verlage, 1990.
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l’interior de la novel·la ens mira la imatge 
de la mare que Austerlitz no hauria pogut 
reconèixer sense l’ajut de la mainadera i 
l’autenticitat de la qual no passa de ser una 
conjectura. El pare d’Austerlitz no ens mira 
des d’enlloc, és un esvoranc en les pàgines 
del llibre. I així també pren sentit el fet que 
Sebald acabi la novel·la referint-se a les mi-

nes en desús de la ciutat de Kimberley que 
l’escriptor Dan Jacobson, descendent d’un 
rabí lituà, escull com a imatge per a par-
lar de la desaparició dels seus avantpassats, 
unes mines de les quals mai més ningú no 
tornarà a sortir a la superfície.

ANNA MONTANÉ FORASTÉ (Reus, 1963) és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelo-
na i professora titular de la Secció d’Alemany del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de 
la Universitat de Barcelona, on imparteix docència sobre història de la literatura en llengua alema-
nya, Romanticisme alemany i teoria de la literatura. Ha escrit diversos articles sobre l’obra de Peter 
Handke, Josef Winkler, Angela Krauß, Peter Bichsel, Bernhard Schlink, Thomas Bernhard, Franz 
Kafka i Thomas Mann, entre d’altres. Ha traduït Friedrich Dürrenmatt i Heinrich von Kleist.
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Resseguint les paraules i les 
passes de Sebald
CONVERSA AMB ANNA SOLER HORTA, TRADUCTORA DE W. G. SEBALD

De tota la producció de Sebald, en català podem llegir Els emigrats i Austerlitz, ambdues obres 
traduïdes per Anna Soler Horta, guanyadora, l ’any 2011, del Premi Internacional Memorial 
Walter Benjamin per l ’obra Fragments, un muntatge audiovisual basat en Els emigrats. Frag-
ments s’ha pogut veure al Museu Memorial de l ’Exili, a la Jonquera, i a l ’Arts Santa Mònica, a 
Barcelona. 

La primera pregunta és gairebé obligada: com vas arribar a l’obra de Sebald? 
L’any 1998 Edicions 62 em van trucar i em van donar un llibre que es deia Els emigrats d’un 
autor alemany. Jo feia tot just cinc o sis anys que traduïa. L’únic que en sabia, de Sebald, era 
que es tractava d’un autor de prestigi i que començava a tenir una certa fama internacional, res 
més. Em vaig llançar directament a traduir-lo, com faig gairebé sempre. Va ser una traducció 
que vaig anar fent amb molta calma perquè no corria pressa; no era un best-seller que hagués de 
sortir de seguida… I de mica en mica hi vaig anar entrant, i va ser com una mena d’il·luminació 
lul·liana: era un text difícil, però aquella prosa amb aquella sintaxi tan complexa, les històries, els 
personatges petits i anònims… em van anar atrapant. I en acabar el procés —que va durar força 
mesos— era com si ja el tingués una mica a dins, per dir-ho d’alguna manera. Aquest va ser el 
meu contacte inicial, inconscient i una mica kamikaze, amb Sebald. Cal dir també que, abans de 
començar a treballar en la traducció, vaig haver d’esperar el vistiplau del mateix Sebald, que solia 
demanar una mostra de la traducció dels seus llibres a les editorials. M’imagino que devia passar 
les primeres pàgines en català de Els emigrats a algun amic o conegut que pogués opinar sobre 
la traducció. Sebald, recordem-ho, va fundar el British Centre for Literary Translation, a la Uni-
versitat d’East Anglia, on era professor. A més, seguia molt de prop el procés de traducció dels 
seus llibres i tenia una relació molt estreta amb alguns dels seus traductors, que ajudava sempre 
que podia, sobretot amb el seu traductor a l’anglès, Michael Hamburger, de qui era molt amic. 

I suposo que després et van proposar la traducció d’Austerlitz.
Sí, un parell d’anys després, el 2001. Va ser justament l’any que vaig viure a Berlín i que va coinci-
dir amb la mort de Sebald. A Alemanya vaig comprar tots els llibres d’ell que vaig poder aplegar. 
I no et pensis que fos un autor que podies trobar a les taules de novetats. L’havies de cercar. Quan 
vaig tornar de Berlín, vaig rondar per totes les editorials amb els llibres de Sebald sota el braç, 
per si els podia interessar traduir-los, però ningú no em va fer cas. Després ja em vaig dedicar a 
altres projectes. 
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Sebald reconeixia —sense gaire recança, em sembla— que el fet de viure tants anys a Anglaterra 
havia fet que perdés el contacte amb l ’alemany que es parlava al carrer i que, per tant, feia servir 
una llengua una mica peculiar. T’hi has trobat,  amb això, com a traductora?
Sí, és clar. Sebald vivia a Anglaterra des dels anys setanta i, per tant, mantenia una relació 
a distància amb el seu idioma matern. Crec, però, que l’ús d’aquest alemany peculiar o una 
mica antiquat, per dir-ho així, és sobretot una opció estilística. Amb els seus llibres Sebald 
fa una reconstrucció del passat i llança una mirada crítica sobre el present. L’alemany amb 
què dóna forma a aquesta reconstrucció, l’ús d’una sintaxi complexa, gairebé laberíntica, 
d’un lèxic que remet sovint al passat, són el mitjà que ell fa servir per viatjar per la memòria 
individual i col·lectiva, per atestar l’esfondrament d’un món que ha deixat d’existir i per 
distanciar-se críticament respecte al present. En aquest sentit, vaig llegir una vegada que Se-
bald demanava que els traductors dels seus llibres tinguessin, com a mínim, cinquanta anys; 
així podien captar millor aquest regust antic de la seva prosa i trobar-hi un bon equivalent 
en la llengua d’arribada. Per sort, no em va demanar l’edat, quan em vaig posar a traduir Els 
emigrats…

De fet, hi ha qui relaciona el seu estil i to amb el dels romàntics alemanys, que tinc entès que rellegia 
sovint. Com a traductora m’imagino que de seguida et devies adonar del caràcter absolutament idi-
osincràtic del seu llenguatge, que no es deu assemblar gens al de cap més autor dels que has traduït.
L’estil de Sebald no s’assembla gens a cap autor contemporani alemany, això segur. Té una 
personalitat pròpia, i per això destaca tant respecte dels escriptors alemanys de la seva ge-
neració. Sí que té moltes connexions amb els escriptors que havia estudiat en la seva faceta 
de professor i assagista. Abans d’estrenar-se com a autor de narrativa, Sebald va publicar 
diversos llibres d’assaig, dedicats a autors com Gottfried Keller, Eduard Mörike, Arthur 
Schnitzler, Robert Walser, Joseph Roth, Peter Altenberg…, sovint escriptors outsiders, exi-
liats, desarrelats, com els personatges sebaldians. I la seva empremta es troba sovint en la 
narrativa de Sebald, on hi ha fragments calcats d’aquests autors, o d’altres com Nabókov i 
el seu llibre Parla, memòria, per exemple. Per mi la narrativa i els assajos de Sebald formen 
un conjunt: tant els escriptors que estudia i analitza com la forma amb què construeix els 
assajos tenen molt a veure amb els seus llibres posteriors.

Molt sovint hom el relaciona amb Bernhard, tot i que jo no ho acabo de veure gaire…
Potser se’l relaciona amb Bernhard, que Sebald reconeix com a model, per la sintaxi, perquè 
tots dos construeixen paràgrafs llarguíssims amb una prosa sinuosa, sense diàlegs, amb un 
discurs indirecte, referit. Però, en tot cas, trobo que la mirada de l’un i de l’altre són molt 
diferents, l’ús de la ironia, del sarcasme, el to, la música de l’escriptura, en definitiva. Tots 
dos critiquen el seu entorn, amb una elaboració formal personalíssima, però des de punts de 
partida ben diferenciats.

El fet que Sebald fos un autor poc conegut a Alemanya, creus que té a veure amb la complexitat de 
la seva prosa o amb algun altre motiu?
D’entrada segur que hi té a veure la complexitat de la seva escriptura, perquè els llibres de 
Sebald requereixen un esforç per part del lector; no són llibres fàcils, de digestió ràpida. 
En català i en espanyol tampoc no és un autor que hagi arribat al gran públic. I també cal 



55monogràfic

tenir en compte la crítica que Sebald adreça al poble alemany. El que em va sobtar més de 
la meva estada a Alemanya va ser aquesta barreja d’autocrítica constant, gairebé diària, amb 
el fet que el passat sigui encara un tema que costa d’abordar. És un sentiment contradictori. 
Aquesta al·lèrgia a remoure segons què la vaig detectar, per exemple, a Baviera, al poble na-
tal de Sebald, Wertach im Allgäu, o a Sonthofen, on també va viure. El nom de Sebald els 
sonava, però no era per a ells una glòria local, que diguéssim. És clar que a Els emigrats un 
dels personatges diu de S. (Sonthofen) que el voldria veure destruït i arrasat juntament amb 
els seus habitants. No és un discurs gaire còmode ni afalagador.

L’exposició «Fragments» neix a partir de la traducció que fas de Els emigrats. Suposo que tot plegat 
té l ’origen en la necessitat o el desig, no sé com dir-ne, de resseguir alguns dels llocs que apareixen 
en aquesta obra. Les fotografies que vas fer en els viatges, i que apareixen en aquesta exposició, em 
sembla que són un reflex perfecte de les que ell inclou en els seus llibres. Capten l ’esperit sebaldià 
exactament; tant, que trobo que en veure l ’exposició ens fa l ’efecte que mirem per mitjà dels ulls de 
Sebald. 
Això va ser un procés d’anys. Com que també treballo en el món del teatre, la meva idea 
inicial era fer una dramatúrgia del llibre per poder portar-lo a escena. Volia ser molt fidel al 
text. De fet, la vaig acabar, aquesta dramatúrgia, i la tinc desada en un calaix. Curiosament, 
tot i que d’entrada Sebald no sembla un autor que encaixi gaire en el mitjà teatral, se n’han 
fet diverses adaptacions. A Brussel·les vaig poder veure’n una d’Austerlitz; era molt bonica, 
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però força feixuga. Hi ha una directora anglesa, Katie Mitchell, que també l’ha dut a escena. 
Fins i tot hi ha una peça de dansa basada en el relat «Ambros Adelwarth»… Doncs bé, la 
dramatúrgia havia d’incloure una part visual, perquè les imatges són un element fonamental 
dels llibres de Sebald. I aquí va començar el projecte de fer aquests viatges. Per a fer les fo-
tografies vaig rellegir Els emigrats moltes vegades, fixant-me especialment en tot el que feia 
referència a l’aspecte visual (Sebald hi parla molt de cendra, de grisos, de paisatges deserts, 
amb núvols…) i vaig anar resseguint aquest mapa a partir del llibre. Vaig mirar d’aproxi-
mar-me a la mirada sebaldiana. Després de rebre el premi, vaig acabar de fer algun dels 
viatges que tenia previstos.

Dels llocs on vas estar, n’hi va haver cap que et sobtés més que els altres?
Bielorússia, que és un país que suposo que no hauria visitat, si no hagués estat per aquest 
projecte. Allà la presència jueva està molt amagada. Han traslladat alguns cementiris per 
construir-hi pàrquings en lloc seu. De fet, en vam trobar un, de cementiri, enmig del bosc, 
abandonat. Em va sobtar molt. I el poble natal de Sebald també és un lloc ben particular, un 
poblet a la regió de Suàbia on et fa la impressió que, d’un moment a l’altre, trobaràs la tia 
Fini (de Els emigrats) entrant a l’església o l’oncle Kasimir assegut a l’entrada d’una casa. És 
sorprenent trepitjar uns indrets que abans t’has afigurat i has incorporat a través del discurs 
de Sebald.

Si el viatge l ’haguessis fet abans de traduir Els emigrats, creus que t’hauria canviat la manera 
d’aproximar-te a aquesta obra?
Segurament, tot i que el resultat final no hauria canviat en res d’essencial. Hauria abordat 
la feina amb molta més informació, és clar, i no m’hauria hagut de formar les meves pròpies 
imatges del que llegia. En tot cas, l’experiència de retrobar un lloc que has conegut abans per 
mitjà de la literatura és com una mena de viatge epifànic. 

Això que et comentava que les teves imatges sembla que hagin passat per la mirada de Sebald, 
també es pot dir de la teva manera de viatjar per aquests llocs, suposo. 
Sí. Abans de fer aquests viatges, ja havia estat a Londres, amb Austerlitz a les mans i res-
seguint els indrets que apareixen en el llibre. Sebald ha canviat la meva manera de viatjar; 
he anat a llocs on mai no hauria estat o que fins llavors no havien atret la meva atenció. 
La perifèria de les ciutats, per exemple, que el narrador dels llibres de Sebald acostuma a 
recórrer a peu.

L’ús tan exclusiu que Sebald fa de la fotografia remet directament al concepte d’aura de Walter 
Benjamin. De fet, aquest pensador berlinès és un dels seus referents i una de les influències més 
importants. La reflexió gira a l ’entorn de quelcom que hi era, que ja no hi és, però que continua 
essent-hi, gràcies a la fotografia… 
Les fotografies i altres documents gràfics que Sebald alterna amb el text serveixen, d’una 
banda, per verificar el que s’explica, per legitimar la historia narrada, i d’altra banda, són una 
manera d’aturar el temps; les fotografies, diu el mateix Sebald, actuen com si fossin barreres o 
preses que contenen el flux de les paraules, i són per a ell, en la línia de Benjamin, una mena de 
registre d’absències, d’emanacions dels morts, presències espectrals amb una memòria pròpia.
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Els emigrats moltes imatges són del seu àlbum familiar. És com si Sebald jugués una mica a fer-
nos dubtar si el que ens explica és real o no. Com a lector et sents desconcertat, perquè mai no acabes 
de saber del tot si allò va passar o no.
És veritat que dubtes, i encara més quan enmig d’un relat descobreixes de sobte una fotografia 
de Nabókov que teòricament representa un dels protagonistes del llibre. Les imatges que 
Sebald fa servir les extreu de fonts diverses, sobretot d’àlbums familiars, però ell assegura 
que un noranta per cent són autèntiques, genuïnes, és a dir, que tenen una relació directa 
amb les històries narrades. En aquest mateix sentit, els quatres relats que componen Els 
emigrats estan fonamentalment basats en personatges i fets reals. En tot cas, cada relat és 
una barreja de dues o tres històries que Sebald ha conegut de prop. En una entrevista ell es 
refereix als seus textos com una mena de «ficció realista». Sigui com sigui, una de les coses 
que em vaig poder comprovar en els viatges que vaig fer és que la majoria de carrers, boti-
gues, paisatges… d’Els emigrats existeixen de veritat. En el fons Sebald no s’inventa res, o 
pràcticament res; i el que no extreu de la seva experiència o de l’experiència de persones que 
ha conegut ho extreu d’altres llibres i d’autors que coneix i admira, com el mateix Nabókov 
o Wittgenstein, per exemple.

Parlant d’aquestes referències creuades, tan constants en els seus llibres, recordo que en acabar de 
llegir Austerlitz vaig haver de tornar-hi perquè em feia l ’efecte que m’havia perdut el més impor-
tant. De fet, a hores d’ara encara ho crec. 
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Sebald atrapa i no el resols amb una sola lectura. Et deixa com una empremta i sents la 
necessitat de tornar-hi i de continuar explorant-lo. No és un camí recte, sinó una geografia 
intricada, feta de molts camins. I a més, et descobreix molts altres escriptors, de què ell 
mateix s’ha alimentat i que t’ajuden a entendre’l millor. És clar que jo no m’hi vaig atansar 
d’entrada com una lectora normal; hi vaig entrar com a traductora, que és diferent.

Bé, és entrar-hi molt més a fons, oi? Un traductor sempre és un lector més atent. Ho ha de ser per 
força. 
Sí, traduir un llibre és llegir-lo en profunditat, però no és una lectura convencional, perquè 
has de disseccionar el text, resoldre els entrebancs que planteja l’original, trobar el to, la 
música, la sonoritat adequada en català… És com desmuntar el text en alemany i tornar-lo 
a muntar en català. 

Tant Els emigrats com Austerlitz costen molt de trobar a les llibreries. De fet, tots dos estan des-
catalogats. Sóc conscient que mirar d’entendre el món editorial català és encara més complex que as-
similar Austerlitz en una primera lectura, però l ’explicació d’aquest oblit és purament econòmica?
Són llibres que no es venen. Si es venguessin, s’editarien ràpidament. És clar que ara ningú 
no els pots comprar perquè no n’hi ha exemplars enlloc, ni tan sols a les biblioteques, crec. 
Malauradament, així és com funcionen les coses. Espero, però, poder continuar traduint 
Sebald al català i publicant-ne els seus llibres.

ANNA SOLER HORTA (Arbúcies, 1974) és llicenciada en traducció i interpretació per la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Va estudiar, també, a la Freie Universität de Berlín. Ha traduït al català 
obres d’assaig, de narrativa, de poesia i de teatre, majoritàriament de l’alemany. A banda de W. G. 
Sebald, ha traduït Arthur Schnitzler, Hermann Hesse, Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Bot-
ho Strauß, Bertolt Brecht, Thomas Bernhard, H. M. Enzensberger, Valère Novarina, Edward Bond 
i Lars Norén. És l’autora, conjuntament amb Moisès Maicas, del musical Shakespeare on the Beat.  
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Max Ferber (fragment final)
W. G. SEBALD

En el transcurs dels mesos d’hivern del 
1990 i 1991 vaig treballar, durant el poc 

temps lliure de què disposava, o sigui, quasi 
sempre de nit i durant els anomenats caps de 
setmana, en la història de Max Ferber que 
acabo d’explicar. Va ser una empresa sum-
mament feixuga, que sovint no avançava 
gens durant hores i dies i que de vegades fins 
i tot retrocedia, perquè m’aclaparaven uns 
escrúpols que es manifestaven cada cop amb 
més insistència i em paralitzaven irremeia-
blement. Aquests escrúpols tenien a veure 
alhora amb l’objecte del meu relat, al qual no 
creia que pogués fer justícia, i amb el qües-
tionable ofici d’escriure en general. Havia 
omplert centenars de pàgines amb els meus 
gargots al llapis i al bolígraf. N’havia ratllat la 
majoria de passatges, els havia descartat o es-
borrallat amb afegits fins a fer-los il·legibles. 
Fins i tot el que havia pogut salvar per a la 
versió «definitiva» em semblava un nyap 
barroer. És per això que vaig estar dubtant 
d’enviar a en Ferber la crònica abreujada de 
la seva vida, i mentre dubtava, em va arribar 
la notícia des de Manchester que en Ferber 
havia estat ingressat al Withington Hospital 
amb un emfisema pulmonar. El Withington 
Hospital era un antic reformatori on, a 
l’època victoriana, se sotmetia els vagabunds 
i els aturats a un reglament draconià, del tot 
orientat al treball. En Ferber era en una sala 
per a homes on hi havia més de vint llits i 
en què molts rondinejaven, es lamentaven 

i segurament també morien. Com que de 
dins no n’hi sortia ni un fil de veu, responia 
a les meves preguntes fent llargues pauses, 
amb una mena de murmuri que recordava 
la remor del vent entre les fulles. Malgrat 
això, em va fer entendre que per a ell l’estat 
en què es trobava era una vergonya i que 
tenia la intenció de posar-hi remei com més 
aviat millor, fos com fos. Jo devia seure uns 
tres quarts d’hora al costat del malalt, que 
tenia la cara de color de cendra i queia de 
fatiga, abans d’acomiadar-me’n i desfer a 
peu el camí pels barris del sud de la ciutat 
i per carrers interminables —Burton Road, 
Yew Tree Road, Claremond Road, Upper 
Lloyd Street, Lloyd Street North—, a través 
de la zona residencial deserta de Hulme, 
construïda a l’inici dels anys setanta i 
lliurada de nou a l’esfondrament. Al Higher 
Cambridge Street vaig passar per davant 
d’una rastellera de magatzems darrere els 
vidres trencats dels quals giraven encara els 
ventiladors, vaig haver de transitar per sota 
d’autopistes urbanes, travessar uns quants 
ponts i camps d’enderrocs, i per fi se’m va 
aparèixer a la claror declinant de la tarda, 
com una fortalesa fantàstica, la façana del 
Midland Hotel, on en Ferber tenia llogada 
una habitació des que els seus ingressos l’hi 
permetien i on jo mateix havia reservat una 
cambra per passar-hi la nit. El Midland 
havia estat construït cap a la darreria del se-
gle passat amb maons de color terrós i rajo-

A continuació us oferim el fragment final del relat «Max Ferber», darrera narració d’Els emigrats 
(1992). Es tracta d’un text força representatiu de l ’obra de W. G. Sebald per tot el que conté de 
reflexió sobre el pas del temps, la malenconia, el progrés i el passat amnèsic alemany, i perquè és una 
mostra de l ’estil de l ’escriptura d’aquest autor.
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les esmaltades de color de xocolata que ni el 
sutge ni la pluja àcida no han pogut malme-
tre. L’edifici té tres soterranis, sis plantes i, 
en total, no menys de sis-centes habitacions, 
i en altre temps havia estat famós arreu del 
país per les luxoses instal·lacions sanitàri-
es. Les dutxes eren tan grans que, quan t’hi 
posaves a sota, et feia la impressió de parar 
una pluja monsònica, i per les magnífiques 
canonades de coure i de llautó relluents hi 
corria tanta aigua, que les banyeres de tres 
metres de llargada i un metre d’amplada 
podien omplir-se en menys d’un minut. El 
Midland també tenia anomenada pel seu 
palmerar i, segons expliquen diverses fonts, 
per l’atmosfera sobreescalfada, que feia rega-
limar de suor tant els clients com el personal 
i en general donava la sensació de trobar-se, 
al cor d’aquella ciutat septentrional coberta 
sempre d’una boirina freda i humida, en una 
illa afortunada del tròpic reservada només 

als fabricants de fils i de teixits i, per dir-
ho així, embolcallada amb núvols de cotó. 
Avui el Midland està a punt d’anar-se’n a 
terra. Al vestíbul envidrat, als salons, a les 
escales, als ascensors i als passadissos, és rar 
trobar-hi un altre hoste o un cambrer o una 
cambrera deambulant-hi com somnàmbuls. 
La llegendària calefacció de vapor funciona 
en el millor dels casos amb intermitències, 
de les aixetes en raja calç, els vidres de les 
finestres estan recoberts d’una espessa capa 
de pols viada per la pluja, ales senceres de 
l’edifici estan tancades, i segurament només 
és una qüestió de temps que el negoci plegui 
i el Midland es converteixi en un Holiday 
Inn.

 Quan vaig entrar a la meva habita-
ció de la cinquena planta, em va fer l’efecte 
que havia parat en una ciutat polonesa. La 
decoració passada de moda em va fer pen-
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sar, no sé per què, en una funda gastada de 
vellut vermell vinós, en l’interior d’un joier o 
l’estoig d’un violí. Sense treure’m l’abric, em 
vaig asseure en una de les butaques apelfa-
des col·locades al nínxol de la finestra bal-
conera i vaig contemplar com a fora es feia 
fosc i com l’aigua de la pluja que havia dut 
el vent del capvespre s’escolava a dolls per 
les gorges dels carrers, on els taxis negres i 
els autobusos de dos pisos avançaven a poc 
a poc per l’asfalt lluent, molt junts els uns 
darrere els altres o de costat, com un ramat 
d’elefants. Una remor constant pujava des de 
baix fins al meu lloc a la finestra, però també 
hi havia moments de silenci absolut, i en un 
d’aquests intervals em va semblar que al Free 
Trade Hall del costat hi sentia, tot i que això 
era del tot impossible, l’orquestra simfòni-
ca afinant els instruments mentre el públic 
s’escurava el coll i s’acomodava als seients, i 
també vaig sentir, lluny, molt lluny, el menut 
cantant d’òpera que als anys seixanta actu-
ava al Liston’s Music Hall i cantava llargs 
passatges del Parsifal en alemany. El Liston’s 
Music Hall era al centre de la ciutat, prop 
de Picadilly Gardens, sobre una anomenada 
wine lodge on es reunien les prostitutes i se 
servia xerès australià d’uns barrils enormes. 
Tothom que en tenia ganes podia enfilar-se 
a l’escenari d’aquell music-hall freqüentat 
per un públic molt divers i en general for-
ça begut, i interpretar, entre núvols de fum, 
qualsevol peça, acompanyat al wurlitzer per 
una dona guarnida sempre amb vestits de 
tul de color rosa. Normalment es tractava 
de balades populars i cançons sentimentals 
que llavors estaven en boga. The old home 
town looks the same as I step down from 
the train, així començava l’èxit de l’hivern 
1966-1967. And there to greet me are my 
Mama and Papa. A altres hores de la nit, 
quan el rebombori ranejava en el caos, hi 
actuava almenys dos cops per setmana el 
tenor heroic conegut amb el nom de Sieg-

fried, que no devia mesurar més de cinc peus 
d’alçada. Tenia uns cinquanta anys, duia un 
abric amb mostra d’espiga que gairebé li 
arrossegava, un borsalino tirat cap enrere i 
cantava O weh, des Höchsten Schmerzenstag o 
Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön, o 
qualsevol altre arioso colpidor, i no dubtava a 
escenificar acotacions de l’estil «Parsifal està 
a punt de desmaiar-se» amb el toc dramàtic 
que cada peça requeria. I ara, al cinquè pis 
del Midland, assegut sobre l’abisme en una 
mena de púlpit de vidre, el tornava a sentir 
per primer cop des d’aleshores. La seva veu 
m’arribava des de tan lluny que semblava 
que Siegfried vagués darrere els bastidors 
d’un escenari que s’estenia fins a l’infinit. 
Sobre aquests bastidors, que en realitat no 
existien, van dibuixar-s’hi les imatges d’una 
exposició que havia vist a Frankfurt l’any 
abans. Eren fotografies en color d’un to verd 
blau o rogenc del gueto de Litzmannstadt, 
creat el 1940 a la metròpoli industrial po-
lonesa de Łódź, al seu dia coneguda com la 
polski Manczester. Les fotografies, que s’ha-
vien trobat el 1987 curosament ordenades 
i retolades en una petita maleta de fusta a 
casa d’un antiquari vienès, les havia fet de 
record un comptable i expert en finances 
de nom Genewein i originari de la regió de 
Salzburg, que apareixia en una de les fotos 
comptant diners darrere un secreter. També 
s’hi veia l’alcalde de Litzmannstadt, un tal 
Hans Biebow, net i polit i acabat de clenxi-
nar, al costat d’una taula parada amb motiu 
del seu aniversari, guarnida amb mates d’es-
parreguera i plena de plantes i rams de flors, 
de pastissos i carns fredes, i altres alemanys 
en companyia de les seves amigues i espo-
ses, tots, sense excepció, radiants d’alegria. I 
hi havia imatges del gueto —carrers empe-
drats, rails de tramvia, façanes de cases, tan-
ques de taulons, enderrocs, parets tallafocs 
sota un cel gris, verd d’aigua o blau cel—, 
imatges sorprenentment buides en què 
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gairebé no es veia ni una ànima, tot i que 
a Litzmannstadt hi havien arribat a habitar 
cent setanta mil persones en una àrea de tot 
just cinc quilòmetres quadrats. El fotògraf 
havia documentat també l’exemplar organit-
zació interna del gueto, l’oficina de correus, 
la policia, els jutjats, els bombers, els con-
ductes per a les aigües fecals, la perruqueria, 
els serveis sanitaris, el dipòsit de cadàvers i 
el cementiri. Es veia, però, que el que més 
li importava era mostrar «la nostra indús-
tria», les fàbriques del gueto indispensables 
per a una economia de guerra. Als centres 
de producció, concebuts en general com a 
manufactures, s’hi veien dones assegudes 
que trenaven palla, nens aprenents de ser-
rallers davant el banc de treball, homes a la 
fàbrica de munició o de claus o al magatzem 
de draps vells, i pertot arreu hi havia cares, 
innumerables cares que havien alçat la vista 
de la feina que tenien entre mans (i els havi-
en permès de fer-ho) només una fracció de 
segon, el temps que es trigava a fer la foto. 
El treball és el nostre únic camí, deien. — 
Darrere el marc vertical d’un teler hi seuen 
tres noies joves d’uns vint anys. La catifa que 

nuen té una sanefa geomètrica irregular que, 
pels colors, em fa pensar en el dibuix del sofà 
de la sala d’estar de casa nostra. No sé qui 
són, aquestes noies. A causa del contrallum 
que entra per la finestra dels fons, no els veig 
gaire bé els ulls, però sí que noto que totes 
tres em miren a mi, perquè sóc al mateix lloc 
on Genewein, el comptable, estava plantat 
amb la seva càmera. La jove del mig és ros-
sa i sembla una núvia. La teixidora de l’es-
querra té el cap una mica inclinat cap a un 
costat, mentre que la de la dreta em clava 
els ulls d’una manera tan implacable que no 
puc aguantar-li la mirada gaire estona. Em 
pregunto com es devien dir: Roza, Lusia i 
Lea, o Nona, Decuma i Morta, les filles de 
la nit, amb fus, fil i tisores.

Traducció d’Anna Soler Horta
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«Aniversari»: un poema de 
Gabriel Ferrater
ENRIC IBORRA

Jo també sóc ferraterià. He comprat i 
llegit tot el que s’ha editat de Ferrater. 

Fins i tot tinc una fotocòpia, que em va fer 
la meua germana, del mecanoscrit que re-
cull la transcripció de les seues classes en la 
Universitat de Barcelona. De tant en tant, 
m’agrada tornar a Les dones i els dies i, encara 
més, a la seua obra crítica, o deixar-me caure 
per Un fres de móres negres: Apunts de Gabriel 
Ferrater, el blog d’Enric Blanes, dedicat ín-
tegrament a Ferrater, on els ferraterians te-
nim un punt d’encontre inexcusable.

 En el meu blog de la serp blanca 
m’he referit sovint a alguns dels meus crítics 
preferits, com ara Erich Auerbach i Lionel 
Trilling. Dels catalans, Gabriel Ferrater i 
Joan Fuster són els qui m’interessen més. Al 
cap de poc d’haver obert el blog vaig dedi-
car una entrada a Ferrater («Tres prosistes, de 
Gabriel Ferrater»), amb motiu de la publica-
ció de Tres prosistes, llibre que recull la trans-
cripció de les classes sobre Josep Pla, Víctor 
Català i Joaquim Ruyra. En aquesta entrada 
hi vaig escriure que, «juntament amb la Li-
teratura catalana contemporània de Joan Fus-
ter, aquestes conferències de Ferrater, crec 
que són l’aproximació més intel·ligent i més 
suggestiva a la literatura catalana contem-
porània. En aquest conjunt de llibres Fer-
rater enfoca la literatura catalana en gran, 
és a dir, la situa i l’explica en relació sempre 

amb el sistema general de la literatura euro-
pea. I s’hi aproxima amb una gran varietat 
de procediments, des de la psicoanàlisi fins 
a l’apunt sociològic o històric, passant pel 
comentari estilístic o estrictament lingüístic, 
o les anècdotes personals. Són una mostra 
de la varietat de coneixements i interessos 
de Gabriel Ferrater, de la seua intel·ligència 
enorme, del seu inconformisme enjogassat, 
volgudament provocatiu. De Gabriel Fer-
rater es podria fer el mateix elogi, senzill 
i profund, que va dedicar ell un dia a Joan 
Fuster: el d’haver estat “un literat capaç de 
pensar”. L’elogi mostra tant l’admiració que 
sentia per Fuster com l’opinió que li merei-
xia la majoria de la gent de lletres».

 Em ressonen sovint en la memòria 
versos o poemes de Gabriel Ferrater. Un dels 
que no se me’n va del cap és «Aniversari». És 
un poema molt breu, de tan sols sis versos, i 
m’agrada especialment per la seua concisió i 
intensitat, per la imaginació i precisió de les 
imatges, pel seu caràcter d’observació moral 
—és a dir, intel·ligent—, pel seu refús a l’efu-
sió lírica i sentimental: 
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ANIVERSARI
Ja l’any quaranta dels meus anys
jeu fosc a dues carboneres,
ribotat. El munt d’encenalls 
se l’han partit la marmanyera
memòria, la mentidera,
i l’oblit, el drapaire mut.
L’una en farà curtes fogueres,
l’altre, caliu d’inquietud.

 Abans d’esbossar un comentari 
d’aquest poema, unes notes prèvies sobre el 
lèxic. Carbonera és un munt de llenya dispo-
sat en forma convenient per a coure-la i fer-
ne carbó. Ribotat es diu de la fusta treballada 
o rebaixada amb el ribot, una eina de fuster 
que serveix per a rebaixar la fusta passant-lo 
repetidament per damunt en sentit paral·lel 
a la seua superfície. Marmanyera, finalment, 
es diu d’una persona xerraire i embolicadora 
o d’una dona que ven a la menuda, d’una re-
venedora. 

 La referència a la memòria apareix 
acompanyada de dos adjectius, «marmanye-
ra» i «mentidera», que la personifiquen. Tots 
dos apunten a l’efecte falsari del record. Els 
records, de més a més, sempre són secun-
daris, de segona mà, revenuts a la menuda: 
són records de records, de manera que cada 
vegada s’allunyen més del punt inicial. La 
imatge de la fotografia està cada vegada més 
esvaïda. 

 El falsejament del passat per part de 
la memòria és només una de les cares de la 
problemàtica moral que es planteja en «Ani-
versari», perquè hi ha també la incapacitat de 
connectar amb el passat propi, de reviure’l, 
de continuar-lo, de sentir-s’hi reconegut, de 
reconèixer en la vida pròpia una mena de fil 
conductor i no una juxtaposició de fets que, 
simplement, han passat. O de trencar-hi del 

tot. Del «munt d’encenalls» —metàfora del 
que resta en el record dels anys passats— la 
memòria en farà «curtes fogueres», una al-
tra metàfora igualment precisa i suggestiva: 
la foguera —el record— il·lumina i escalfa, 
però també crema, destrueix i esborra. Les 
fogueres són «curtes», moments del passat 
que incideixen breument en el present sense 
arribar a establir-hi un sentiment de conti-
nuïtat. 

 D’altra banda, l’oblit és un «drapaire 
mut»: arreplega i retira tot allò que ja no ser-
veix, tots els escrits del passat que no llegirà 
ningú, la memòria abolida. Però l’oblit, o allò 
que en diem oblit, continua actuant com un 
«caliu d’inquietud»: és a dir, d’insatisfacció, 
d’angoixa, de penediment, de recança per 
no poder reprendre tot el que ha quedat 
pendent. Paradoxalment, com li agradava 
remarcar a Borges, l’oblit pot ser una forma 
profunda de la memòria, que es pot mani-
festar com un neguit somort. 

 En «Aniversari» s’exposa la dificul-
tat de mantenir una identitat personal, la 
qual es construeix tant a partir del que es 
recorda com del que s’oblida. Després del 
caliu arriba, finalment, la cendra: molts re-
cords arriba un moment que prescriuen o 
caduquen. En «Aniversari», però, hi ha una 
tensió que no es resol entre memòria i oblit. 
L’aniversari a què fa referència el títol no es 
lliga amb una conclusió, amb un punt d’arri-
bada o amb el tancament d’una etapa. 

 Hi ha un grup important de poemes 
de Les dones i els dies que, com «Aniversari», 
expressen un sentiment de desajustament 
personal i d’estranyesa davant el pas del 
temps. Recorde ara «Mala memòria» i «Flo-
ral». Els versos cinquè i sisè d’aquest últim 
poema fan referència també a un aniversari: 
«Vaig fer / trenta anys, que també em sem-
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blen prematurs». De nou, la inquietud, el 
sentiment de desajustament entre el que en 
podríem dir el temps cronològic i el tempo 
personal:

FLORAL 
La primavera del cinquanta-dos, les noies 
portaven bruses blanques i rebeques 
verdes, i pel carrer sentíem el fresseig 
precipitat de flors i fulles on s’amaguen 
els negres cuirs de l’ametller. Vaig fer 
trenta anys, que també em semblen prematurs. 
Però cap vent no en fa justícia. Romanen, 
inconvincents i eixuts, sota cada any 
que va venint per recobrir l’edat 
distreta, el blanc atònit i el verd aspre, 
i aquell ventet menut pels llargs carrers 
de noies i flors i fulles, el record 
que se me’n va, de tan confús, cap al futur, 
se’m fa desig, i la memòria em verdeja.

 La primavera, com les noies, torna 
cada any, però ni «la primavera del cinquan-
ta-dos» ni les seues noies tornaran. Els anys 
se succeeixen en un esdevenir cíclic, però no 
idèntic, del temps. El que es manté igual és 
el desig de la joventut, que fa que passat i 
futur es confonguen: el record del passat es 
converteix en desig; encarat, per tant, cap al 
futur:

«el record que se me’n va, de tan confús, 
cap al futur,se’m fa desig, i la memòria em 
verdeja.»

 Tant «Aniversari» com «Floral» 
proposen una reflexió moral sobre el procés 
d’ajustament a les diferents edats de la vida. 
La transformació o la inestabilitat del cos va 
de bracet amb la inestabilitat de la identitat 
personal, que sovint es viu com un projecte 
que ha quedat a mig fer, entre les dones i els 
dies, entre les relacions amb els altres i el pas 
del temps.

 Fuster, en el pròleg al primer volum 
de l’Obra completa de Vicent Andrés Estellés, 
Recomane tenebres, va escriure que el barem 
que utilitzava per a detectar la gran poesia és 
«el de l’eficàcia creadora, traduïda o traduï-
ble a les més diverses possibilitats d’enlluer-
nament. O la poesia és això, o no és res. Tal 
vegada dir-ne “enlluernament” és excessiu, 
perquè pot confondre’s amb “ofuscació”. Lu-
cidesa: aquesta fóra l’alternativa acceptable. 
En comptes de “possibilitats d’enlluerna-
ment”, posem-hi “possibilitats de lucidesa”». 
Fuster aplicava aquest barem a Estellés i hi 
descobria el gran poeta. Jo l’aplicaria de més 
bon grat encara a Gabriel Ferrater. Els seus 
poemes són un prodigi d’imaginació i de lu-
cidesa, dues qualitats que no solen aparèixer 
plegades en la literatura.

ENRIC IBORRA (València, 1960). És professor de llengua i literatura catalanes a l’IES Lluís Vives 
de València. Ha publicat La serp blanca. Antologia del conte modern (Tàndem Edicions, 2012), diversos 
escrits de crítica literària i Un son profund. Dietari d’un curs de literatura universal (Viena Edicions, 
2013), llibre pel qual va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. Al setembre de 2010 va obrir el blog de 
literatura la serp blanca (htto://laserpblanca.blogspot.com). Un any més tard va inaugurar el web de 
literatura universal amb el mateix títol, en què sistematitzava els materials publicats al blog (http://
literaturauniversal.laserpblanca.cat).
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Treballo amb Charlie 
Chaplin

EGON ERWIN KISCH

«En Charlie? Sí, podem anar a veure’l, 
si vols.» Naturalment que ho volia: 

es tracta d’un dels escollits que impediran 
que Amèrica acabi tenint el mateix destí 
que Sodoma i Gomorra. L’home que em 
fa la pregunta és un altre escollit: Upton 
Sinclair. Ens trobàvem a la vora d’un dels 
gran estudis que hi ha a Hollywood i 
Sinclair havia aparcat el cotxe. «En Charlie? 
Sí, podem anar a veure’l, si vols.»

 Vaig respondre que feia molt de 
temps que tenia la il·lusió de conèixer-lo, i 
que tot just el dia abans un dels magnats del 
món del cinema m’havia dit que tots els in-
tents per a veure Charlie estaven destinats 
a fracassar, però que qualsevol fatxenda de 
Hollywood presumia de ser amic seu perquè 
una vegada l’havien vist sopant al restaurant 
Henri. 

 «Sí, li van molt al darrere», em va dir 
Sinclair. «Cada dia vénen a veure’l més de 
cent persones i per tota mena de motius.»

 Sinclair va deixar el cotxe a la can-
tonada de Longpré Avenue i La Brea Ave-
nue davant d’un conjunt de cases amb les 
teules vermelles. No semblaven pas estudis 
cinematogràfics, perquè els estudis de Ho-
llywood són estructures gegantines envolta-

des de murs amb portes de ferro enreixades 
i de porters. Aquí, en canvi, tan sols hi havia 
un rètol metàl·lic petit que deia «Chaplin 
Studios». Vam entrar en una oficina on hi 
havia una noia que dividia el temps entre 
contestar trucades i escriure correspondèn-
cia a màquina. Vam passar pel seu costat fins 
a una sala d’espera, on dos homes van salu-
dar Sinclair, un d’ells en aquell moment va 
dir: «Ja ve l’amo».

 L’amo, el qui talla el bacallà, el cap. 
Vam girar-nos per veure’l, per veure Charlie 
Chaplin.

 «Hola, Upton!», va cridar. «Com és 
que tenim la sort de tornar-te a veure?»

 Sinclair va dir quelcom sobre el 
convidat que l’acompanyava. 

 «Molt bé», va respondre Charlie 
Chaplin i vam fer una encaixada.

 Estava ocupat treballant en una 
nova pel·lícula, City Lights, però: «Ens hem 
encallat i no hi ha manera d’avançar. Que 
m’hi ajudaries, Upton?»

 Com si poguéssim ajudar Charlie 
Chaplin!

HOLLYWOOD A TRAVÉS D’UNA MIRADA ALEMANYA
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Ara bé, l’home que veiem no és el mateix 
Charlie Chaplin que apareix a les pel·lícules. 
Ve de treballar, segurament, però ara no ac-
tua. No porta el seu barretet abonyegat, ni 
el bastó de bambú ni el bigoti negre. A més, 
les sabates no són tan divertides ni ridícules 
com semblen a les pel·lícules. Són brutes, li 
van una mica grans, ell camina arrossegant 
els peus, però són sabates ben normals. La 
seva transcendència còsmica es deu única-
ment a l’art del seu amo, que ara ens condu-
eix —com que l’hem d’ajudar— a una sala 
de projecció. De cop les sabates passen de-
sapercebudes i ell sembla que tingui els peus 
una mica plans i prou. Es posa unes ulleres 
amb perquè és tan hipermetrop que sense 
ulleres no pot escriure ni tan sols el seu nom. 
Mentre seiem i esperem a la sala de projec-
ció i preparen el film, Charlie Chaplin toca 
una melodia que es diu «Violetera» amb un 
harmònium i la canta amb paraules espa-
nyoles que s’inventa. Em convida a casa seva, 
on m’ensenyarà com toca l’orgue. 

 Però ara ja ha arribat l’hora de veure 
la pel·lícula. Només n’ha enllestit un quart i 
gran part del que veurem ha estat canviat i 
tallat. No obstant això, comença l’espectacle. 
Durant l’escena de la cadena del rellotge, 
que descriuré més endavant, ric a cor què 
vols i, mentre ho faig, algú em posa la mà al 
genoll i em demana que em calmi. Qui té el 
dret natural de dir-me que no rigui oberta-
ment en una de les escenes més salvatges de 
Charlie Chaplin? Només Charlie Chaplin, 
que és qui seu al meu costat.

 La pel·lícula encara no està prepa-
rada. L’hem d’ajudar i el meu riure és fora 
de lloc. És com el riure que Charlie mateix 
fa a The Circus quan observa l’actuació dels 
pallassos.

 «Meravellós, meravellós!», xiuxiuegem 

un cop s’acaba el fragment de pel·lícula i 
els llums de la sala de projecció es tornen a 
encendre. Però l’amo pregunta: «Podríeu dir-
me què heu vist?»

 «És clar, sense problemes. Una noia 
ven flors en una cantonada. Aleshores, arriba 
Chaplin.»

 «No; abans.»

 «Abans d’això hi ha un home i la 
seva esposa i ell compra una flor.»

 «Un home? Quina mena d’home?»

 «Un home que s’assembla una mica a 
Adolphe Menjou.»

 «És un home elegant, que va amb 
una dama. Això és important. I després què 
passa?»

 «Després, Charlie gira per la canto-
nada. Veu un raig d’aigua que surt de la paret 
i comença a treure’s els guants perquè en vol 
beure. Però no es treu els guants d’una estre-
bada, ho fa dit a dit. Però li falta un dit. Char-
lie el busca i no el troba.»

 «No, això no està clar. Hem de tor-
nar a filmar aquesta escena.» (I m’explica que 
l’escena no funciona. Va mirar de treure’s el 
guant començant pel dit polze i, com que no 
el va trobar, el va cercar per terra i després va 
començar a estirar els dits del guant que sí 
que hi eren.)

 «Després Charlie agafa la tassa de la 
paret.»

 «Us heu adonat del paper que 
interpreto?»
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 «Què vols dir?»

 «Aquest cop és una mica diferent 
del que he fet fins ara.»

 «Sí, portes un corbatí petit i guants. 
Sembla que aquesta vegada vulguis semblar 
un rodamón força refinat, oi? D’aquí l’escena 
amb la tassa.»

 «Descriu-la, si us plau.»

 «Charlie agafa la tassa que penja 
d’una cadena. La cadena li cau al damunt i, 
quan s’adona que seria una corretja de re-
llotge esplèndida, mira d’arrencar-la de la 
paret, mentre beu. Cau i gira cua amb aire 
resignat cap on hi ha la noia que ven flors. 
Ella demana almoina.»

 «Pareu, pareu! Entremig encara hi 
ha una altra cosa.»

 No, no recordàvem res de res.

 «Un cotxe s’acosta.»

 «Arriba un cotxe i, després, un se-
nyor en baixa i passa davant de Charlie, que 
el saluda de la manera habitual.»

 «Què fa, el cotxe?»

 Responc que no ho sé i Upton Sin-
clair observa: «Crec que se’n va».

 «Oh, maleït sia», remuga Charlie, 
consternat, «un fracàs absolut.»

 Els qui treballen amb ell també es-
tan angoixats.

 Continuo descrivint-li el que he 
vist. «La noia, naturalment, ofereix una flor 
a Charlie. Li cau a terra; tots dos s’ajupen i 
Charlie la recull, però la noia continua cer-
cant-la, tot i que l’hi està donant. Charlie 
s’adona que la noia és cega, li compra la flor 
i se’n va. Després torna, per assegurar-se que 
la noia sigui realment cega.»

 «No, no! La segona vegada, com 
apareix ell a escena?»

 «El segon cop apareix molt 
ràpidament, com si tingués pressa, però de 
fet s’està quiet en un lloc i mou els peus 
amunt i avall i fa que el soroll de les seves 
passes sembli que s’esvaeixi gradualment en 
la distància. Aleshores, es gira lentament de 
puntetes i torna cap on hi ha la noia i se li 
asseu al costat. Mentrestant, ella ha estat 
ruixant les flors i en acabat llança la resta 
d’aigua de la regadora a la cara de Charlie. 
Ell es fa escàpol, gira cua per tercera vegada, 
i li torna a comprar una flor. La noieta l’hi 
vol enganxar al pit i, mentre busca el trau del 
botó, descobreix que ell duu la flor que li ha 
comprat abans a l’altre trau. És així que la 
noia s’adona que Charlie ha tornat per ella. 
Charlie li indica que l’altre trau encara és 
buit, però ella li contesta que la gent no duu 
flors a tots dos traus. Aleshores ell li demana 
que es quedi la flor, i ella se la posa a la brusa.

 «I ella ara s’ha enamorat.»
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 «De qui?»

 «De Charlie.»

 «Oh, maleït sia, maleït sia!»

 «Què hi ha?»

 «Que no ha passat ningú?»

 «No, ningú, que jo sàpiga.»

 «Oh, maleït sia, maleït sia! No t’has 
tornat a fixar en el cotxe i el senyor?»

 «No, no he vist res.»

 Charlie es tapa la cara amb les 
mans, desesperat. Els seus ajudants també 
estan deprimits pel que ha passat. Per què és 
tan terrible que un foraster, que passava per 
la ciutat, no entengui un dels seus gags?
Però és molt més que un gag. És la idea fo-
namental del film. I passa desapercebuda. 
És l’única conclusió que es pot extreure de 
la descripció que he fet del que he vist. El 
carrer és elegant, simbolitzat pel senyor ele-
gant i la dama que hi apareixen al principi. 
La noia que ven flors pensa equivocadament 
que l’home que surt del cotxe és qui li com-
pra la flor i que ha tornat per veure-la. El 
cotxe —no s’hi ha fixat ningú— roman a la 
cantonada durant tota la primera escena i 
torna a aparèixer quan la noia cega dóna la 
segona flor a Charlie. Mentre tot això s’es-
devé, el senyor torna i puja al cotxe. És ell, 
l’home ric del cotxe, el qui desperta l’amor 
de la noia. Charlie s’adona del seu error de 
seguida, i durant la resta de la pel·lícula mira 
de fer-se passar per l’home ric. Roba diners 
que dóna a un metge perquè curi la ceguesa 
de la noia. L’arresten i quan la noia el troba 
després que surti de la presó, esclafeix a riu-
re, perquè no sospita qui és i ell té l’aspecte 

divertit de sempre. Ara bé, si el públic no 
capta el quid pro quo tràgic, la desesperança 
de Charlie, la susceptibilitat davant la seva 
pròpia pobresa, el seu desig sobtat d’assumir 
una nova personalitat robant diners per a 
guanyar l’estimació de la noia —tot això no 
s’entendrà tampoc, i tot estarà perdut. 

 «Hem de tornar a filmar-ho tot de 
dalt a baix» diu.

 I ara comença la feina seriosa de 
dramatúrgia i de direcció. Dura gairebé vuit 
dies, i fins i tot enmig de la nit Charlie escla-
ta amb un sobtat «I si féssim això i allò altre 
amb la noia de les flors?»

 S’han escrit llibres sobre actors, 
directors, pantomimes i el drama popular, 
però encara ningú no ha mirat de descriure 
Charlie Chaplin. Els seus mètodes de direc-
ció són únics, i la seva reputació, fabulosa; 
Charlie Chaplin escriu la història, l’adapta, i 
la dirigeix. Tot el que diu durant aquest pro-
cés s’hauria de taquigrafiar o d’enregistrar en 
un dictàfon! 

 Vam assajar l’escena sense parar 
durant vuit dies, i tots nosaltres vam repre-
sentar el paper de la noia de les flors, el de 
l’home que surt del cotxe, i el del xofer una 
vegada darrere l’altra, però Charlie Chaplin 
sempre era Charlie Chaplin. Es lliurava amb 
un entusiasme total a cada nou esforç.

 «I si...?» —un cop i un altre, i un 
altre; una interrupció darrere l’altra. Els de-
fectes dramàtics de la primera escena s’ex-
pliquen aviat. El fet que la noieta confongui 
Charlie amb l’home que surt del cotxe no 
pot ser captat pel públic de cap manera, per-
què encara no saben que ella és cega. Aquest 
fet, doncs, s’ha de revelar abans, però Charlie 
no vol fer-ho perquè li fa l’efecte que el des-



70 35 mil·límetres

cobriment tràgic l’han de fer ell i l’audiència 
alhora. Podríem fer que l’escena del cotxe fos 
tan vívida que el públic l’hagués de recor-
dar? Què passaria si l’home sortís del cotxe 
i digués al xofer: «Espera’m aquí»? Suposeu 
que Charlie, educadament, tanca la porta 
del cotxe i la noia fa un parell de passes en 
aquesta direcció!

 O es podria fer així: suposem que 
l’home camina darrere de Charlie al mateix 
ritme que ell, s’està darrere seu tota l’estona 
i encén una cigarreta. Charlie pensarà que 
la flor que la noia dóna a l’altre home és per 
a ell. ¿L’home del cotxe hauria de tenir un 
aspecte vulgar o hauria de ser un jove atrac-
tiu? Evidentment, la noieta no el veu, però 
el públic sí i sent que deu fer una impressió 
molt favorable a la noia. D’aquesta manera 
el públic té davant dels ulls la il·lusió que 
existeix en la ment de la noia cega. 

 I si la noia, que el públic ara ja sap 
que és cega, digués a Charlie, quan ell li 
compra la segona flor: «Aquesta, doneu-la al 
xofer»? I si Charlie mirés d’ajudar el senyor 
a pujar al cotxe i la noia intentés de fer pas-
sar la segona flor a través de la finestra? Però 
la finestra estaria tancada i no es tractaria de 
la finestra sinó de la porta oberta del cotxe 
darrere de la qual hi hauria Charlie.

 «Meravellós, meravellós!», crida 
Charlie i ho assaja. Torna a actuar, però de 
sobte surt de la seva closca i es retrau: «No 
funcionarà. No puc fer el paper de lacai just 
després d’haver-me quedat corprès en assa-

bentar-me que la noieta és cega i adonar-me 
que n’estic enamorat».

 Deixeu-me acabar descrivint-vos 
un episodi que va passar al seu vestidor. A 
l’esquerra de l’habitació hi ha un mirall i un 
tocador amb una pinta i a l’altra banda hi ha 
un lavabo. Una tarda bevíem te quan ens van 
anunciar la visita d’una dama molt famosa, 
la millor amiga de Charlie. Ell va sortir a 
rebre-la i jo vaig esmunyir-me al vestidor 
per pentinar-me. Davant del mirall hi havia 
una pinta blanca no gaire neta. A la pinta hi 
havia un bon manyoc de cabells. El vaig esti-
rar, el vaig llançar a terra i em vaig pentinar. 
Aleshores se’m va acudir que algú podria 
fixar-se en el floc de cabells que hi havia a 
terra i podria deduir que algú havia fet servir 
el vestidor de l’amo d’amagat. Potser els ca-
bells tenien alguna funció, per tant els vaig 
recollir i els vaig posar al costat de la pinta. 
En aquell moment, un amic de Charlie, 
Harry Crocker, va entrar per arreglar-se 
una mica. «Mira», em va dir i va assenyalar 
el manyoc negre al costat de la pinta blan-
ca. «Això és el bigoti. Ha fet servir aquest 
mateix durant quinze anys. Un barber d’un 
teatre de Nova York l’hi va fer especialment. 
No hi ha cap més bigoti que pugui aguantar 
tota mena de temperatures i hem perdut del 
tot la pista del barber de Nova York que ens 
el va proporcionar. Charlie sempre diu que si 
perdés aquest bigoti, actuaria afaitat.»

 De segur que vaig empal·lidir de 
por. Penseu-hi: Charlie Chaplin sense bigo-
ti, i tot per culpa meva!

EGON ERWIN KISCH (1885-1948) fou un periodista i escriptor praguès de llengua alemanya. 
Va néixer en una família d’origen sefardita i, de ben jovenet, ja es va dedicar a descriure personatges 
de la vida de Praga seguint l’estil de Jan Neruda, Charles Dickens i Émile Zola. Va participar en la 
Primera Guerra Mundial i en la Guerra Civil espanyola. Durant tota la seva vida es manifestà com a 
militant comunista. Es va exiliar a Mèxic fins que l’any 1946 va tornar a Praga, on va morir. 
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Retrat amb gat
CZESŁAW MIŁOSZ

Una noieta mira un llibre amb la figura d’un gat
Que té una gorgera peluda i porta roba verda.
Ella té els llavis, molt vermells, en una agradable contemplació.
Això passa el 1910 o el 1912, el quadre no té data.
El pintà Marjorie C. Murphy, americana, 
Nascuda el 1888, com la meva mare, més o menys,
Miro el quadre a la ciutat de Grinnell, a l’estat d’Iowa,
A finals de segle. Aquest gat amb la seva gorgera,
On és? I la noieta? Me l’he trobada algun cop,
És una d’aquestes mòmies amb coloret que piquen amb el bastó?
Però la cara: el nas aixafat, la rodonesa de les galtes,
M’emociona tant com la cara que, enmig de la nit,
Despertant-me, veia al coixí del costat.
El gat no hi és, és al llibre, el llibre al quadre.
La noia no hi és, tot i que és aquí, davant meu,
Mai no perduda. La nostra trobada veritable és
En les regions de la infantesa: l’admiració anomenada amor,
Un pensament del tacte, un gat en vellut.

Traducció de Xavier Farré

CZESŁAW MIŁOSZ (Vilnius, 1911-Cracòvia, 2004) és un autor indispensable per entendre la 
poesia del segle xx. Va rebre el Premi Nobel de Literarura l’any 1980. La seva obra, que també in-
clou assaig i novel·la, és una reflexió que parteix de l’astorament davant del món i dels fets que van 
sotragar el seu temps. L’antologia poètica Travessant fronteres, traduïda per Xavier Farré, és un recull 
imprescindible si ens volem acostar a una obra d’una importància cabdal. 

XAVIER FARRÉ (L’Espluga de Francolí, 1971) és poeta i traductor. Tradueix del polonès i de 
l’eslovè. D’entre els autors que ha traslladat al català hem d’esmentar Czesław Miłosz, Aleš Debeljak 
i Adam Zagajewski. Com a poeta, ha publicat Llocs comuns (2004); Retorns de l ’Est (Tria de poe-
mes 1990-2001) (2005), Inventari de fronteres (2006), La disfressa dels arbres (2007) i Punt rere punt 
(2014). Els seus poemes han estat traduïts al croata, l’eslovè, l’espanyol, l’anglès, al polonès i al suec. 
Manté el blog http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/.



72 colofó

Silencis
NOTES SOBRE ELS PAISATGES RURALS I URBANS D’EDWARD HOPPER

SHERRY MARKER

L’estiu de 1923 Edward Hopper va aban-
donar les escenes franceses que fins 

aleshores havien dominat els seus primers 
quadres i va començar a pintar una sèrie ex-
traordinària d’aquarel·les de Cape Ann.1 El 
pintor de Nova York per fi s’havia desempa-
llegat d’Europa i havia trobat la matèria de 
la seva obra de maduresa —que, posterior-
ment, Lloyd Goodrich2 va definir com «La 
cara física de les ciutats, els pobles i el camp 
dels Estats Units». Al 1927 Goodrich ja ha-
via dit: «Em costa pensar en cap pintor que 
reflecteixi més bé el caràcter d’Amèrica en 
les seves teles que Edward Hopper». Inevi-
tablement, alguns crítics van situar Hopper 
al costat de Grant Wood i de Thomas Hart 
Benton en el moviment que es va anomenar 
American scene. Hopper no hi estava d’acord: 
«Crec que els pintors de l’American scene ca-
ricaturitzaven Amèrica. Jo sempre he volgut 
anar a la meva.»

 De ben segur que el fet que Hopper 
se centrés en anar a la seva és el que con-
fereix als seus quadres, independentment 
de l’escena que representin, un to únic i in-
esperat. El tema aparent pot ser el de Yawl 
Riding a Swell, el de Lighthouse Hill, el dels 

paisatges de costa de Hills, South Truro i The 
Came’ls Hump, o el de les misterioses Rooms 
by the Sea, però el centre de tot plegat és la 
manera com Hopper percep el que vol tras-
lladar als seus quadres i com ho defineix per 
mitjà de la llum. Això és així, tant si es tracta 
de la llum que pica de costat un far, com si 
és la que inunda les veles d’un iol al mar, o la 
que infon la sensació que els turons de Cape 
Cod tenen l’oceà just al darrere.

 L’artista Guy Pène du Bois,3 amic 
de Hopper, va quedar molt impressionat pel 
poder simple de Hills, South Truro. «Mos-
tra una via de tren, una casa irrellevant, un 
grup de turons al fons. L’ordre, la mesura i la 
proporció —per a fer servir termes grecs— 
li confereixen una majestuositat simple i 
profunda, i transmeten la sensació que el 
quadre en cap cas no pretén anar més enllà 
de la veritat», va escriure. En canvi, Hopper, 
d’aquest quadre en va dir, ras i curt, que el 
dia que el va pintar «hi havia una quantitat 
espantosa de mosquits».

 Un pintor de vegades és tan inte-
ressant pel que no pinta com pel que pinta. 
Hopper no tenia gens d’interès a represen-

1 Cape Ann és una península al nord-est de Massachusetts, a uns cinquanta quilòmetres al nord de Boston. 
Edward Hopper s’hi va estar cinc estius (els de 1912, 1923, 1924, 1926 i 1928). (N. del t.)  /  2 Lloyd Goodrich 
(1897-1987) fou un dels historiadors de l’art nord-americans més importants del segle xx. (N. del t.)  /  3 Guy 
Pène du Bois (1884-1958), pintor i crític d’art nord-americà, va viure força anys a França. (N. del t.)
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tar les estacions (no hi ha fulles de tardor ni 
nevades). Una vegada va dir que havia tardat 
anys fins que no va aconseguir pintar un nú-
vol, i els núvols de Hopper són tan discrets 
com només ho pot ser un núvol. Tret d’algu-
nes gavines i del collie a Cape Cod Evening 
(1936), als quadres de Hopper no hi ha ani-
mals. Als paisatges tampoc no hi trobarem 
flors; les úniques flors que Hopper recorda 
haver pintat són les del gerro a Room in Bro-
oklyn. La seva paleta sempre va ser constant, 
els colors vius, rarament ombrejats, i gairebé 
mai no va experimentar amb tècniques de 
pinzell ni de textures.

 A Rooms by the Sea, Hopper no posa 
èmfasi en el mar, sinó en les formes geomè-

triques de les habitacions i de la llum que 
els arriba. Com passa a Room in Brooklyn, 
Rooms by the Sea comparteix amb les cases 
típiques de Hopper —Cobbs’ Barn and Dis-
tant Houses, per exemple, i Ryder’s House—, 
un sentit de la geometria de les formes que 
ha fet que alguns el considerin un artista 
molt més abstracte del que ell mateix creia. 
L’artista pop Jim Dine4 segurament pensava 
en Rooms by the Sea quan va dir que Hopper 
és «més excitant que Magritte com a surre-
alista». De vegades Hopper incloïa persones 
en les seves escenes naturals, com a Cape Cod 
Morning i Cape Cod Evening, però mai no 
són el centre del quadre. Quan Jo, l’esposa 
de Hopper, un cop va suggerir que la dona 
que mira per la finestra a la badia de Cape 

4 Jim Dine (1935), pintor nord-americà proper al neodadaisme i al pop-art. (N. del t.) 
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Cod Morning ho fa per veure si fa prou bon 
temps per a estendre roba, Hopper la va 
acusar d’intentar convertir el seu quadre en 
quelcom «típic de Norman Rockwell».

 Tant Hopper com Jo van explicar 
que Cape Cod Evening va estar a punt de dir-
se Whippoorwill,5 per l’ocell invisible que el 
gos malda per sentir. De fet, tant a Cape Cod 
Morning com a Cape Cod Evening, l’interès 

se centra en quelcom que no es veu. Les cases 
hi són inquietants, amb jardins abandonats, 
ambdues estan emmarcades (gairebé amena-
çades) per bosquets d’acàcies i transmeten el 
que John Updike ha anomenat l’interès de 
Hopper per «la llum reflexiva dels límits del 
dia».

 Ara bé, fins i tot en escenes rurals 
remotes com la de House by the Railroad, 

colofó

5 En català d’un Whip-poor-will se’n diu un enganyapastors cridaner. És un ocell que habita a l’Amèrica del Nord 
i Central i que se sent més que no pas es veu. (N. del t.) 
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Hopper deixava ben palès que un dels seus 
primers amors havia estat l’arquitectura. De 
jove, els grans edificis parisencs ja l’havien 
captivat, tot i que, més endavant, quan va 
centrar l’interès en el seu país, va mostrar una 
admiració incondicional pel que descrivia 
com «la nostra arquitectura nativa, mestissa, 
amb mansardes, d’estil colonial, de bellesa re-
pulsiva i terrats fantàstics i pseudogòtics».

 Hopper recordava que havia pintat 
The Mansard Roof a Gloucester, Massachu-
setts, al «barri residencial on vivien els vells 
capitans de vaixell... M’interessava per la 
varietat de terrats i de finestres; els terrats 

amb mansardes, que sempre m’han atret... 
Pintava assegut enmig del carrer... Feia molt 
de vent». Vint-i-dos anys més tard, quan va 
pintar Rooms for Tourists, Hopper va ser més 
prudent i ja no va seure davant de cap casa 
per treballar. En comptes d’això, cada nit, per 
a aconseguir la llum que volia, s’asseia dins 
el seu cotxe i pintava les residències per a 
turistes, amoïnat —va confessar— per si cap 
propietari trucava la policia per denunciar 
aquell home estrany que mirava fixament les 
cases de la zona. 

 Alguns membres del l’Ash Can 
School6 com Robert Henri —mestre de 
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 6 L’Ash Can School fou un moviment artístic nord-americà de principi del segle xx, conegut especialment per 
representar escenes quotidianes novaiorqueses, sobretot, de barris pobres. (N. del t.)



76

Hopper—, John Sloan o George Bellows 
ja havien fet aparèixer la ciutat com a re-
refons dels seus quadres. En canvi, Hopper 
va transformar el paisatge urbà en l’element 
més important del quadre. En algunes de les 
seves primeres obres, com American Village, 
Yonkers i Summer Street, la gent hi apareix 
minúscula, insignificant, són figures gairebé 
irrellevants. Sens dubte el centre d’aques-
tes pintures són els edificis i no pas la gent. 
Significativament, Hopper va eliminar les 
figures humanes que havia inclòs en la seva 
primera versió d’Early Sunday Morning i, 
d’aquesta manera, va crear una paisatge urbà 
força semblant als que Walker Evans foto-
grafiava als anys trenta del segle xx. 

 Early Sunday Morning i Drug Store 
presenten una ciutat sense vida; la finestra 
a Drug Store és tan insulsa com el carrer a 
Early Sunday Morning. En aquests quadres, 
i a Approaching a City i Seven A. M., hi ha el 
que alguns crítics han anomenat una «quali-
tat auditiva», un silenci omnipresent. Aquest 
silenci —tan característic de tota l’obra de 
Hopper com l’ús que fa de la llum— és pot-
ser encara més evident en els quadres que no 
se centren en la figura humana. 

 Curiosament, Hopper gairebé mai 
no va representar l’element més característic 
de la ciutat nord-americana del segle xx: el 
gratacel. Es va limitar al gratacels escapçat 

colofó
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de The City, un quadre en què demostra l’in-
terès que tenia per incloure diagonals fortes 
en les seves composicions. Mark Rothko va 
dir una vegada: «Les diagonals no m’agra-
den gens, tret de les de Hopper: són les úni-
ques que em diuen res.» 

 Mentre Josep Stella i George 
O’Keeffe pintaven una Nova York glamu-
rosa i en representaven els gratacels com si 
fossin catedrals modernes, Hopper pintava 
una ciutat que no era ni elegant ni seductora. 
A Manhattan, el mític Alfred Barr va sen-
tir una vegada una conversa entre Hopper i 
un pintor desconegut. Aquest li deia: «Mira 
quina composició tan extraordinària que fan 
aquests gratacels, quina llum, quina massa! 

Fixa-t’hi, Hopper!» I Hopper va respondre: 
«De tot se’n pot fer una bona composició.»

 Charles Burchfield, contemporani 
de Hopper, també pintava escenes urbanes, 
tot i que destacava més amb escenes de po-
blets rurals, un tema que Hopper tractava 
menys. Hopper va escriure una crítica de 
Burchfield (a qui admirava) que molts crí-
tics consideren una de les millors anàlisis, no 
tant de l’obra del segon, sinó de la de Hop-
per mateix. «A partir de l’afinitat que sent 
vers els elements particulars —escriu Hop-
per— Burchfield els transforma en èpics i 
universals. Per a ell cap tema no és prou in-
significant per a no ser objecte d’interpreta-
ció: una carretera d’asfalt enmig d’un dia de 
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EDWARD HOPPER (Nova York, 1882-1967) és considerat un dels representats més destacats 
del realisme del segle xx, tot i que mentre fou viu la seva obra no va ser gaire reconeguda. De ben 
jove es va interessar per pintors europeus com Manet i Degas. Els temes i l’austeritat de la seva obra 
han estat vistos per molts entesos com una descripció de la solitud i l’alienació de la vida moderna 
nord-americana. Ell, tanmateix, sempre va rebutjar qualsevol explicació al·legòrica dels seus quadres. 

SHERRY MARKER es va llicenciar en Grec clàssic, en Història antiga i ha estudiat Arqueologia 
a l’American School of Classical Studies d’Atenes. Imparteix classes a l’Smith College, a Massac-
husetts. Ha publicat al New York Times i és autora d’un bon nombre de guies turístiques de Grècia. 
Alguns dels llibres que ha escrit són The Peloponnese (1984), Philip of Macedon and the Royal Sites of 
Macedonia (1989), Illustrated History of the United States (1988), Norman Rockwell (1989) i Edward 
Hopper (1990).
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sol espaterrant, vagons i locomotores aban-
donats en unes vies de mala mort, la pluja 
d’estiu tòrrida que ens sadolla d’avorriment 
desesperançat... tota la vida xafogosa i xaro-

na de la ciutat petita americana, i al darrere 
de tot plegat, la desolació trista del nostre 
paisatge suburbà.»
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W. H. Auden

Els interessos d’un escriptor i els dels seus lectors mai no són els mateixos i si, alguna vega-
da, resulta que coincideixen, es tracta d’un accident afortunat.

Jorge Luis Borges

Més que no pas l’obra d’un sol home, Ulisses sembla la labor de moltes generacions.

Goethe

És d’esperar que tothom es convencerà aviat que no existeix un art patriòtic ni una ciència 
patriòtica. Ambdós pertanyen, com tot bé excels, al món sencer, i només poden ser impulsats 
amb la lliure interacció general de tots els qui viuen en una mateixa època, sense perdre de 
vista el que queda i es coneix del passat. 

Gabriel Josipovici

Com la majoria d’homes, el capità William Ballantyne s’havia demanat sovint com reac-
cionaria al naixement del seu primer fill. El problema es va solucionar quan li van néixer 
bessons.

Ivan Klíma

La bona literatura no la produeix ni la repressió ni la llibertat, en la literatura la grandesa 
depèn només del talent d’aquell que la crea.  

Albert Camus

En una bona tragèdia tots els personatges tenen raó.

Rhema
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Pàgina 6: Imatge de Nuremberg després dels bombardejos aliats de 1945.

Pàgina 11: Gravat amb què Adrian Ludwig Richter (1803-1884) va il·lustrar «Retroba-
ment inesperat», de Johann Peter Hebel. 

Pàgina 13: Fotografia que W. G. Sebald va triar per acompanyar el relat «La cour de l’an-
cienne école». 

Pàgina 17: Norwich Elm Hill és un dels carrers més antics de Norwich. Va ser reconstruït 
l’any 1507 després que la ciutat s’incendiés. Curiosament hi ha més cases estil Tudor en 
aquest carrer que en tot Londres. 

Pàgina 33: Estació de Liverpool Street, a Londres. Va ser inaugurada l’any 1874. Té un 
paper central a Austerlitz. 

Pàgina 42: Mecanisme de funcionament d’una bomba d’ariet. 

Pàgina 55: Nen de Gopprechts (Alemanya), any 2010. Aquesta fotografia forma part de 
l’exposició «Fragments». Gentilesa d’Anna Soler Horta. 

Pàgina 57: Wertach im Allgäu (Alemanya), any 2010. Aquesta fotografia forma part de 
l’exposició «Fragments». Gentilesa d’Anna Soler Horta. 

Pàgina 60: Hotel Midland, Manchester. Fou inaugurat al 1903 i el va dissenyar Charles 
Trubshaw (1841-1917). 

Pàgina 65: Fotograma de City Lights (1931), primera pel·lícula sonora de Charles Chaplin. 
Chaplin va menester cent noranta dies per a completar aquest film. Virginia Cherrill hi fa 
el paper de la noia cega. A l’estrena a Los Angeles hi va assistir Albert Einstein. 

Pàgina 73: Hills, South Truro (1930). Oli sobre tela. Fa 83 x 123,5 cm. Actualment és a The 
Cleveland Musuem of Art (EUA). 

Pàgina 74: Cape Code Morning (1950). Fa 86,7 x 102,3 cm. Des de 1986 es pot contemplar 
a l’Smithsonian American Art Museum, a Washington DC. 

Pàgina 75: Cape Code Evening (1939). Fa 76,2 x 101,6 cm. És a la National Gallery of Art, 
a Washington. 

Pàgina 76: The Mansard Roof (1923). Aquarel·la sobre grafit i paper. Fa 35,2 x 50,8 cm. És 
al Brooklyn Musem, a Nova York. 

Imatges
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Pàgina 77: Drug Store (1927). Oli sobre tela. Fa 73,7 x 101,9 cm. És al Museum of Fine 
Arts, a Boston.

Pàgina 81: Poble de Bunifaziu (Còrsega) l’any 1932. La fotografia és d’André Kertész 
(1894- 1985) i fa 19,8 x 24,5 cm. A «La cour de l’ancienne école», quart relat de Campo 
Santo, el narrador rep una carta que prové d’aquesta localitat.
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