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AU TO R

W. G. Sebald 

(Baviera, 1944 - Anglaterra, 2001).

Escriptor i professor alemany. 

Les seves obres més destacades són:

Nach der Natur. Ein Elementargedicht, 1988

Schwindel. Gefühle, 1990

Die Ausgewanderten, 1992 

Die Ringe des Saturn, 1995 

Austerlitz, 2003

«Les referències i vies d'exploració de 

les obres de Sebald són inabastables. 

Endinsar-s'hi és quedar-hi atrapat.»

(David Cuscó i Escudero, El funàmbul)

S I N O P S I

Els rellotges m’han semblat sempre objectes ridículs, 

essencialment mentiders, potser perquè, seguint un 

impuls íntim que no he entès mai, m’he resistit sempre al 

poder del temps i m’he exclòs de l’anomenada actualitat, 

amb l’esperança, tal com ho veig ara, va dir l’Austerlitz, 

que el temps no passés, que no hagués passat, que li 

pogués anar al darrere, que tot fos com era abans o, més 

ben dit, que tots els moments coexistissin simultània-

ment, o sigui, que res del que explica la història fos 

veritat, que els fets ocorreguts no s’haguessin esdevingut 

encara, sinó que s’acomplissin just quan hi pensem. [...] 

Si hem de ser francs, va dir l’Austerlitz al cap d’una 

estona, la relació entre l’espai i el temps, tal com 

l’experimentem quan viatgem, encara conserva un cert 

caràcter il·lusori i il·lusionista, i és per això que, quan 

tornem d’algun lloc, no sabem mai si, de fet, n’hem 

arribat a marxar. [...] Si llavors hagués entès que per a 

l’Austerlitz hi havia moments que no tenien comença-

ment ni final i que, d’altra banda, tota la seva vida se li 

apareixia de vegades com un punt cec sense durada, 

segurament hauria sabut esperar millor.
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«El flâneur 
necessita espai 
per a moure’s i 
no vol 
prescindir de 
la seva 
independència.»

Walter Benjamin

E DI TOR I A L

L’Editorial Flâneur es defineix, per 
començar, com una editorial actual. Actual 
perquè pretén publicar llibres atemporals. 
Gaudim recorrent passatges amb 
la companyia de Baudelaire, Valéry, 
Beckett, W. G. Sebald, Camus, 
Canetti, Benjamin, Walser, Rilke, 
Gombrowicz, Bernhard, Blanchot... 
Artistes actuals.

I és per això que els volem oferir per mitjà de 
traduccions recuperades, reactualitzades o, 
directament, inèdites. Creiem fermament que 
aquestes traduccions formen o formaran part 
de la cultura catalana exactament com ho fan les 
reedicions o actualitzacions dels nostres clàssics. Una 
bona traducció sempre enriqueix alhora la llengua 
de partida i la d’arribada; així, doncs, volem –
humilment–enriquir la nostra cultura.

Malgrat tot, els nostres llibres no es dirigeixen a 
cap lector concret. Volem arribar al màxim nombre 
de persones. És per això que pretenem arribar a les 
llibreries clau de les terres de parla catalana.
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