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de Robert Walser.
Traducció de Teresa Vinardell Puig.

 
seguit de
«Le promeneur solitaire», 
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de W. G. Sebald. 
Traducció d’Anna Soler Horta.
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de Charles Baudelaire. 
Traducció i notes a càrrec de 
Joaquim Sala-Sanahuja. 
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S I NOP S I

—Passejar —vaig respondre— m’és imprescindible 
per revifar-me i per mantenir el contacte amb el món, 
perquè si no el sentís, no podria escriure ni mitja 
lletra més ni produir cap poema, per petit que fos, en 
vers o en prosa. Sense passejar seria mort i ja fa temps 
que hauria d’haver renunciat a la meva professió, que 
estimo apassionadament. [...] Sense passejar i sense la 
contemplació de la natura que hi va aparellada, sense 
aquesta cerca tan deliciosa com instructiva, em sento 
perdut, i, de fet, n’estic.

AU TOR

Robert Walser (Biel, 1878 – Herisau/Aargau, 1956) 
fou autor de les novel·les Geschwister Tanner (1907), Der 
Gehülfe (1908) i Jakob von Gunten (1908), els reculls 
de proses breus Poetenleben (1907), Prosastücke (1916) 
i Kleine Prosa (1917) i les nouvelles Fritz Kochers Aufsätze 
(1904) i         Der Spaziergang (1917), que presentem 
per primer cop en català. Va morir un matí de Nadal 
d’un atac de cor, mentre passejava pels envolts del 
sanatori mental de Waldau, on era ingressat volun-
tàriament d’ençà el 1929.

Aquest llibre també inclou

«Le promeneur solitaire» 
de W. G. Sebald
Traducció d’Anna Soler Horta 

F I T X A T È C N I CA

Autor: Robert Walser
Títol original: Der Spaziergang. 
          Erstfassung.                            
Traducció: Teresa Vinardell Puig
ISBN: 978-84-697-3608-1
Any d’impressió: 2017
Edició: primera
Pàgines: 104
Dimensions: 14 x 22 cm.
Enquadernació: cosida. Rústica amb solapes
Paper interior: Coral Book Ivory

La passejada
Robert Walser
Traducció de Teresa Vinardell Puig

«La seva instintiva i profunda 
aversió per tot allò gran, per 
tot allò que té una categoria i 
unes pretensions, el converteix 
en un escriptor essencial del 
nostre temps, que s’ofega en 
el poder. »

(Elias Canetti, La província de l’home)



06 07.

S I NOP 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 sem-
pre 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 coexis-
tissin simultàniament, 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, en-
cara 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 començament 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.

AU TOR

W. G. Sebald (Wertach im Allgäu, Baviera, 1944 - 
Norfolk, Regne Unit 2001) fou 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

F I T X A T È C N I CA

Autor: W. G. Sebald
Títol original: Austerlitz                         
Traducció: Anna Soler Horta
ISBN: en tramitació
Any d’impressió: 2018
Edició: primera
Pàgines: 304
Dimensions: 14 x 22 cm.
Enquadernació: cosida. Rústica amb solapes
Paper interior: Coral Book Ivory

Austerlitz
W.G. Sebald
Traducció d’Anna Soler Horta

«Les referències i vies d’exploració de 
les obres de Sebald són inabastables. 
Endinsar-s’hi és quedar-hi atrapat.»

(David Cuscó, El funàmbul)

FLÂN EUR.

W. G. Sebald
Traducció d’Anna Soler Horta

Austerlitz



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

Walter Benjamin 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.

A l’Editorial Flâneur sabem que un llibre també és 
un objecte. Per això tenim tanta cura amb triar-ne 
el contingut com amb presentar-lo d’una manera 
impecable. Mai no editarem cap llibre que no ens 
agradi. 

EDITORIAL FLÂNEUR

info@editorialflaneur.cat 
www.editorialflaneur.cat


