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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)
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S I NOP S I

I la veritat és que només assegut al cotxe entre el lloc 
que acabo de deixar i l’altre cap on vaig soc feliç, 
només al cotxe i durant el trajecte soc feliç, a l’ho-
ra d’arribar soc la persona més infeliç que es pugui 
imaginar, és igual on arribo, si arribo soc infeliç. Soc 
d’aquelles persones que en el fons no suporten cap 
lloc al món i que només són felices entre els llocs d’on 
se’n van i cap on van. Fa anys encara creia que aquesta 
mena de felicitat malaltissa per força havia de conduir 
molt aviat a una bogeria total, però no em va conduir 
a aquesta bogeria total, en realitat em va preservar 
de la bogeria, de la qual he tingut tota la vida la més 
gran de les pors. I justament el meu amic Paul tenia, 
com jo, aquesta mateixa malaltia, ell també havia anat 
durant molts anys i moltes dècades d’un lloc a un altre 
amb l’única finalitat d’anar-se’n d’un lloc i anar cap un 
altre, sense poder fer de cap arribada la seva felicitat. 
[...]

AU TOR

Thomas Bernhard (Heerlen, Països Baixos, 1931- 
Gmunden, Àustria, 1989). Poeta, novel·lista i drama-
turg. De la seva producció narrativa cal destacar-ne 
les novel·les El malaguanyat, Trastorn, Mestres antics o Sí, 
així com la seva pentalogia autobiogràfica.

El nebot de  Wittgenstein és el millor llibre de Thomas 
Bernhard. El nebot de  Wittgenstein va ser traduït al 
català l’any 1985 per Josep Murgades i publicat per 
Empúries. Es tracta d’un llibre que tan sols es pot 
trobar en llibreries de vell. És per això que vam 
creure que, trenta anys després, n’era necessària 
una nova traducció. La vam encarregar a Raül 
Garrigasait, que va assumir el repte i que l’ha superat.

F I T X A T È C N I CA

Autor: Thomas Bernhard
Títol original: Wittgensteins Neffe. 
           Eine Freundschaft                         
Traducció: Raül Garrigasait
ISBN: 978-84-697-8850-9
Any d’impressió: 2018
Edició: primera
Pàgines: 120
Dimensions: 14 x 22 cm.
Enquadernació: cosida. Rústica amb solapes
Paper interior: Coral Book Ivory

    Michael Horowitz/Anzenberger Agency 
(Fotografia de l’autor)

El nebot de 
Wittgenstein
Thomas Bernhard
Traducció de Raül Garrigasait

«Dos-cents amics assistiran
al meu enterrament i tu hi has 
de pronunciar un discurs
vora la meva tomba.»
(Thomas Bernhard, El nebot de Wittgenstein)
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Vaig anar comprenent de mica en mica que estava 
molt sol i que sempre ho havia estat, tant entre els 
gal·lesos com entre els anglesos i els francesos. No 
se’m va acudir mai pensar en els meus veritables 
orígens, va dir l’Austerlitz. Tampoc no vaig sentir mai 
que pertanyés a cap classe, professió o creença religio-
sa determinades. Entre artistes i intel·lectuals em tro-
bava tan a desgrat com en la vida burgesa, i feia molt 
de temps que no tenia força de fer amistat amb ningú. 
[...] Al final l’únic que em lligava a les pesones eren 
certes formes de cortesia que portava a l’extrem i que 
avui sé, va dir l’Austerlitz, que observava no tant en 
atenció als interlocutors, sinó perquè em permetien 
ignorar el fet que tota la meva vida reposava, d’ençà 
que tenia memòria, sobre una desesperació inevitable. 
 
AU TOR

W. G. Sebald (Wertach im Allgäu, Alemanya, 1944 

- Norfolk, Anglaterra 2001) és un dels últims grans 
escriptors del segle XX. Als seus llibres explora l’em-
premta de la història en els paisatges i individus d’una 
Europa destruïda per les guerres, mitjançant una prosa 
reposada i suggeridora que mescla diversos gèneres 
literaris. A més d’Austerlitz, entre les seves obres des-
taquen Del natural, Els emigrants i Els anells de Saturn, 
que publicarem en la nostra Biblioteca W. G. Sebald.

Austerlitz és el cim creatiu de W. G. Sebald. És una 
obra que, com acostuma a passar amb aquest narrador 
alemany, barreja diversos gèneres per acabar confor-
mant-ne un d’únic i original. Austerlitz és el llibre que 
cal llegir si volem aproximar-nos i mirar d’entreveure 
alguna cosa enmig de la bogeria que va dominar gran 
part del segle XX.

 

F I T X A T È C N I CA

Autor: W. G. Sebald
Títol original: Austerlitz                         
Traducció: Anna Soler Horta
ISBN: 978-84-09-03295-2 
Any d’impressió: 2018
Edició: primera
Pàgines: 336 
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)
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Thomas l’Obscur
Maurice Blanchot
Traducció d’Arnau Pons

F I T X A T È C N I CA

Autor: Maurice Blanchot
Títol original: Thomas l’Obscur. 
           Nouvelle version                        
Traducció: Arnau Pons
ISBN: 978-84-09-05543-2
Any d’impressió: 2019
Edició: primera
Pàgines: 208
Dimensions: 14 x 22 cm.
Enquadernació: cosida. Rústica amb solapes
Paper interior: Coral Book Ivory

    Edició Bilingüe

S I NOP S I

Novel·la? Assaig filosòfic? Autobiografia? Deliri? 
Thomas l’Obscur és un llibre exigent, un repte per a 
qualsevol lector, però sobretot per al que entengui 
la literatura com a simple desenvolupament d’un fil 
narratiu, amb personatges descrits amb detall i unes 
coordenades d’espai i temps ben delimitades. 
De Thomas l’Obscur, algú n’ha dit una obra hermètica, 
però això és un tòpic, com tots, molt empobridor. 
El que és cert és que, a partir d’un llenguatge con-
densat fins a l’extrem, Blanchot suggereix més que no 
pas explicita. D’alguna manera, amb aquest llibre, el 
lector ha de reaprendre a llegir. De tant en tant, Blan-
chot hi escampa algunes boies perquè al lector li sem-
bli que neda en aigües més o menys segures, però és 
un miratge i prou. I és que, aparentment només, l’es-
til de Blanchot remet a una mena de free jazz lingüís-
tic. Aparentment perquè en aquest llibre domina una 
prosa poètica que s’esfilagarsa fins al límit, que lluita 
per sortir de si mateixa, que es clava, confon, ofega, i 
que també (o sobretot) és una reflexió constant sobre 
el poder en positiu i en negatiu de les paraules. 

Thomas l’Obscur no és un llibre fàcil.

La boira inicial que acompanya Thomas (el protago-
nista?) mentre es banya al mar no desapareix de l’obra 
en cap moment. Com que no hi veiem clar, doncs, 
costa molt no fer-se preguntes a mesura que llegim (o 
que ens sembla que llegim): Qui és, aquest Thomas? 
És mort? Qui és Anne? On s’esdevé el que s’esdevé? 
Què s’esdevé? O és que no s’esdevé res? És encertat 
considerar el llibre una actualització del mite d’Orfeu 
i Eurídice? O és simplement una reflexió recargolada 
sobre la impossibilitat de morir? 

Una llista d’apories centrades en la mort? Ens trobem 
en un remolí imparable, com els que Thomas troba 
quan s’endinsa al mar en el primer capítol.

El darrer capítol dels dotze que componen el llibre 
sembla que obri una escletxa d’optimisme, en un 
ambient que sembla (en aquesta obra tot sembla) de 
creació, de naixement, i que potser ens permetrà 
respirar una mica alleugerits. Però només ho sembla. 
Aquest moment de creació acaba fonent-se amb un de 
destrucció, de final, tot i que de final obert. Thomas 
l’Obscur, ho volgués Blanchot o no, és un llibre enig-
màtic. Els pocs crítics que han gosat escriure’n l’han 
relacionat amb Camus i Beckett; tanmateix, potser un 
repàs als interessos del Blanchot crític literari aporti 
algunes claus més concretes: Paul Celan, René Char, 
Nietzsche, Kafka, Bataille, Hölderlin i Mallarmé. 

Maurice Blanchot va (re)escriure Thomas l’obscur du-
rant gairebé vint anys. És per això que n’hi ha diverses 
versions. La que va considerar definitiva és més curta 
que la inicial, ja que, amb els anys, l’autor francès va 
anar aprimant el text. És la que hem publicat. 

AU TOR

Maurice Blanchot (Quain, 1907 –  Le Mesnil-Saint 
Denis) de jove va estudiar filosofia a la universitat 
d’Estrasburg. Durant gran part de la seva vida es va 
dedicar a reflexionar sobre la literatura i el silenci i 
a practicar-los tots dos. Amic d’Emmanuel Lévinas, 
Georges Bataille i Jacques Derrida, sempre va citar 
Kafka com a influència principal. 

Thomas l’Obscur és el primer llibre 

de Maurice Blanchot en català.



«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 
Benjamin, Walser, W. G. Sebald, 
Bernhard, Blanchot, Baudelaire, 
Valéry, Canetti, Rilke... Autors 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


