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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 
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«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. 
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