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W.G. Sebald no va 
sentir la necessitat 
d’escriure fins a 
mitjans de la dèca-
da dels 80, quan ja 

feia anys que es dedicava a la docèn-
cia universitària a Norwich, Angla-
terra. “Cap a la meitat de la meva vi-
da em vaig adonar que les exigènci-
es de la feina a la universitat (i d’al-
tres que tots tenim) m’assetjaven 
cada cop més i que necessitava una 
via d’escapament”, explicava a Jo-
seph Cuomo en una entrevista el 
2001, coincidint amb la publicació 
d’Austerlitz. En aquells moments, 
Sebald –que tenia 57 anys– ja s’havia 
fet un lloc en l’atapeït panorama de 
la literatura alemanya de qualitat 
gràcies a llibres com Els emigrats 
(1992), disponible en català a Edici-
ons 62, i Sobre la historia natural de 
la destrucción (1999), publicat en 
castellà a Anagrama, com gran part 
de la seva obra. L’antologia de poe-
mes que l’editorial Hanser va posar 
en circulació el 2003, Über das Land 
und das Wasser, desmenteix la voca-
ció tardana de l’autor, perquè recull 
textos des del 1964, en què Sebald 
acabava de fer 20 anys. 

“És un escriptor de la mateixa ge-
neració que Handke i Fassbinder, i 
tots tres comparteixen la ràbia de 

saber que els seus pares havien tin-
gut un paper terrible durant la Sego-
na Guerra Mundial. Sebald, sense 
anar més lluny, era fill d’un assassí, 
i això contagia els seus textos d’un 
sentiment irrefutable de malenco-
nia”, recorda Enric Rebordosa, un 
dels tres editors de Flâneur, que re-
cupera el llibre amb una nova versió 
de la traducció d’Anna Soler Horta, 
publicada per primera vegada el 
2003 a Edicions 62 i descatalogada 
des de fa anys. “El subsol de la seva 
obra és l’Holocaust –afegeix David 
Cuscó–. No li interessa tant la cultu-
ra jueva com preguntar-se per què 
va acabar passant tot allò. Per això 
trasllada algunes idees clau de Wal-
ter Benjamin a la seva prosa, com la 
de l’àngel del progrés, que avança 
sense poder parar, encara que això 
comporti també destruir”.   

Records que cobren vida 
La trajectòria literària de W.G. Se-
bald va durar tot just 13 anys: va ar-
rencar amb Del natural (1988) i es va 
tancar prematurament amb Auster-
litz (2001), quan l’autor va patir un 
aneurisma mentre conduïa. A l’ho-
ra d’escriure Austerlitz, Sebald va 
barrejar la vida de dues persones re-
als: la primera era la d’un col·lega 
que vivia a Londres, historiador de 
l’arquitectura, interessat per esta-

Flâneur recupera la traducció catalana d’‘Austerlitz’ de W.G. Sebald, en què reconstrueix 
la vida d’un personatge marcat per la desaparició dels pares durant l’Holocaust

cions de tren, auditoris, hotels i al-
tres edificis emblemàtics del capita-
lisme del segle XIX i principis del se-
gle XX; la segona era la d’una dona 
que havia arribat en tren al Regne 
Unit –acompanyada de la seva ger-
mana bessona– procedent d’un or-
fenat jueu, poc abans de l’esclat de 
la Segona Guerra Mundial. Tots dos 
conformen l’enigmàtic Jacques 
Austerlitz, un home que coincideix 
en diverses ocasions amb el narra-
dor del llibre i amb qui manté llargs 
monòlegs: “S’aproximava pas a pas 
a una metafísica de la història que 
feia que els records cobressin vida”, 
hi podem llegir. 

“Sebald és un autor diferent per 
moltes coses: els seus llibres són i 
no són novel·les, autobiografies, 
cròniques històriques i de viatges 
–explica Anna Soler Horta–. Es-
criu prosa, però quan la llegei-
xes t’adones que s’acosta 
més a la poesia. Tota la se-
va literatura queda anunci-
ada a Del natural”. Soler 
Horta destaca “l’alta ela-
boració” de l’estil sebaldià, 
“modelat a partir de refe-
rents sobretot del segle 
XIX”, tot i que mirant cap en-
rere va aconseguir llibres 
d’una postmodernitat conside-
rable, ja sigui per la barreja de gène-

res com per la inclusió d’imatges 
que, mirant de confirmar el que ex-
plica als textos, “posen en dubte la 
seva veracitat”, segons recorda la 
traductora. “Quan acabes de llegir 
un dels seus llibres no saps ben bé 
què ha passat ni com –assegura Al-
bert Aixalà, el tercer editor de 
Flâneur–. S’obren tants interro-
gants que l’única manera factible de 
resoldre’ls és tornant a llegir-lo”. 

El laberint d’Austerlitz es des-
plega a partir de les trobades del 
narrador amb Jacques Austerlitz, 
un apassionat de la història d’edifi-
cis com l’estació de tren d’Anvers, 
l’Hotel Great Eastern de Londres i 
el balneari de Marienbad. Les coin-
cidències en un primer moment ca-
suals entre els dos personatges 
–Sebald reconeixia aquest element 
com un dels motors de la seva nar-
rativa– acaben assolint una estra-
nya regularitat que permet que 
Austerlitz acabi evidenciant els 
traumes d’haver crescut sense sa-
ber els orígens familiars, que acaba 
trobant a Praga. A conseqüència de 
l’inici de la Segona Guerra Mundi-
al, el pare ha de fugir a París i la ma-
re és internada al camp de concen-
tració de Terezín.  

“L’eix moral de tota l’obra de Se-
bald és testimoniar –diu Anna So-
ler Horta, que actualment tradueix 
Els anells de Saturn (1995), també 

per a Flâneur–. Mostra l’altra 
cara de l’horror, perquè els 

seus personatges sempre 
recullen les paraules d’al-

gú altre que ha patit 
l’Holocaust”. Intenta 
descriure un dels geno-
cidis més esgarrifosos 
del segle XX amb una 
mirada que no és fron-

tal: “Igual que Claude 
Lanzmann, considera que 

enfrontar-se de cara amb 
aquella monstruositat pot ser 

una falta de respecte”.!

!!!! Jordi Nopca
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