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La novel·la Els 
anells de Saturn, 
de W.G. Sebald 
(Wertach, Ale-
manya, 1944 - 
Norfolk, Angla-
terra, 2001), un 

dels grans escriptors i teòrics de la 
literatura del segle XX, es pot llegir 
per primer cop en català gràcies a 
l’editorial Flaneur i a la traductora 
Anna Soler Horta. Sebald, coneixe-
dor que els anells de Saturn estan 
formats per una barreja de partícu-
les de vidre i de pols suspesa, escriu, 
l’any 1995, un llibre inclassificable 
pròxim a l’assaig enciclopèdic. En-
tre la fragilitat i la vulgaritat, l’obra 
hibrida gèneres com la biografia, el 
dietari, la crònica viatgera, l’explo-
ració del mite, la reflexió moral i les 
memòries, una fructífera confusió 
de gèneres que ja havia atret escrip-
tors com Claudio Magris i Peter 
Handke. Com en molts llibres de Se-
bald, Els anells de Saturn té un re-
refons reflexiu de to amarg, aman-

W. G. Sebald, un 
festival de decadència 
 

W.G. SEBALD ESTÀ 
CONSIDERAT UN 
DELS ESCRIPTORS 
ALEMANYS MÉS 
RELLEVANTS DEL 
SEGLE XX. ÉS 
AUTOR D’OBRES 
COM ‘AUSTERLITZ’ 
I ‘ELS EMIGRATS’, 
ON PARLA DE LA 
GUERRA I LA 
DESTRUCCIÓ 
D’EUROPA 
FUSIONANT 
GÈNERES 
LITERARIS.

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL sit per l’actitud humanista de l’es-
criptor. L’autor va viure el nazisme 
i l’Holocaust, i la seva memòria se 
li imposa com un deure gairebé ètic, 
sense que això signifiqui en cap cas 
una escriptura moralitzant. 

Situat a l’agost del 1992, el relat 
comença amb un narrador en pri-
mera persona i sense nom que ex-
plica que un any abans de l’escriptu-
ra va emprendre un viatge a peu pel 
comtat de Suffolk, a la costa est 
d’Anglaterra. Necessita aquest pe-
riple vora el mar per omplir un buit 
existencial després d’haver acabat 
una feina molt absorbent. La con-
templació dels paisatges solitaris i 
dels llogarrets costaners genera una 
fusió d’espais, èpoques i personat-
ges, així com un doble pla narratiu: 
d’una banda, la descripció acurada i 
detalladíssima a base d’una adjecti-
vació rica i abundant; i, de l’altra, un 
procés de meditació arran de les 
persones i dels llocs trobats al llarg 
del trajecte físic i espiritual que Se-
bald treballa amb excel·lència. Se-
gons diu el narrador, “vaig comen-
çar a redactar les pàgines que se-
gueixen” des de l’hospital de Nor-
wich, en un estat d’immobilitat 
gairebé absoluta. A partir d’aquest 
capítol inicial, la prosa de Sebald 
sempre dansa entre el fet i la ficció, 
l’absència i la presència. 

El record que preval al llarg de to-
ta l’aventura del narrador és una 
sensació agredolça de llibertat de 
moviments i alhora d’horror para-
litzant. A Els anells de Saturn, Se-
bald reflexiona sobre els seus temes 
predilectes –el temps, la memòria i 
la identitat–, però no ho fa des d’un 
punt de vista teòric ni egocèntric, si-
nó que gasta la fusió d’identitats en 
el cas concret d’ell mateix amb Mi-
chael Hamburger i amb Friedrich 

Hölderlin, tots tres escriptors ale-
manys que es van haver de traslla-
dar a Anglaterra.  

L’estratègia literària de Sebald és 
l’oposició radical a l’oblit. Potser per 
aquest desig ferri de no desaparèi-
xer, un cop contemplades les traces 
de destrucció arreu, el llibre esde-
vé homenatge i record però també 
crítica històrica i política sobre el 
passat imperial d’Anglaterra. Se-
bald transforma la no-permanència 
de la natura i de la història en accep-
tació, però ho fa integrant tot de ma-
terials de procedència heterogènia 
per bastir un univers que no desapa-
regui: l’art i la cultura com a pilars 
inalterables. 

Marcats pel desarrelament 
Els anells de Saturn conté cites lite-
ràries, diàlegs transcrits i imagina-
ris amb els escriptors preferits de 
l’autor, retalls de diari, fotografies 
–Sebald opina que la imatge fixa té 
una poderosa força testimonial–, 
fragments de somnis, etc. A més, 
tots els personatges del llibre, cone-
guts i cèlebres (Borges, Browne, Jo-
seph Conrad, Chateaubriand) o des-
coneguts i anodins, tenen en comú 
que són individus marcats per una 
sensació de desarrelament. La mi-
rada sebaldiana sobre ells tendeix, 
sempre, a una melancolia provoca-
da per la constatació de la decadèn-
cia universal. Un decaïment agreu-
jat pel pas del temps, que tot ho ar-
rabassa. El sentiment de pèrdua del 
narrador s’encomana amb la matei-
xa intensitat que la il·lusió per tot 
allò que roman inalterable i que no 
ha patit els efectes de la mecanitza-
ció i la deshumanització. Sebald sap 
agafar la mà al lector i convidar-lo 
a fer el seu propi viatge mental 
transformador.!
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L’últim dels va-
lencians és una 
ucronia amb ele-
ments de novel·la 
en clau. Guiller-
mo Colomer (Al-
zira, 1966) l’ha es-

crita amb la voluntat de donar for-
ma literària a un País Valencià que, 
segons ell, hauria pogut existir si el 
valencianisme, d’una banda, hagués 
superat els entrebancs d’una burge-
sia inepta i servil i d’una intel·lectu-
alitat allunyada de la gent i, de l’al-
tra, hagués trobat una tercera via 
entre la submissió castellanitzado-
ra davant Madrid i el seguidisme de 
Catalunya i de l’ideal “utòpic” dels 
Països Catalans. 

A les més de cinc-centes pàgines 
de la novel·la, que està escrita en un 

El País Valencià que no va ser
valencià dialectal i té un arc tempo-
ral que va des de la Guerra Civil fins 
a principis del segle XXI, hi surten 
personatges històrics com Joan 
Fuster, Manuel Broseta i Manuel 
Sanchis Guarner, transsumptes fic-
ticis de personatges reals (Marcel 
Ferrandis és Amadeu Fabregat, els 
premis Corella remeten als Octu-
bre, el diari La Sucursal ac-
tua com Las Provincias) i 
personatges de ficció. 
Entre aquests últims, 
destaquen els inte-
grants de la família 
Daràs, des del patriar-
ca que va aixecar la for-
tuna familiar gràcies a 
“l’or verd” dels taronge-
rars fins al seu net, un caris-
màtic arquitecte que es fica en 

de la novel·la es defineixen en bo-
na mesura pels seus posiciona-
ments ideològics. També els Daràs, 
un èmul modern de la família Bor-
ja, sempre crispats per la rivalitat 
política i la cobdícia. 

Tot i que de vegades resulta cari-
caturesc –el retrat que fa d’un cert 
catalanisme cultural– i simplista –el 
fulgurant ascens polític del protago-
nista s’explica narrativament pel 
seu carisma ibsenià i no pel context 
ni tampoc per la seva intel·ligència 
ideològica–, L’últim dels valencians 
té episodis intensos i passatges d’in-
terès. En conjunt, i deixant de ban-
da una estructura deixatada i un es-
til massa prolix, té la virtut de repre-
sentar el País Valencià com una ter-
ra ferotgement marcada pels tabús i 
els traumes.!

L’ÚLTIM DELS 
VALENCIANS 
GUILLERMO 
COLOMER 
LLIBRES DE LA 
DRASSANA 
528 PÀG. / 21,95 !
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política i que, al capdavant d’un Par-
tit Popular inconcebiblement regi-
onalista, primer aconsegueix l’alcal-
dia de València i, finalment, la pre-
sidència de la Generalitat, tot amb 
la missió d’unir la societat valencia-
na i de revalencianitzar-la. 

Per a Colomer, el fet clau en la 
història recent del País Valen-

cià, i per tant també en la 
novel·la, és la Batalla de 

València, la brutal ope-
ració d’estat “que par-
tí pel mig l’ànima 
dels valencians per 
tal de salvar Espa-
nya” i que va proble-

matitzar d’una mane-
ra radical tant la histò-

ria com els símbols i la 
llengua. Tots els personatges GETTY
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¿Podeu pensar 
per un moment 
com deu ser el 
pitjor lloc del 
món? Ho teniu? 
D’acord. Doncs 
aquest indret no 

és ni remotament pitjor que Tibo-
onda, un poblet minúscul enmig de 
l’absolut no res al desert d’Austràlia 
i on comença Despertar a l’infern, 
novel·la que acaba de publicar Les 
Males Herbes en català i reeditar 
Sajalín en castellà. Si no ho creieu, 
busqueu a Google Maps qualsevol 
poble de l’Outback australià, on se 
suposa que està situat aquest lloga-
ret fictici, i descobrireu per què 
Barcroft Boake el definia com el 
punt on descansen els morts. Àrida, 
extrema, salvatge i amb les perspec-
tives de futur menys esperançado-
res que es puguin imaginar per als 
seus escassos habitants, Tiboonda 
és la destinació laboral del professor 
de literatura John Grant, que cada 
nit resta un dia dels que falten per 
acabar els dos anys de feina que li 
queden per obligació contractual en 
aquest cul del món.  

És aquesta frustració el que fa 
que siguin tan desitjades les vacan-
ces escolars: amargat, fart i resignat, 
el pobre home les espera com l’úni-
ca via d’escapatòria perquè no veu 
l’hora de marxar d’aquest avern de 
sorra i sol. De camí a Sydney, la se-
va destinació final, farà escala a 
Bundanyabba, un poble miner on 
no hi ha res a fer més enllà de beu-
re cervesa en quantitats desorbita-
des i jugar-te els calés en jocs d’at-
zar locals. A priori cap problema, 
perquè Grant només s’hi haurà d’es-
tar vint-i-quatre hores. A posteriori 
serà, però, la seva perdició. 

Perdre els papers  
L’ànsia de fugir d’una realitat mise-
rable és el punt de partida de Des-
pertar a l’infern, de Kenneth Cook, 
una de les grans novel·les de desert 
i un clàssic de la literatura australi-
ana. Concebut com un western mo-

Catarsi en el pitjor 
lloc del planeta 

dern, va ser l’obra que va donar la 
fama al seu autor, que va tenir una 
prolífica carrera com a periodista 
i escriptor fins a la seva mort, quan 
tenia només 57 anys. Una història 
curta i delirant que va d’algú que 
perd els papers de manera quasi 
llegendària, cosa que li farà replan-
tejar-se la vida. I fins i tot si val la 
pena viure-la. 

Indiscutible èxit al seu país, i 
adaptada al cinema sota la direcció 
de Ted Kotcheff el 1971, la història 
d’aquest professor també aprofun-
deix en un tema actualíssim: 
l’adaptació del nadiu de ciutat a 
l’entorn rural i la manera de relaci-
onar-se amb la població autòctona. 

ra s’entrelliguen amb una cruesa 
efectiva i addictiva. L’autor acon-
segueix arribar al final de tot del 
pou de la deriva mental del prota-
gonista en una escena que queda 
marcada a la retina. Despertar a 
l’infern et deixa estabornit, i no se-
rà el teu millor consol quan tin-
guis un mal dia, però és d’una qua-
litat literària indubtable. Una 
obra que se t’enganxa al cervell i 
que fa que, setmanes després 
d’haver-la llegit, encara et faci por 
enfrontar-te a la gran pregunta 
que deixa: “Em podria passar a 
mi?”. La total honestedat de la 
resposta pot arribar a ser terrorí-
fica per a qui la formuli.!

No és pas l’atzar 
el que ha fet que 
el títol d’aquest 
volum sigui degut 
a Edmond Jabès; 
la citació, en el 
francès original, 

apareix com a epígraf obrint l’anto-
logia, damunt d’una altra citació 
programàtica, del company de viat-
ge poètic de Clapés, Víctor Sunyol: 
“Fer-se un mateix el foc”. Dos poe-
tes cars a l’autor, que li donen divi-
sa. Jabès és el poeta que s’inter-
pel·la: com parlar del que no pot ser 
dit? Què és escriure? Creació pura? 
Indagació? Consignació vital? Re-
velació? El company Sunyol com-
pleta, a la seva manera, la qüestió. El 
foc no pot ser manllevat. És de tots, 

El despullament al cor de la poesia
però l’has de cercar sol. Així com el 
vigatà, en poesia, ha dit tot el que ha-
via de dir, potser Antoni Clapés ha 
deixat de dir tot allò que calia que 
deixés de dir, fora del seu discurs 
poètic. I des d’aquests pols extrems 
resulta que es troben. Clapés s’en-
dinsa en l’aventura pura del llen-
guatge. Sunyol, que ja l’havia epilo-
gat anteriorment, ho clava: “Un es-
tat de llengua pur, fet u amb l’estat 
d’esperit. Acció i contemplació in-
destriables”. 

Il·luminar el poder del llenguatge 
Cal llegir aquesta poesia com qui 
seu fixant ulls i ment en el museu 
davant d’un quadre de Rothko. 
Són sis volums que s’apleguen, 
conreats en vint-i-cinc anys, per 

pàgines sobre el misteri existenci-
al, el poeta en té prou amb això: “la 
llum és l’enigma que diu l’encara / 
i et fa ser”. I també, més enllà de la 
idea, il·luminació per a la bellesa: 
“Refulgir de l’obscuritat / d’on 
provens”, amb ressons, arreu, 
d’Angelus Silesius i el Cigne de 
Recanati. 

En aquest ara i aquí Clapés es fa 
una pregunta fonamental: què ha 
de ser la poesia? Un objecte ver-
bal als marges de l’existència? Un 
entreteniment que ajudi a repri-
mir la consciència de la nostra 
condició? O bé una exploració 
d’allò que constitueix aquesta 
existència, a la recerca de més ve-
ritat sobre aquest lloc que ocupem 
com a éssers-en-el-món?!
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bé que a A frec ja hi era tot. La re-
formulació és tanmateix possible, 
i eixampla els sentits. Aquí la po-
esia juga a il·luminar el poder del 
llenguatge, l’escamoteig –el silen-
ci com a motor de creació i medita-
ció–, l’afegidura, la presència o 
l’absència, sublimades. La polisè-
mia que neix de la possibilitat o no 
d’una preposició, d’un article, 
d’una conjunció; la potència d’un 
parèntesi o d’un punt, els connec-
tors que poden donar una dimen-
sió al significat de l’oració; la seva 
absència desactiva o, contrària-
ment, activa el vers en una altra di-
recció. Operació que fa efectiva 
amb una llengua esmolada amb 
mots pulcrament engalzats. Allí 
on el filòsof ha d’omplir pàgines i 

El personatge de Cook no s’adequa 
a l’ecosistema redneck plantejat a 
la novel·la: tot i que els locals –sa-
pastres i trastocats, però absurda-
ment acollidors– fan tot el que po-
den per ajudar-lo, res li sembla bé 
a aquest mestre de primària. Per 
això l’únic responsable del deliri de 
John Grant és el mateix John 
Grant, que s’acaba perdent a cau-
sa de les seves pròpies decisions i 
d’una alarmant inseguretat i falta 
de personalitat. 

Ràpida i trepidant, és una obra 
amb moments de gran brillantor 
narrativa, especialment l’escena 
de la caça de cangurs, durant la 
qual la misèria moral i la metàfo-


