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Der Maler zeigt, wie Menschen schauen, der Dichter, wie ihre Wahrnehmung die 

Welt modelliert. So ist dieser Dialog zwischen Dichtern und Malern, zwischen den 

Lebenden und den Toten. Er folgt dem Rhythmus des Lidschlags, der Dramaturgie 

von Hell und Dunkel, Träumen und Wachen, Sehen, Gesehenwerden, wobei es nicht 

um den Gegensatz, sondern den Übergang geht, um den Weg, den wir nächtlich 

zurückgehen über die Schwelle, wenn der Morgen die Lider uns öffnet.  

Andrea Köhler, Unerzählt 
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1. Introducció 

En aquesta era visual on el segle XXI està immers cal reflexionar sobre el nou paper de la 

imatge tant com a productora de significat autònoma com des de la vessant que agafa aquest 

univers visual en posar-se en contacte amb l’espai literari. Aquesta irrupció ha forçat una re-

interpretació dels significats propis de cadascun d’aquests mitjans, alhora que una meditació 

sobre el diàleg que s’estableix entre ambdós. D’aquesta unió emergeixen nous horitzons que 

cal entendre dins d’una nova concepció que no només engloba dues manifestacions 

artístiques diferents, sinó que va més enllà i crea un concepte diferent que formula noves 

preguntes. El significant propi de cadascuna d’aquestes expressions dóna lloc a una idea que 

busca crear un discurs més transversal, integrador i ampli.  

 W. G. Sebald emergeix d’aquest nou imaginari artístic on les fronteres entre els 

diferents llenguatges artístics està difosa i, com si es tractés d’una línia discontínua, 

possibilita el contacte i influència d’unes pràctiques amb d’altres. Tot i que és considerat 

principalment escriptor i sempre s’ha mogut en aquest terreny literari, és un fet indiscutible la 

seva voluntat de dialogar amb altres llenguatges, sobretot visuals. La petjada que ha deixat 

Sebald en l’horitzó literari de finals del segle XX és innegable, i no només per la seva 

innovadora transversalitat, sinó també pel tractament dels anys de la guerra i la silenciosa 

crítica que fa al període de dictadura nacionalsocialista. L’obra de Sebald està fortament 

lligada a l’època en la qual l’escriptor nasqué. Winfried Georg Maximilian Sebald arribà al 

món el dia 18 de maig del 1944, a finals de la Segona Guerra Mundial, a Wertach, Baviera. 

Tot i no haver presenciat la guerra directament, es distancià de la ideologia dominant en 

l’Alemanya de la postguerra i fou crític amb les ombres nacionalsocialistes que encara 

rondaven per les institucions acadèmiques. Amb la voluntat de desprendre’s de la presència 

nacionalsocialista lligada amb els seus dos primers noms —Winfried i Georg es van posar de 

moda durant aquest període — va conservar-ne només les dues inicials, passant a ser 

anomenat W. G. Sebald o Max Sebald, pels amics. A mitjans dels anys seixanta va marxar a 

l’estranger: primer a Suïssa, on va poder continuar els estudis de literatura alemanya i anglesa 

lluny del rígid món acadèmic alemany i després a Manchester, per establir-se definitivament a 

East Anglia, a l’est de Gran Bretanya. La seva literatura està profundament marcada pels 

esdeveniments biogràfics que va viure: els seus protagonistes són éssers solitaris, que 
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wandern pel món, d’un lloc a l’altre, sense acabar de pertànyer enlloc. Aquesta literatura de 

viatge, com moltes vegades se l’ha descrit, entén el desplaçament com a eterna condemna: 

degut als esdeveniments que han trasbalsat les vides dels personatges, l’única solució que els 

queda és traslladar-se d’un lloc a l’altre, movent-se per la superfície de la terra sense saber 

ben bé d’on vénen ni on van, intentant trobar les seves arrels sense descans. Com llegim a 

Austerlitz, el protagonista iniciarà la cerca de la seva identitat ben entrat en la vida adulta i 

unint fils i records borrosos anirà desentrellant la seva història personal, allò que el defineix. 

Aquesta retrospecció als dolorosos records del fosc passat comporta una gran fatiga moral i 

física, i és per això que no tots els caràcters sebaldians s’hi enfrontaran. Un exemple és Max 

Aurach, qui lliurarà el diari personal de la seva mare, on ella narrà la seva història personal i 

la seva vida durant la guerra, al protagonista, per tal de no haver-s’hi d’encarar. Tot i trobar a 

Anglaterra un lloc on formar una família i arrelar-se, Sebald no abandona mai el passat —i el 

present de la postguerra— alemany, i a més de les crítiques que farà a l’Acadèmia alemanya 

en els seus treballs acadèmics, impregnarà la seva literatura de nostàlgia, patiment i mort. 

Enlloc d’agafar un punt de vista generalitzador i parlar de les atrocitats comeses en el fosc 

període de la dictadura hitleriana, l'escriptor es fixarà en les petites històries silenciades de les 

víctimes. La seva escriptura farà d’altaveu d’aquells records guardats en fotografies i clavats 

en la memòria que envolten l’univers de la guerra. A partir d’allò particular, l’escriptor 

avançarà cap a sentiments i valors més universals, en una crítica al tractament de les víctimes 

de la guerra en els anys subseqüents.   

 Sebald obre camí cap a una nova manera d’entendre la literatura, consistent en una 

experiència transversal entre text i imatge. En la seva obra en prosa, l’escriptor integra la 

fotografia en el text, no només il·lustrant o connectant-la amb el fil narratiu, sinó omplint un 

espai on el text no pot arribar. Seguint a J. J. Long, les fotografies “frequently function as 

traces of a past that cannot be understood without the supplement of narrative” . Sebald opta 1

per transmetre algunes sensacions que, pel potencial narratiu que contenen, són anomenades 

per Thomas Kasuar “Bildgeschichten” i, continua l’autor, “das Geschriebene nicht nur 

ergänzen, sondern interpretieren.”  La funció d’aquesta relació és segos Clive Scott la de 2

J. J. Long "History, Narrative, and Photography in W. G. Sebald's "Die Ausgewanderten"" a The Modern 1

Language Review 98, núm. 1 (2003): 117-37. [Recurs online: http://www.jstor.org/stable/3738179. Darrera 
visita: 9 de juny del 2016] p. 120.

 Thomas Kasuar “Geheimnisvolle Fähigkeit zur Transmigration. W. G. Sebalds interkulturelle Wallfahrten in 2

die Leere” a Arcadia 31 (1996), pp. 197-216, p. 216.
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“dramatize the unstable relationship between the shown and its telling”  i d’aquesta manera 3

evocar en el lector una vivència passada, un record no viscut directament, però imprès en 

aquesta fotografia. “These imagines have no claims to significance other than their own 

arbitrary survival, frame-frozen out of time’s impenetrable narrativity”.  Els documents 4

visuals són petjades que actuen com a portadores del record, com a vestigis de la memòria 

impertorbables al temps. 

 Reprenent la idea de l’ús de material fotogràfic davant de l’incapacitat de poder 

descriure certs fets amb paraules, W. G. Sebald confessa la impossibilitat d’escriure sobre 

temes delicats com el dels camps de concentració: “so the only way in which one can 

approach these things, in my view, is obliquely, tangentially, by reference rather than by 

direct confrontation.”  L’escriptor pretén despertar al lector un discurs reflexiu amb el 5

contingut visual i narratiu dels tràgics esdeveniments, vol avivar la memòria i parlar de fets 

concrets, d’històries i persones particulars que personifiquin l’horror viscut. En l'assaig sobre 

l'obra de Jan Peter Tripp “Wie Tag und Nacht: Über die Bilder Jan Peter Tripp” l'autor dóna 

pistes per entendre la seva pròpia obra i afirma: 

Remembrance, after all, is in the end nothing other than a quotation. And the 

quotation interpolated into a text or an images forces us, as Eco writes, to revisit 

what we know of other texts and images, and reconsider our knowledge of the world. 

That, in turn, requires time. In taking it, we enter upon narrated time and cultural 

time.  6

Aquí Sebald està citant els punts clau que conformen la seva obra: la memòria, el record, el 

temps, l’espai, la nostàlgia i el relat. La conjunció entre el text i la imatge obren camí a 

històries banyades de melancolia, pertanyents a un temps que ens sembla molt llunyà encara 

 Clive Scott “Sebald’s Photographic Annotations” dins de Saturn’s Moons. W. G. Sebald — A Handbook,3

(Oxford: Legenda, 2011), p. 220.

 Clive Scott, op.cit, p. 222.4

 Michael Silverblatt “A Poem of an Invisible Subject” a Lynne Sharon Schwartz (ed.) 5

The Emergence of Memory: Conversations with W.G. Sebald (Nova York: Seven Stories Press, 
2007), p. 80.  

 W. G. Sebald. (1998) “As Day and Night: On the paintings of Jan Peter Tripp” dins de A place in the Country. 6

Penguin Random House, 2014 [Versió Kindle] p. 169.
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que en realitat no fa més de cent anys. Les imatges són finestres a escenaris molt diversos. 

Per una banda mostren la fascinació de Sebald per l’arquitectura: el text que narra 

l’observació meticulosa d’edificis públics o estacions de tren ve acompanyada per imatges 

que es proposen apropar una mica més al lector a la mirada del protagonista, al que veuen els 

seus ulls. D’altra banda, també són reminiscències de persones d’altres èpoques i, per tant, 

ens traslladen en el temps i l’espai per enfrontar-nos a uns ulls que encara miren, que sembla 

que encara tinguin alguna cosa a dir. Dins d’aquesta mescla de material visual hi ha també 

imatges d’objectes aparentment banals, com tiquets de transport, que tenen la funció de 

documentar, de fer verídica la odissea del personatge, i per tant, “they appear to fulfil a more 

traditional “authenticating” role”.  Aquí entra en escena la faceta de Sebald com a 7

col·leccionista. Aquesta afició ja ve de lluny, com el propi escriptor confessa: “I’ve always 

collected stray photographs; there's a great deal of memory in them.” . Aquesta afició s’ha 8

d’entendre dins la concepció de la fotografia com a material evocador. De la mateixa manera 

que la narrativa de Sebald té un gran sentit commemoratiu, la fotografia entra també dins 

d’aquesta dinàmica i dóna sortida a múltiples pensaments i sensacions. Es tracta, doncs, 

d’una eina amb un gran potencial que sobresurt del paper imprès i s’endinsa dins la nostra 

ment. Les històries que s’amaguen darrere cada fotografia atrapen al lector, de la mateixa 

manera que ho van fer amb Sebald, en la seva primera trobada. Algunes fotografies 

camuflades entre les pàgines plenes de paraules escrites no són solament vestigis que formen 

part d’aquesta col·lecció forànea de l’escriptor, sinó que comporten la seva presència. Sebald 

estava molt interessat en la fotografia, i era també un fotògraf actiu. Com Michael Krüger 

explica, “it was a strange thing to wander in a city with Max, in that he always had his 

camera to hand. He would sometimes stop every few paces and take a picture. Always trying 

to capture and preserve something he had seen.”  Aquesta obsessió de l’escriptor per capturar 9

tot allò que li crida l’atenció té a veure amb aquesta voluntat d'atrapar el temps per conservar 

els records. Pel fet que la majoria de les imatges dels llibres que il·lustren el periple dels seus 

personatges siguin aparentment realitzades per Sebald, ens condueix a la difícil tasca 

 J. J. Long, op. cit p.125.7

 Maya Jaggi, “Recovered Memories” entrevista amb W. G. Sebald a The Guardian, 22 de setembre 2001. 8

[Recurs online: https://www.theguardian.com/books/2001/sep/22/artsandhumanities.highereducation Darrera 
visita: 29 de maig del 2016].

 Tim Adams “The eyes have it” article publicat a The Guardian. The Observer, 19 de setembre 2004. [Recurs 9

online: https://www.theguardian.com/books/2004/sep/19/fiction.wgsebald. Darrera visita: 29 de maig 2016]
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d’establir la fina línia entre la ficció i la realitat. Aquestes imatges actuen com a testimonis 

que testifiquen la presència de Sebald en aquest suposat viatge fictici dels protagonistes. Això 

porta a la pregunta de fins a quin punt Sebald és el protagonista de les seves històries, 

totalment o parcial. Aquest aire documental que adopten les seves obres Sebald, de nou, vol 

fer reflexionar al lector: no es tracta d’una ficció, sinó d’una realitat que té les seves pròpies 

petjades en les fotografies. Amb tot això, l’escriptor crea “a cut and paste of cultural and 

personal memory”  que tindrà una gran repercussió fins al punt de ser considerat l’iniciador 10

d’un nou gènere.   

 Aquest vincle entre l’art visual i el text escrit és el punt de partida d’aquest estudi, que 

pretén reflexionar sobre aquests nous horitzons a partir de l’obra de W. G. Sebald i Jan Peter 

Tripp titulada Unerzählt. Joia editorial publicada l’any 2001, és una mostra d’aquesta relació 

constant que s’estableix entre dos mitjans artístics diferents. Aquesta peça consisteix en 33 

aiguaforts de mirades duts a terme per Jan Peter Tripp juntament amb 33 breus poemes escrits 

per Sebald, que units, creen una admirable experiència estètica i simbòlica. Traduïda al 

castellà com Sin contar desprèn no només aquesta unió interdisciplinària, sinó que també ens 

introdueix al món dels dos artistes i ens dóna a conèixer la concepció que ambdues figures 

tenen de l’art i les formes de representació de la realitat. L’objectiu d’aquest treball acadèmic 

és, per tant, donar a conèixer l’obra Unerzählt com a exemple magne de les relacions entre la 

literatura i les arts visuals, en aquest cas, a través de la juxtaposició entre breus poemes i 

aiguaforts hiperrealistes de mirades. Per tal de desentrellar els significats que s’amaguen en 

aquesta peça he focalitzat l’estudi en la conjunció entre, per una banda, la relació text-imatge 

i, per altra, entenent-la com una mostra de la concepció artística de Sebald i Tripp. En aquesta 

investigació, per tant, pretenc realitzar una aproximació a un tema molt concret —l’obra 

Unerzählt— adoptant, però, una visió general i transversal, que em permeti realitzar 

connexions amb altres qüestions per tal d’entendre la producció de Sebald i Tripp dins d’un 

context artístic i literari més ampli. 

 La creació anomenada Unerzählt, en comparació amb la major part de la producció 

sebaldiana, no ha estat estudiada profundament. Es tracta d’una peça molt singular, que 

s’allunya de l’estil en prosa de l’escriptor i crea una obra de caire més artístic i amb un gran 

valor estètic. Malgrat que en la meva recerca no he trobat cap anàlisi extensiva d’aquest 

 Joanna Kavenna, “A trick of the eye”. Telegraph [versió digital] 22 Agost del 2004 [Recurs online: http://10

www.telegraph.co.uk/culture/books/3623825/A-trick-of-the-eye.html. Darrera visita: 20 maig 2016].
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volum en concret, diverses figures del món acadèmic o periodístic s’hi han sentit atretes i han 

aportat diferents observacions. La primera referència que un es troba és la d’Andrea Köhler 

amb l’article “Die Durchdringung des Dunkels. W.G. Sebald und Jan Peter Tripp – ein letzter 

Blickwechsel" que conclou la pròpia peça. En aquest breu assaig, Köhler relaciona Unerzählt 

amb la primera obra poètica de Sebald Nach der Natur (1988). L’autora argumenta que els 

petits “epitafis” es relacionen amb la resta de la producció de Sebald a partir del tractament 

del record i del temps, però sobretot per la voluntat de donar veu a aquelles històries que han 

quedat callades. Fent diverses referències a altres obres de Sebald, per tal de buscar-ne els 

vincles, es centra amb els petits poemes sebaldians, els quals tenen una gran càrrega 

autobiogràfica. Tot i així, també dedica un paràgraf als ulls com a motiu principal de l’obra, 

els quals, Köhler argumenta, estan estretament relacionats amb la guerra. Aquesta connexió 

entre el període nacionalsocialista i les mirades de Sebald és justificada a partir de la mirada 

de Paul Bereyter, que està lligada “mit einer immer zwanghafter wiederkehrenden Erinnerung 

an die NS-Zeit, so ist das Verlöschen des Augenlichts zugleich doch begleitet von einem 

«gewissen Gefühl des Komforts».  El títol de l’article fa referència a l’assaig dedicat a l’obra 11

de Tripp “Wie Tag und Nacht: Über die Bilder Jan Peter Tripp” on Sebald interpreta que l’ull 

mig enfosquit del gos que apareix en La declarátion de guerre del mateix pintor ens penetra i 

veu a través de nosaltres.  

 Lorenz Jäger s’interessa també per l’obra d’Unerzählt en l’article “Moralität, Natur 

und Geheimnis: W. G. Sebald und Jan Peter Tripp tauschen Blicke” publicat al diari 

Frankfurter Allgemeine l’any 2003. El periodista i sociòleg para atenció al ulls en relació a la 

cara: els ulls són menys expressius que la boca, per exemple, però es caracteritzen, a 

diferència d’aquesta, per una sofisticació moral i una naturalesa muda, que fa que semblin els 

guardians d’un enigma. D’altra banda, els breus poemes sebaldians, donen vida a “Szenen der 

chthonischen Naturnähe” que “heilen Sprache aus einem Zwischenreich von Utopie und 

Vergangenheit”. Per Jäger, aquestes formes poètiques són vestigis que semblen traslladar al 

lector a un espai indefinit on el temps resta suspès. Interessant-se especialment pel tractament 

del temps en l’obra pictòrica de Tripp, Heike Polster proposa una nova visió a aquesta peça 

en l’extens assaig “Heterochronic Visions: Imag(in)ing The Present”, el qual s’estructura a 

partir de la idea d’heterochronicity. Aquest terme està lligat a la concepció postmoderna de la 

 Andrea Köhler, “Die Durchdringung des Dunkels. W. G. Sebald und Jan Peter Tripp - ein letzter 11

Blickwechsel” dins d’Unerzählt, (Munic, Viena: Hanser, 2003). 
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temporalitat i la història: en la societat tecnològica actual caracteritzada per l’immediatesa i la 

simultaneïtat. l’heterochronicity comporta la unió de diferents objectes, persones o situacions 

de diverses temporalitats en una única franja temporal. Per tal d’il·lustrar aquesta idea en 

l’àmbit artístic, Polster pren com a exemple l’obra de Jan Peter Tripp, interpretant-la des 

d’aquesta perspectiva. Tot i que l’escriptora s’enfoca en la producció artística del pintor 

realista, fa una breu ullada a la seva obra conjunta amb Sebald Unerzählt i argumenta que les 

imatges i textos que la componen poden ser anomenades “heterochronic visions”  ja que 12

versen sobre el pas del temps i comporten una reflexió crítica del present.  

 Tornant de nou a l’univers simbòlic de la mirada, Alan Corkhill fa una interessant 

reflexió sobre la concepció sebaldiana dels ulls. En l’assaig “Angles of Vision in Sebald’s 

After Nature and Unrecounted” Alan Corkhill pren aquestes dues obres poètiques sebaldianes 

per analitzar la concepció de l’escriptor alemany de la visió, des de la seva perspectiva física 

(physical eye) com metafísica (mind’s eye). Analitzant curosament les paraules de Sebald, 

Corkhill argumenta que el tractament que fa el poeta d’ambdues visions és intricat i 

contempla “a complex range of factors that encompass existential uncertainties, melancholia, 

denial and repression of the past” . L’autor dedica un apartat a analitzar la funció de la 13

mirada en l’obra Unerzählt. Per tal de veure la importància i simbolisme que li és atorgada, 

Corkhill para atenció a alguns dels ulls representats en relació al text que els acompanya i en 

busca la relació. Partint de la mateixa base, Tim Adams també dóna un cop d’ull a l’obra 

d’Unerzählt a l'article “The eyes have it”. Publicat al diari The Guardian es fixa també en el 

paper que juguen els ulls en l’obra sebaldiana i a partir d’aquests desemboca a l’obra creada 

juntament amb Jan Peter Tripp. Atorgant importància a la relació d’ambdós autors i, sobretot, 

al fet que compartissin el mateix passat entre ruïnes i destrucció com a conseqüència de la 

Segona Guerra Mundial, el periodista fa un repàs superficial pel llibre, recopil·lant 

informació sobre com va ser dut a terme i relacionant-lo amb la seva primera obra poètica 

Nach der Natur. Adams, però, para també atenció a la memòria que contenen els ulls que 

componen l’obra: per ell, els aiguaforts de Tripp parlen per si sols, són capses plenes de 

vivències impregnades de melancolia i tragèdia.  

 Heike Polster, “Heterochronic Visions: Imag(in)ing the Present” dins de The future of Text and Image: 12

Collected Essays on Literary and Visual Conjunctures (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2001) p.329. 

 Alan Corkhill, W. G. Sebald: Schreiben ex patria / Expatriate Writing. (Amsterdam, Nova York: Edicions 13

Rodopi B. V, 2009).
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 Davant d’aquest superficial estat de la qüestió al voltant de l’obra en qüestió, 

l’objectiu d’aquest estudi és fer un pas més enllà i desentrellar amb cura els significats que 

aquesta peça amaga. Per fer-ho, he estructurat el treball en 3 blocs, els dos primers dels quals 

busquen donar una base que ens acosti a la figura de l’escriptor i la seva concepció de l’art, 

per tal de facilitar-nos l’aprofundiment al tercer apartat, focalitzat directament en l’obra 

subjecte d’estudi. El primer apartat es titula “La pintura hiperrealista com a representació de 

la realitat” i té com a propòsit aportar una contextualització de la pintura hiperrealista i la 

seva relació inseparable amb la fotografia. D’ençà del naixement d’aquestes dues formes 

artístiques, estretament relacionades, hi ha hagut un diàleg turmentós per definir-ne els límits. 

Després d’aquesta introducció històrica i per entendre la visió que té Sebald de l’art com a 

mecanisme de representació de la realitat, i en concret, de l’hiperrealisme, el tercer subapartat 

analitza breument tres escrits de l’escriptor —el capítol sobre Matthaeus Grünewald de Nach 

der Natur, l’últim capítol d’Els Emigrats sobre Max Aurach i la darrera part de Logis in 

einem Landhaus on parla de Jan Peter Tripp— que en la seva conjunció donen una imatge 

força clara de la visió artística sebaldiana. Sobretot aquesta última part que versa sobre Tripp 

és important per entendre l’entorn del qual emergeix Unerzählt, peça que agrupa tant la idea 

artística del pintor hiperrealista com la projecció de Sebald. No només és destacable el fet que 

Sebald hagi combinat la seva poètica amb representacions hiperrealistes, sinó que és també 

interessant que aquestes siguin totes de mirades. És per això, que el segon bloc agafa la 

mirada com a punt de partida per entendre el significat d’aquesta dins del conjunt de l’obra de 

Sebald, però en Unerzählt en particular. En la nostra tradició occidental, els ulls tenen un gran 

potencial simbòlic que defineix la nostra concepció del sentit de la vista. Aquesta càrrega 

cultural influeix també en les representacions de Tripp i en la nostra lectura d'aquestes. Més 

enllà de l’obra en qüestió, la mirada és per l’escriptor un leitmotiv carregat de significat, com 

queda pal·lès en la majoria dels seus textos. Sebald atorga a la visió un rol molt important i la 

relaciona amb conceptes com la transcendència i el misticisme, que també queden plasmats 

en aquesta creació. El segon subapartat referent a la temàtica de la mirada observa les trenta-

tres mirades que componen el volum, intentant desxifrar que amaguen i buscant vincles en 

comú. D’altra banda, i per fer una aportació al fins ara realitzat estudi d’Unerzählt, afegeixo 

un tercer subcapítol on relaciono la mirada i el haiku. Aquesta unió entre dues manifestacions 

diferents dóna lloc a una nova relació simbòlica que em sembla molt afina. Una dins del món 
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literari i l’altra des d’una vessant visual, ambdues expressions comparteixen un univers 

conceptual que explica el motiu pel qual Sebald i Tripp han ideat aquesta obra recorrent a 

aquesta unió. Aquest últim apartat busca aprofundir, per una banda, en el llibre esmentat, i per 

altra, en el vincle establert entre les arts visuals i la literatura a partir d’aquestes dues 

expressions. A més, davant la inexistència d’apropaments que versin sobre la relació haiku-

mirada, he cregut convenient obrir el camí, de manera breu, per donar una visió més completa 

de les múltiples possibilitats simbòliques que Unerzählt conté. Per últim, i fruit de les dues 

seccions anteriors, introdueixo l’obra Unerzählt com a mostra recent de la història entre les 

relacions entre literatura i arts visuals, fixant-me, però, en les seves particularitats. Després 

d’haver analitzat els elements que la componen, l’analitzo doncs des d’una perspectiva 

general, buscant el seu lloc dins d’aquest univers interdisciplinari.  

 La metodologia que he seguit alhora d’elaborar aquest estudi s’ha basat en una 

recerca i exhaustiva per les biblioteques municipals i universitàries de Berlín i Tübingen, 

alhora que una investigació en línia a través dels diferents motors de recerca i bases de dades 

existents. Pel fet que W. G. Sebald hagi estat fins l’actualitat àmpliament estudiat, la recerca 

ha inclòs un estricte procés de tria per tal de mantenir-me en la meva línia de treball i no 

marxar per les temptadores branques que la seva obra abraça. També cal destacar que la 

indagació ha comprès gairebé sempre, una tasca de traducció, ja que la majoria de recursos 

estan en anglès o en alemany. He intentat reproduir les cites en la seva llengua original, tot i 

així, les obres de Sebald que he llegit traduïdes en català, castellà o anglès estan citades en 

l’idioma de la traducció.  
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2. La pintura hiperrealista com a representació de la realitat 

“You are to draw not reality, but the appearance of reality”  

William Morris Hunt 
  

Que els breus poemes sebaldians de Unerzählt estiguin acompanyats de pintures 

hiperrealistes de mirades és un bon indici de la concepció que ambdós artistes tenen sobre les 

formes de representació de la realitat. És per això que he cregut convenient fer una breu 

repassada històrica a la tècnica hiperrealista i la seva relació amb la fotografia —lligada 

estretament amb la seva obra—, a través de la qual pretenc acostar-me a la concepció artística 

de W. G. Sebald i Jan Peter Tripp. L’escriptor i el pintor tenen una visió força semblant de la 

qüestió i en l’obra Unerzählt, mitjançant llenguatges artístics diferents, fan una aproximació 

al món sensible que té com a leitmotive la quotidianitat, el pas del temps i la nostàlgia. 

2.1. Fotografia i hiperrealisme 

Amb l’aparició de la fotografia, va tenir lloc un punt d’inflexió pel que fa la concepció de 

l’art pictòric. Des d’aleshores, ambdues pràctiques s’han influenciat mútuament en gran 

mesura: mentre que la fotografia va agafar l’imaginari pictòric com a base, la pintura va 

adoptar nous punts de vista provinents d’aquesta nova tècnica mecanitzada. En l’escrit El 

públic modern i la fotografia , Charles Baudelaire mostra desafecció per aquest nou 14

mitjàque considera purament tècnic, ja que no contempla la imaginació. L’intel·lectual 

defensa que el veritable art neix de la imaginació i aquest és el territori que li és propi. En 

aquest sentit, la fotografia és objectiva i ofereix una imatge de la realitat ja acabada que no 

possibilita cap marge d’intervenció per part del receptor. El fet que la fotografia pogués 

representar la realitat de manera molt més fidel i precisa, va suposar el desbancament de la 

pintura de la indústria, alliberant-la d’aquesta tasca, segons Susan Sontag a About 

photography, per encarar-la al món de l’abstracció.  Tot i això, abans del naixement de la 15

 Charles Baudelaire, “El público moderno y la fotografía” dins de Salones y otros escritos sobre arte. (Madrid: 14

Visor, 1996).

 Susan Sontag,(1977) Sobre la fotografía. (Mèxic: Ed. Alfaguara. Santillana Ediciones Generales, S. L. 2006), 15

p. 137.
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fotografia, alguns artistes ja havien començat a obrir camí cap al món no-figuratiu, com ara 

Joseph Mallord William Turner i William Henry Fox Talbot. Al segle XIX, la pintura 

s’allunya cada vegada més de la pura representació, enfocant més l’atenció a la pròpia pintura 

en si, com a material. En l’obra Nocturne in Black and Gold: The falling Rocket de 1872, 

James McNeill Whistler dóna tant èmfasi als aspectes visuals que el coet sembla abstraure’s 

de la representació i perdre’s en la massa pictòrica. La fotografia comença a expandir el seu 

terreny i a buscar horitzons menys mimètics. Amb l’aparició del pictorialisme, que rep 

influència de l’impressionisme, a les últimes dècades del segle XIX, la fotografia traspassa el 

seu límit representatiu i va més enllà mitjançant la manipulació dels negatius i fins i tot 

positius. Aplicant-hi aquarel·les o pintant-los, s’afegeix un factor manual a la pràctica 

fotogràfica, una intervenció. A cavall del segles XIX i XX, Alvin Langdon Coburn, que 

treballarà seguint l’estètica modernista, començarà a fer fotografies abstractes. Comença un 

període d’experimentació, que plasmen l’escola constructivista russa i la Bauhaus a 

Alemanya. El fotògraf hongarès Lazlo Moholy-Nagy defensarà una nova visió en la seva obra 

Pintura. Fotografia. Film (1925), on argumenta que la fotografia s’ha de distanciar del seu 

referent. Així, la fotografia s’inserta dins del món artístic de les avantguardes i s’adoptaran 

aquests nous punts de vista, d’entre els quals destaca la tècnica collage i el fotomuntatge. En 

contraposició a la postura anti-moderna de Baudelaire, Walter Benjamin dóna un vot de 

confiança a la fotografia i parla de la fotografia com a art i l’art com a fotografia. La 

fotografia ha aconseguit fer-se un lloc entre les pràctiques artístiques tradicionals i, a més, 

revoluciona el concepte d’art, permetent fotografiar-lo. Mentre que abans les obres 

pictòriques quedaven resguardades en un museu, reservades a les elits, i mantenint la seva 

aura pròpia, a l’època de la reproductibilitat tècnica de la que parla Benjamin a L’obra d’art a 

l’època de la seva reproductibilitat tècnica (1922-1936) neix una nova manera d’entendre i 

visualitzar l’art. A partir d’ara, la gran majoria de la població pot tenir còpies de les obres 

d’art més importants de la història a casa i, per tant, desapareix la idea de ritual i l’art, en 

forma de fotografia, arriba a la massa. Aquest lloc que atorga Benjamin a la fotografia entra 

en decadència però en els darrers anys seixanta i principis dels anys setanta del segle XX. En 

ple món capitalista, les indústries dels mitjans de comunicació estan en un moment àlgid i la 

publicitat s’estén imparablement en tots els camps, de manera que la fotografia es converteix 

en una eina al seu servei. En un context caracteritzat per la saturació d’imatges, la fotografia 
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es passa a entendre dins d’aquests paràmetres, que la converteixen en quelcom filtrat pels 

codis de la informació i premsa. En aquest context, l’hiperrealisme es presenta com un 

desafiament a la fotografia, ja que l’agafa com a base i pretén, no només imitar-la, sinó 

donar-li una major versemblança, una il·lusió visual més d’acord amb la nostra manera de 

veure el món.  

 El corrent artístic hiperrealista s’originà a finals dels anys seixanta del segle XX als 

Estats Units, aleshores com a sinònim de fotorealisme. El concepte photorealism aparegué 

per primer cop en el catàleg de l’exposició Twenty-two Realists, celebrada al Museu Whitney 

de Nova York l’any 1970. La tendència queda consagrada amb la cinquena edició de la 

Documenta, l’exposició d’art contemporani, també anomenada Museum der 100 Tage, de 

gran rellevància internacional, que se celebra cada any a Kassel (Alemanya). La consagrada 

Documenta 5. tingué lloc del 30 de juny fins el 8 d’octubre de l’any 1972, sota la direcció de 

Harald Szeemann. A banda d’altres elements d’innovació, inclogué una exposició de 

fotorealistes entre els quals hi havia Chuck Close, Duane Hanson i Franz Gertsch, que 

internacionalitzaren la tècnica pictòrica basada en la fotografia. A partir de llavors, però, el 

terme «hyperrealism» pren distància per l’aproximació que fa l’artista de la pròpia obra. Els 

artistes hiperrealistes pretenen acostar-se a la representació de la realitat d’una manera encara 

més literal, amb més detalls i un ús del color, les llums i de les ombres més treballat. Així 

doncs, aquest corrent artístic fa una mirada a la realitat del món quotidià i reel·labora els 

gèneres tradicionals de la pintura, com ara el bodegó, el retrat o el paisatge, utilitzant la 

tècnica trompe l’oeil. Per tal d’aconseguir aquesta excel·lent precisió, els artistes utilitzen 

fotografies com a font de referència, amb l’objectiu, però, que la representació sigui més 

viva, tangible. Hi ha una clara voluntat de fer un pas més enllà respecte la fotografia: tot i que 

comparteixen moltes característiques, l’obra hiperrealista defuig la fredor fotogràfica per 

crear una il·lusió pictòrica que superi la il·lusió de realitat fotogràfica. Aquesta posició 

radical posa en dubte la concepció de la fotografia com a mètode natural de representació de 

la realitat i pretén, mitjançant els seus mecanismes pictòrics de representació, aproximar-se 

encara més al món sensible. Aquest objectiu de gran ambició és aconseguit mitjançant la 

tècnica de la trompe l’oeil, amb la qual creen un engany visual que desconcerta l’espectador. 

 En les seves obres, Sebald incorpora fotografies, que entén com a punt de contacte per 

establir un diàleg amb el passat. La fotografia és una evocació del passat, a allò que un dia va 
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ser i que ja no és. De manera molt barthesiana, Sebald reflexiona sobre el pas del temps i la 

inevitable presència de la mort en cada imatge. En La chambre claire: note sur la 

photographie de 1980, Roland Barthes reflexiona de manera molt personal sobre la imatge i 

la seva relació amb la realitat, en un intent de trobar la verdadera essència d’aquesta pràctica. 

Segons el crític francès, la fotografia ha de contenir una expressió de la veritat, alguna cosa 

que ens afecti com a espectadors, que ens involucri: el punctum. El punctum és aquell detall o 

atzar de la fotografia que punxa a l’espectador,  allò que li crida l’atenció a l’espectador 

d’unes fotos respecte a les altres. A diferència d’aquest, i establint una nova mirada, l’studium 

és allò representat, és a dir, el contingut. El punctum va més enllà d’aquesta idea, d’aquest 

«camp d’interès cultural»  i dóna testimoni d’una vida exterior al relat i, en aquest sentit, ens 16

interpel·la com a públic. A “Sebald’s Photographic Annotations” Clive Scott relaciona el 

punctum barthesià amb l’experiència traumàtica, ja que dóna testimoni d’un temps passat i 

per tant possibilita “the eruption of involuntary memory” . En aquest sentit, l’objecte visual 17

pot contenir un sentiment afectiu o de nostàlgia, que fa que la fotografia es torni invisible i 

esdevingui un canal per veure i sentir. De la mateixa manera que Barthes en veure la 

fotografia de l’hivernacle on apareix la seva mare, Jaques Austerlitz queda fixat davant dels 

fotogrames de la pel·lícula de Theresienstadt on apareix Àgata, buscant la manera, a través 

d’aquella imatge, de conèixer alguna cosa més sobre la seva mare. Allò representat té un 

estret lligam amb la realitat: segons Barthes, la fotografia no pot mentir sobre l’existència 

d’un ser, sinó que el que fa és autentificar-la . Es tracta d’una prova irrefutable que allò ha 18

estat en el món, un certificat de presència  que no permet modificacions. La solució davant 19

d’aquesta impertorbabilitat és per a Sebald l’art hiperrealista, ja que permet escapar de la 

«tautologia fotogràfica» per alterar el que ens rodeja. Si en ser fotografiat, segons Barthes, es 

produeix una experiència de mort i, per tant, tota fotografia porta la mort amb ella, l’art per 

Sebald tracta la estreta relació entre la vida i la mort com a subjecte d’estudi, i “deploys the 

deconstruction of outward appearances as a means of countering the obliteration, in endless 

 Roland Barthes (1980). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 16

2010), p.107.

 Clive Scott, op.cit, p.223.17

 Roland Barthes (1980). op.cit, p.118.18

 Íbid, p.99.19
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series of reproductions, of the visible world”.  Tot i que emergeix de la fotografia, el pintor 20

afegeix i remou coses, altera el contingut representatiu original articulant “a system of 

representation directly opposed to reality”  i que en aquest sentit, marca un punt i a part amb 21

el seu referent.  

2.2. La visió de l’art en Sebald  

En el conjunt de les seves obres, W. G. Sebald reflexiona sobre la naturalesa de l’ésser humà i 

els foscos episodis històrics de destrucció i violència que han tingut lloc al llarg dels segles, 

en concret, en l’holocaust de la Segona Guerra Mundial. L’escriptor analitza amb un estil 

molt característic el tractament dels records i la memòria, el pas del temps i el patiment, 

d’una manera que busca canviar la forma en què la història ha estat generada. Sebald 

considera que les disciplines històriques tradicionals no han sabut tractar les conseqüències 

ètiques dels esdeveniments, deixant a una banda el patiment i l’experiència traumàtica 

individual de les víctimes per enfocar els esdeveniments històrics concrets. Al seu entendre, 

la funció de l’art és recuperar tot aquest patiment des de les seves víctimes. Seguint aquesta 

idea, inicia una narrativa del record, de la memòria i del dolor, que amplifiqui aquelles veus 

silenciades pel discurs tradicional per tal de reconstruir la història des d’una altra perspectiva, 

que tingui també en compte la memòria cultural generada a partir del fet històric. Degut a 

l’alt valor que atorga a les representacions artístiques, la seva presència és reiterada en 

gairebé totes les seves obres. A més de fotografies, Sebald també adjunta imatges de quadres 

de diversos artistes, d’entre els quals trobem a Gustave Courbet, J. M. W. Turner i Giotto di 

Bondone, als quals dedica una mirada molt personal: lluny d’intentar interpretar i fer una 

anàlisi general del llenç, l’autor es fixa en algun detall, quelcom que li desperta la curiositat i, 

com reflexiona Anne Fuchs en el seu article W. G. Sebald’s painters: The function of fine arts 

in his prose work, aquesta funció “relies […] entirely on ekphrasis” . Allò que interessa a 22

l’escriptor de l’art pictòric, allò que el diferencia d’altres llenguatges visuals com la 

fotografia, és la seva capacitat per anar més enllà de la realitat per posar al descobert “the 

 W. G. Sebald. (1998) op.cit p.163.20

 Íbid p. 164.21

 Anne Fuchs (2006) “W. G. Sebald's Painters: the Function of Fine art in his Prose Works” Modern Language 22

Review,, vol.101, p. 181.
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metaphysical lining of reality” . L’escriptor fa, seguint amb Fuchs, una exploració 23

al·legòrica de l’art “as a special carrier of cultural memory” . A través de la contemplació de 24

l’autèntica obra d’art, l’espectador traspassa la materialitat dels objectes i es du a terme una 

reflexió sobre la memòria i el record. 

 La naturalesa humana en relació a la violència i la destrucció al llarg de la història és 

un tema omnipresent en Sebald. La reflexió entorn de la condició humana apareix no només 

en obres seves com Austerlitz, sinó que també es trasllueix en els escrits dedicats a algunes 

figures a qui Sebald professa la seva admiració. En aquests personatges contemporanis o 

d’altres èpoques històriques Sebald troba el rastre d’aquesta idea i, per això, es trasllada al 

seu context i observa la seva obra des d’aquesta perspectiva que tant li interessa. Mirant de 

prop aquests artistes, l’escriptor no és neutral, sinó que s’identifica amb ells i crea un discurs 

artístic a partir del seu. Seguint aquesta idea, analitzaré dos escrits de l’escriptor dedicats a 

dos artistes diferents: en primer lloc, la primera part de l’obra poètica Nach der Natur: ein 

Elementargedicht, i en segon lloc, l’últim capítol de Die Ausgewanderten, per tal de veure, a 

través dels quals, la concepció sebaldiana de l’art.  

2.2.1 El caos i la naturalesa humana en Matthaeus Grünewald 

Nach der Natur: ein Elementargedicht és una reflexió sobre la natura i la naturalesa humana. 

Els tres extensos poemes que conformen el llibre giren al voltant de tres figures, totes elles 

alemanyes: Mathhaeus Grünewald , el pintor a cavall dels segles XV i XVI, el botànic, 25

escriptor i aventurer del segle XVIII Georg Wilhelm Steller i per últim, el propi autor, W. G. 

Sebald. El títol, que en castellà s’ha traduït com Del natural, fa referència a la idea de 

quelcom extret de la naturalesa, en el sentit que les històries en què Sebald diposita la seva 

atenció tenen com a base la realitat, neixen d’aquesta i, per tant, emergeixen de la naturalesa. 

Tot i que l’edició espanyola s’ha traduït correctament com Del natural, li falta el matís 

present en l'edició original. Tant l'edició alemanya com l’anglesa es poden traduir com 

“Després de la natura”, títol que ens condueix directament a la concepció de l’autor sobre la 

 Íbid, p. 180.23

 Íbid.24

 Malgrat que Sebald es referencia al pintor d’aquesta manera, normalment és conegut com Matthias 25

Grünewald.
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presència destructiva dels humans respecte la naturalesa. Amb la preposició nach, Sebald ens 

trasllada a un estat posterior a la naturalesa i per tant, mostra una visió fatal del futur de la 

terra. Aquesta visió apocalíptica del planeta a mans dels humans és present en les tres parts 

que conformen l’obra, i malgrat que l’autor, sorprenentment, no hi incorpori imatges, l’art 

visual és molt present al llarg del poemari i actua com a mitjà per manifestar el punt anterior.  

 El capítol que focalitza la nostra atenció està dedicat a Matthaeus Grünewald von 

Aschaffenburg, un pintor que visqué aproximadament entre el 1470 i el 1528. Curiosament, 

la figura de Grünewald va quedar enterrada durant els segles posteriors a la seva mort. Per tal 

de traçar la relació entre l’artista i la seva obra d’art, Sebald posa atenció en els detalls de la 

vida del pintor i els principals esdeveniments que marquen la seva biografia, entenent ambdós 

relats com a parts inseparables d’un mateix procés creatiu, juntament amb el moment històric. 

Mitjançant aquesta relació entre la naturalesa de l’art de Grünewald amb el període històric i 

el relat vital de l’artista Sebald reflexiona sobre “the relationship between artist and work of 

art and about the relationship between the work of art and history” .  26

 A través de la figura del pintor renaixentista, l’escriptor del segle XX medita sobre el 

concepte d’art i el relaciona, a partir d’aquesta obra pictòrica, amb la idea de destrucció. En 

els seus quadres, el pintor reflexiona sobre la naturalesa com a a destrucció, la naturalesa 

humana i la creació del món. Grünewald visqué en un món canviant i difícil, i la seva obra 

està totalment condicionada per aquest turbulent segle XV. Sebald entén la seva pintura com 

una reflexió sobre la relació entre els éssers humans i la naturalesa, entrelligant-la amb la 

violència, la monstruositat i el caos. Aquestes idees es mostren en els seus quadres a partir de 

les diferents tonalitats i el dinamisme dels objectes. Les obres de Grünewald són enèrgiques, 

vessen força i moviment a través dels colors i d’una constant acumulació de formes. Ens 

volen fer reflexionar sobre el poder de la naturalesa, a través de la qual l’ésser humà intenta 

avançar, des de la incertesa més profunda, sense saber ni d’on ve ni a on anirà a parar.  

daß die Natur kein Gleichgewicht kennt,  

sondern blind ein wüstes  

Experiment macht ums andre  

 Dorothea von Mücke, “History and the Work of Art in Sebald’s After Nature” nonsite.org, 25 de gener 2011. 26

[Recurs online: http://nonsite.org/article/sebalds-after-nature-authorship-at-the-threshold-of-representation. 
Darrera consulta: 9 de juny 2016]
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und wie ein unsinniger Bastler schon  

ausschlachtet, was ihr grad erst gelang.  

Ausprobieren, wie weit sie noch gehen kann,  

ist ihr einziges Ziel, ein Sprossen,  

Sichforttreiben und Fortpflanzen,  

auch in und durch uns und durch  

die unseren Köpfen entsprungenen  

Maschinen in einem einzigen Wust,  

während hinter uns schon die grünen  

Bäume ihre Blätter verlassen.  27

L’obra de Grünewald destaca per la gran atenció de l’artista en copsar la psicologia i 

emocions dels personatges representats. Sebald s’interessa per la fascinació de Grünewald per 

la decadència, la violència i el caos, i hi reflexiona en el conjunt de l’obra Nach der Natur, on 

mostra aquesta idea de destrucció com a principi universal en tres estats i èpoques diferents, 

sempre focalitzant-se en un personatge concret. L’últim capítol, on és ell mateix el 

protagonista, interpreta aquesta relació fatal en el seu context històric: la Segona Guerra 

Mundial. L’escriptor troba en l’obra pictòrica de l’artista temes de naturalesa universal, com 

ara el patiment, l’horror i la barbàrie, i els trasllada al segle XVIII i al segle XX, per reafirmar 

l’eterna presència d’aquests. Una altra característica comuna d’ambdós artistes és la 

importància donada al detall, l’atenció a la suma de petites coses com a única via possible per 

arribar a quelcom més transcendent.  

 Grünewald, però, no tan sols entén l’art com a mitjà per expressar l’impuls de destruir 

inherent a la naturalesa humana, sinó com a mitjà per homenatjar a d’altres artistes o autors. 

Aquesta és una altra característica que interessa molt Sebald i que comparteix amb 

Grünewald. Al llarg del peculiar recorregut que traça l’autor per endinsar-se en la figura del 

segle XVI passant per diversos quadres del propi pintor, compta, però, amb incomptables 

 W. G. Sebald, Nach der Natur: Ein Elementargedicht. (Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1995) p. 24. 27

Traducció: “porque la Naturaleza no conoce el equilibrio,/sino que ciegamente hace un caótico  
 experimento tras otro/ y, como un aficionado insensato,/ deshace lo que acaba de lograr./  
Probar hasta dónde puede llegar aún/ es su único objetivo, un rebrotar,/ perpetuarse y reproducirse,/  
también dentro y a través de nosotros/ y de las máquinas surgidas de nuestras cabezas,/ en mezcolanza única,/ 
mientras tras nosotros ya los verdes/ árboles dejan sus hojas y […]” W. G. Sebald, Del natural : poema 
rudimentario. Traducció de Miguel Sáenz. Barcelona: Anagrama, 2004. Pàgs. 30-31.
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referències a d’altres artistes, historiadors de l’art, o personatges  mitològics. Un exemple és 

aquesta mateixa obra: Sebald percep els personatges que protagonitzen els dos primers 

capítols de Nach der Natur com a models instructius o fins i tot, segons John Taylor, com a 

alter-egos.  En aquesta obra poètica, doncs, trobem, paral·lelament, diverses referències de 28

Sebald a autors o artistes al llarg del relat, per una banda, i per altra, referències del propi 

Grünewald analitzades per l’escriptor. Un dels recursos que el pintor empra per homenatjar a 

figures que admira per alguna raó són els autoretrats. Introduint la seva fisonomia en quadres 

que representen esdeveniments religiosos o del passat, on ell no era present, mostra el seu 

respecte cap a les persones que conformen l’escena. A més, el fet que caracteritzés diverses 

figures amb el seu rostre evidencia la voluntat de mostrar la seva pròpia perspectiva, de donar 

a conèixer l’escena com si ell hi hagués estat. Aquesta gran presència d’autoretrats en els seus 

quadres desperta l’atenció de Sebald, qui pretén desentrellar aquesta figura, conèixer l’artista 

més a fons, a partir de les seves faccions, “in order to explore the way in which artists give 

their own face to their work and the way in which they borrow the faces of other artists as an 

acknowledgement of admiration and influence”  29

 Des de l’inici del poema, s’indica al lector l’existència d’almenys cinc autoretrats. Tot 

i que no es fa una descripció extensa de tots ells, sí que els anomena de manera que el lector 

interessat els pugui cercar i molt possiblement trobar. La informació que ens és donada del 

primer d’ells és que l’artista apareix com a, literalment, «Zeugen des Schneewunders», és a 

dir, testimoni del miracle de la neu. Aquesta pista que encertadament l’autor ens dóna ens 

dirigeix al tríptic que Grünewald pintà entre el 1514 i el 1516 anomenat La Verge de 

Stuppach, on a l’ala dreta trobem el ja anomenat Schneewunder, on el propi autor s’ha 

representat, que fa referència a la construcció de l’església de Santa Maria Maggiore a Roma. 

La llegenda explica que després que el Papa Liberius somiés amb la Verge Maria va nevar 

sobre el turó Esquilí la nit del 5 d’agost de l’any 358, indicant així on s’havia de construir una 

església en honor de la Verge.  El vers continua amb «eines Einsiedlers / in der Wüste», que 30

ens porta al retaule esquerre de l’altar obert de Isenheimer, on hi ha representada la visita de 

Sant Antoni a l’ermità Pauulus, el qual té com a rostre el de Grünewald. L’última referència 

 John Taylor, Into the Heart of European Poetry. (Nova Jersey: Transaction Publishers, 2010) p. 259.28

 Dorothea von Mücke, op.cit. 29

 Markus Zisselsberger, The Undiscover'd Country: W.G. Sebald and the Poetics of Travel. Nova York: Camden 30

House, 2010, p. 159.
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que dóna és la del «Mitleidigen in der Münchner Verspottung» que hem d’entendre mirant un 

dels primers quadres de Grünewald que data entre el 1503 i 1505 i s’anomena Die 

Verspottung Christi. En aquesta obra tornem a reconèixer les faccions del pintor, presenciant 

l’escarni de Jesús amb preocupació.  

 Un dels seus autoretrats més coneguts de Grünewald és Erlanger Selbstbildnis 

(1512-1516), tot i que també s’ha interpretat com una representació de Joan L’Evangelista. La 

presentació que Sebald fa d’aquest autoretrat ja és diferent, ja que ens insinua que hi ha hagut 

una trobada entre la peça artística física i el narrador: ens parla de la llum i de com aquesta 

afecta la recepció de l’obra. A més, no només té lloc un encontre real entre l’espectador i 

l’obra, sinó que també té lloc un retrobament, un reconeixement, com ens indica en els 

següents versos:  

Immer dieselbe 

Sanftmut, dieselbe Bürde der Trübsal,  

dieselbe Unregelmäßigkeit der Augen, verhängt  

und versunken seitwärts ins Einsame hin.   31

Aquest primer «immer dieselbe» vol significar una trobada prèvia entre l’observador i els 

autoretrats de Grünewald; l’autor el retroba en aquell quadre mig esborrat, i el reconeix a 

partir de diverses característiques del rostre. El narrador sembla que, en mirar els autoretrats 

de Grünewald, aconsegueixi penetrar una mica més la fosca història que s’amaga darrere 

aquesta figura, i pugui fins i tot endevinar característiques de la seva personalitat. Com si en 

mirar-lo representat en una tela pogués arribar a veure el que veien els seus ulls al segle XVI, 

i no només veure, sinó també sentir, sentir la seva aflicció, la seva bondat, la seva soledat. És 

aquest segurament el motiu pel qual el poeta incorpora aquests autoretrats: perquè també són 

fonamentals per arribar a entendre i conèixer aquesta figura. 

 La presència del pintor en la seva pròpia producció ens remet directament al misteriós 

narrador que apareix en les obres en prosa de Sebald, que, com ja s’ha dit a la introducció, es 

pot tractar d’un cas d’autoficció. Tot i que d’aquests narradors sabem molt poca informació, 

ja que actuen en el text més aviat com a recol·lectors d’informació d’altres personatges, hi ha 

 W. G. Sebald (1988) op.cit. p. 7.31
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dos fets principals que ens condueixen a la hipòtesi descrita anteriorment. Per una banda, hi 

ha una sèrie d’elements biogràfics comuns entre la primera persona que parla de la seva obra 

i l’escriptor. D’altra banda, i repetint el que ja s’ha esmentat a la introducció d’aquest treball, 

els elements de caràcter visual inclosos que en certa manera certifiquen la presència de 

l’escriptor al llarg del recorregut dels protagonistes. En W. G. Sebald’s Hybrid Poetics: 

Literature as Historiography, Lynn L. Wolf du a terme un estat de la qüestió. Si bé, com hem 

vist, hi ha punts en comú entre els narradors i el propi Sebald, la relació no és clara. El propi  

escriptor és reticent a la idea de donar a conèixer detalls de la seva vida privada  i per tant, 32

aquest ambigu lligam pot ser vist com un intent de provocar al lector.  

  

2.2.2. Max Aurach i els fantasmes del passat 

El quart i últim capítol de l’obra publicada l’any 1992 Die Ausgewanderten, traduïda al català 

com Els emigrats, té com a protagonista un pintor jueu-alemany, exiliat a Gran Bretanya 

l’any 1939 i establert a la ciutat de Manchester, en un petit estudi cobert de pols on treballava 

i vivia, que havia restat de la mateixa manera durant les dècades que havien transcorregut 

d’ençà la seva arribada. EL capítol tracta, a través de tres generacions, l’experiència 

traumàtica viscuda a l’holocaust nazi: a través de la mare de Max, Luisa Lanzberg, morta 

juntament amb el seu marit després de ser deportada, el pintor Max Aurach, que es va poder 

escapar de l’horror nazi a través de l’exili, i un  misteriós narrador de la generació postguerra, 

que s’ha associat amb el propi escriptor i que recopila tota aquesta informació. Parant molta 

atenció a la història personal de Luisa, Sebald fa un recorregut històric, per una banda, 

transcrivint directament passatges del diari personal de Luisa Lanzberg, que tracen les 

desgràcies ocorregudes durant els anys del règim nazi, i per altra banda, donant a conèixer el 

modus vivendi del pintor supervivent que decideix no tornar mai a casa. El narrador és en 

aquest cas, com diu Jorge Carrión a Viaje contra espacio: Juan Goytisolo y W. G. Sebald un 

testimoni indirecte, que s’encarrega de transmetre les històries que li han estat confiades per 

aquells que van viure el canvi de segle XIX i XX i els horrors de les guerres mundials.  33

 Lynn L. Wolff, W. G. Sebald’s Hybrid Poetics: Literature as Historiography (Berlín: De Gruyter, 2014) p.141.32

 Jorge Carrión, Viaje contra espacio: Juan Goytisolo y W. G. Sebald. (Madrid: Iberoamericana. Vervuert, 33

2009) p.97.
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 El fet que Sebald esculli un pintor i descrigui la seva obra des d’una perspectiva 

històrica (holocaust) i personal (exili) ens fa reflexionar sobre com l’experiència traumàtica 

del genocidi es manifesta en l’art. Per tant, l’escriptor analitza l’obra de Aurach des d’aquesta 

perspectiva: pintar després de la destrucció humana. L’obra del protagonista, inspirat per 

l’autèntic pintor Frank Auerbach, és una obra d’excessos. Com el narrador explica, Max, qui 

viu amb la pols de dècades, produeix residus amb l’acte de pintar. Una desmesurada força 

aplicada al carbonet contra la resistent tela, en una acció apassionada de dibuixar, fa que 

necessiti gran quantitat de carbonet per acabar l’esbós. Aurach contempla l’acte de dibuixar 

com quelcom que requereix hores i hores, i fa i refà els esbossos durant dies, maltractant la 

superfície del quadre, per crear retrats “que semblav[en] que provingués[sin] d’una llarga 

estirp de cares grises reduïdes a cendres, però presents encara, com ens fantasmals, sobre el 

paper castigat” . Aquesta figura fantasmagòrica que apareix al quadre, sense ser perfilada i 34

sobre una superfície desigual, s’allunya de l’art figuratiu per entrar dins d’un món abstracte, 

en el qual fer un estudi de la destrucció. Podem entendre aquesta voluntat de representar un 

món caòtic i irracional de manera semblant que en els estudis de Grünewald de la destrucció i 

la barbàrie.  

 Tot i que en un context històric completament diferent, ambdós artistes troben en l’art 

la via per expressar el desordre, el sense-sentit i el buit que senten davant del món. En 

aquesta lluita contra la tela, Max Aurach crea personatges difuminats, despersonalitzats, que 

s’allunyen del món visible que l’envolta, per endinsar-se dins de l’univers fosc dels records. 

Es tracta doncs d’un dolorós i llarg procediment, que passa per la història personal del propi 

artista i la seva memòria. Situant-se en aquest marge entre l’art figuratiu i el no figuratiu en 

un procés mimètic molt personal, el pintor aconsegueix acostar-se suficientment a la realitat 

com perquè l’espectador identifiqui un ésser humà, però al mateix temps, pretén allunyar-se 

de la representació d’una persona, ja que la figura ha quedat dividida en múltiples 

representacions —com les decidides línies de carbonet exemplifiquen gràficament—. La 

figura difosa que queda, sense uns contorns delimitats, sembla que s’escapa de la nostra 

mirada, i ens fa perdre en un conjunt de línies, ombres i taques fosques que representen allò 

que un dia va ser. Aquí altre cop, el temps juga un paper important. No és casualitat que 

Sebald afegeixi al capítol L’alzina de Vercingetorix de Courbet on es veu un arbre representat 

 W. G. Sebald, (1992) Els emigrats (Barcelona: Edicions 62, 2001) p.167.34
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de manera figurativa. Si en l’obra del segle XIX el pintor segueix l’estil realista del qual era 

un gran exponent, i representa mimèticament un arbre enmig d’un prat, ara, a la segona 

meitat del segle XX, l’artista, víctima d’un passat turbulent, no se sent capaç de representar 

allò que veu de forma mimètica, ja que ja no ho entén més d’aquesta manera. L’ésser humà, 

després de tals horrors, ja no és més que un garbuix de línies i ombres, que amaguen 

pensaments foscos.  

2.3. Jan Peter Tripp i el límit de la representació realista 

“Ich male nicht, was ich sehe, ich male, was ich nicht sehe”  

Jan Peter Tripp 

El pintor i grafista alemany Jan Peter Tripp té actualment una destacada posició dins del món 

del realisme, que li ha donat renom més enllà de les fronteres del seu país natal, Alemanya. 

Fill del també pintor Franz Josef Tripp i Josefa Tripp, el pintor nasqué l’any 1945, a la fi de la 

Segona Guerra Mundial, a Oberstdorf (Allgäu), on va cursar l’escola primària i secundària. 

És en aquesta època quan coneix el que serà amic seu fins la seva mort l’any 2001 Max 

Sebald. Després d’estudiar a la Freie Kunstschule Stuttgart, la seva estada d’un mes a un 

hospital psiquiàtric a Weissenau serà clau en la seva trajectòria, ja que els interns del centre 

seran la font d’inspiració d’una sèrie de gravats que el donaran a conèixer més enllà de la 

regió. També treballarà en el món de l’escenografia al Staatstheater de Stuttgart. La seva obra 

és molt àmplia i variada i comprèn obres fetes amb carbonet o llapis, aquarel·les, pintures 

acríliques o a l’oli, amb tècniques com el gouache, el gravat en punta seca, o les grisalles. 

Per acostar-se a la seva obra és molt interessant recórrer a l’assaig escrit pel propi 

Sebald “Wie Tag und Nacht: über die Bilder Jan Peter Tripp”, que també obre camí per 

entendre l’obra Unerzählt, mostrant, per una banda, la concepció de l’art de l’escriptor al 

considerar els treballs del seu amic, i, per l’altra, el propi imaginari artístic de Tripp. A través 

de les pistes que subtilment dóna Sebald i la visualització de diversos quadres del pintor 

podem crear un discurs que desentrellarà alguns dels enigmes presents en la seva obra 

conjunta. L’escrit dedicat a l’obra pictòrica de Jan Peter Tripp es publica per primer cop l’any 

1993 dins del catàleg de Tripp anomenat Die Aufzählung der Schwierigkeiten. Cinc anys més 
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tard, l’any 1998, Sebald l’afegirà al recull Logis in einem Landhaus, juntament amb cinc 

assaigs més dedicats a Robert Walser, Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Jean Jacques 

Rousseau i Eduard Mörike. Tot i que es poden entendre com a peces autònomes, els sis 

assajos que componen l’obra es troben relacionats mitjançant signes, imatges i motius. “Com 

el dia i la nit” és l’últim capítol de l’obra, i fa una interpretació dels quadres del seu amic de 

la infància que el mateix pintor ha categoritzat en una entrevista amb Jorge Carrión, comissari 

de l’exposició «Les variacions Sebald» organitzada pel CCCB, com la millor aproximació al 

seu treball fins aleshores.   35

  De la mateixa manera que en el capítol de Nach der Natur, dedicat a Matthaeus 

Grünewald, Sebald introdueix l’artista a partir de la seva obra magna l’Altar de Lindenhardt, 

per prosseguir després a explicar-nos detalls del seu creador, en “Wie Tag und Nacht: über die 

Bilder Jan Peter Tripp” l’escriptor s’endinsa dins de l’obra del pintor a partir de la seva 

transversalitat tècnica per després donar-nos detalls autobiogràfics que ajudin al lector a 

situar Tripp dins del context històric del segle XX. No és casualitat que Sebald decideixi 

començar l’anàlisi de l’obra del seu bon amic a partir de la seva tècnica, ja que la concep com 

a part fonamental per tal d’entendre-la plenament junt amb l’interpretació d’allò representat. 

L’escriptor considera el procediment com una part important per arribar allà on el pintor et 

vol portar i, per això, para atenció a tots els detalls, demostrant coneixement del tema. A més 

d’aquest interès pels petits detalls, l’escriptor confirma també la seva admiració cap a les arts 

visuals, i constata, davant de l’obra titulada La déclaration de guerre, la incapacitat de posar 

en paraules, és a dir, d’expressar de manera escrita, allò que el pintor ha dit amb pintures 

acríliques. Sebald veu, en l’obra de Tripp, caracteritzada per abastar una gran quantitat de 

tècniques artístiques, un trasllat d’allò representat “to the limit of the possible and frequently, 

or so it appears to the observer, some way beyond it” . A què es refereix, però, Sebald, quan 36

parla d’aquest més enllà del límit? A l’aberrant naturalesa de l’home, qui, apartat del seu 

entorn natural i social, es torna cada vegada més monstruós “in this so-called process of 

civilization” . És especialment en els retrats a individus en els quals el pintor mostra la seva 37

particular visió de la humanitat. Els retrats de Tripp són un exercici de pathography, que 

 Jorge Carrión Entrevista a Jan Peter Tripp (Barcelona: CCCB, 27 de maig 2015.) [Recurs online: http://35

www.cccb.org/ca/multimedia/videos/entrevista-a-jan-peter-tripp/216726. Darrera consulta: 13 de maig 2016].

 W. G. Sebald. (1998) op. cit p.156.36

 W. G. Sebald. (1998) op. cit p.158.37
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consisteix, com les arrels gregues de la paraula expressen —pathos (patiment) i graphein 

(gravar, escriure)— en l’anàlisi de l’estat mental del personatge a partir de la seva 

representació artística. Aquests estudis del caràcter i el patiment del personatge a partir del 

retrat tenen com a data d’inici l’estada del pintor l’any 1973 a l’hospital psiquiàtric de 

Weissenau, i que marcaran l’estil de Tripp seguint el corrent de la radical objectivitat. 

Aquesta estada no només és important pel que fa l’evolució de l’estil del pintor, sinó que 

també serà el punt de partida per representar, en els seus subsegüents retrats, aquest sentiment 

d’isolació, “of echoing void in the heads of humankind”.  Les faccions hiperrealistes dels 38

retratats mostren, fins i tot en les obres més recents i de personatges que ocupen posicions 

importants “a tortured self-consciousness and a slight air of derangement” . Aplicant la seva 39

pròpia concepció de la naturalesa humana, Sebald veu els paisatges deserts i els bodegons del 

pintor, allunyats del món factual, com a testimonis de la presència humana. L’interès de Tripp 

pels objectes té com a base, segons l’escriptor, la concepció d’aquests com a portadors d’una 

vida autònoma a la nostra condició humana, i en relació a la qual, nosaltres, cecs esclaus, ens 

trobem en una posició de dependència.  Aquesta visió de les coses que desenvolupa Sebald a 40

partir dels quadres de Tripp és fonamental per entendre la seva obra i la seva concepció de 

l’art. Estem subordinats a uns objectes que tenen una aura, seguint Benjamin, un background 

cultural, que troba explicació en la nostra temporalitat. L’ésser humà és un ésser mortal i 

caduc, ergo, el seu coneixement del món que l’envolta és limitat. Els objectes del món 

sensible, en canvi, romanen i, per això, “they know more about us than we do about them” . 41

Les coses són, encara que nosaltres no hi siguem, i per això les hem d’entendre com a 

autònomes a nosaltres. El pintor ens fa encarar a aquests objectes, a la natura morta, per 

agafar consciència d’aquest fet, i per reflexionar sobre allò que deixem enrere. En els seus 

múltiples bodegons, s’estableix una connexió entre l’observador i l’objecte en si, que seguint 

la fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty i la idea de l’espai interior del món de Rainer 

Maria Rilke, dóna lloc a una unió, una confluència d’ambdós que porta a una elevada 

comprensió de l’altre a partir d’un mateix. La fenomenologia, nascuda amb Edmmund 

 Íbid. p.157.38

 Íbid39

 Íbid p. 158.40

 Íbid.41
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Husserl, agafa les coses com a punt de partida: és en les coses on es troba la realitat. 

D’aquesta tradició establerta amb Les investigacions lògiques (1900-01), Merleu-Ponty 

n’agafa la idea del cos i perllonga les investigacions sobre el coneixement del món sensible. 

En El ojo y el espíritu (1964), Maurice Merleau-Ponty tractarà el problema fenomenològic 

adoptant sempre com a punt de referència la corporalitat humana. El camp d’interès del 

filòsof francès és la funció del cos humà alhora de percebre els inputs exteriors i, en aquest 

breu assaig, reflexiona sobre el paper que juga la creació pictòrica en relació a les nostres 

percepcions sensorials, oscil·lant sempre entre l’àmbit científic i metafísic (esperit). El cos 

delimita les coses del món, és el vehicle del ser en el món (être au monde), i l’ull, com a carn 

d’aquest cos, no pot oferir tot el sentit del ser del món. Merleau-Ponty entén la visió com a 

via per unir-se a les coses, és la finestra de l’ànima i “realiza el prodigio de abrir el alma a lo 

que no es alma, el bienaventurado dominio de las cosas, y su dios, el sol” . El seguidor de 42

Husserl agafa la figura del pintor per explicar la relació existent entre la visió humana i el 

món sensible. La pintura és quelcom purament visual i per tant, l’ull pel pintor és, juntament 

amb les seves mans, l’eina cabdal per executar la pràctica artística. És el mitjà amb el qual, a 

partir de l’exercici continuat, veu el món i el que li falta a aquest per a ser quadre : 43

desentrella allò del món visual que el fa ser per a nosaltres. El pintor, doncs, fa emergir les 

coses que ens rodegen de tal manera que la “visión del pintor es un nacimiento continuado” . 44

En veure una cosa, l’ésser humà es pot unir a ella. La visió, per tant, té la facultat d’apropiar-

se de les coses que veu, i al contrari. En el món sensible del qual nosaltres com a cossos i els 

objectes formem part s’estableixen múltiples connexions. Seguint aquesta idea, Merleau-

Ponty argumenta que, en el diàleg entre el món i els nostres ulls, no només nosaltres 

observem allò que ens rodeja, sinó que l’acció és mútua. En el cas del pintor, aquesta relació 

arriba fins al punt extrem en el qual les coses que pinta el miren. Els papers, doncs, 

s’inverteixen: el pintor deixa de ser la part activa per ser observat per les coses que 

l’envolten. D’altra banda, Rilke, comparteix amb aquesta tradició fenomenològica la idea que 

existeix un espai, una base, en la naturalesa on s’estableixen relacions entre tots els éssers. En 

la seva poesia, Rilke se submergeix en un procés de cerca constant d’allò que rau més enllà 

 Maurice Merleau-Ponty, (1964) El ojo y el espíritu. (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A, 1986) p.61.42

 W. G. Sebald (1998) op.cit. p. 158.43

 Maurice Merleau-Ponty, op.cit. p.25.44
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del nostre món conscient, ja que la consciència és limitadora i no ens permet veure en 

totalitat. Segons el poeta, la tasca que s’ha d’emprendre és la de comprendre allò que viu 

darrere els nostres sentits: darrere les estructures s’hi amaga quelcom que un cop descobert, 

arrencarà la bena de la consciència que portem als ulls per finalment, entendre. Aquest 

quelcom és el que ell anomena Weltinnenraum, on les barreres espacials i temporals són 

inexistents. Es tracta d’un espai de intersecció on la nostra intimitat queda reflectida en tot el 

nostre entorn, de la mateixa manera que podem contenir dins nostre tot el que ens envolta. 

Aquesta identificació amb el món que ens rodeja és certament panteista: hi ha divinitat en les 

coses. La relació que s’estableix entre el món sensible i la nostra mirada és, per tant, de 

correlació, i és en aquest sentit que Tripp desenvoluparà la seva obra. 

 L’estil pictòric de Tripp segueix la línia hiperrealista nascuda als Estats Units. La fidel 

i exacta reproducció que fa de la realitat, però, fa que l’espectador, segons Sebald, desviï 

l’atenció al detallat treball enlloc de veure-hi més enllà.  La gran precisió del pintor a l’hora 45

de representar el món real deixa molt poc espai a la interpretació i atrapa l’admiració de 

l’observador per la seva proximitat amb el món tridimensional, fins al punt que juga amb la 

nostra ment i fa emergir el dubte, per uns segons. Sebald, admirant clarament el gran 

virtuosisme del seu amic, recalca que l’essència de l’obra de Tripp no recau en la 

representació precisa de la realitat sinó en la manera com, de forma subtil, l’artista 

aconsegueix desviar-se’n i diferir-ne.   En l’assaig “Medialität und Poetik des trompe -l’oeil: 46

W. G. Sebald und Jan Peter Tripp”, Claudia Öhlschläger s’interessa per la concepció de la 

realitat que emergeix de l’obra d’ambdós artistes. L’autora defensa que Jan Peter Tripp es 

situa entremig de la fotografia i la pintura, forçant-nos a repensar contínuament la relació que 

s’estableix entre el contingut i la forma. En la seva manera de reproduir la realitat gairebé 

fotogràficament, diu Öhlschläger, Tripp introdueix “glückliche Fehler”  que atorguen als 47

seus quadres certa ambigüitat. Aquestes modificacions actuen en contra del sistema de 

representació realista i eviten produir una obra “devoid of all thought or feeling” . Aquesta 48

 W. G. Sebald (1998) op.cit, p. 159.45

 Íbid, p.163.46

 Claudia Öhlschläger, “Medialität und Poetik des trompe -l’oeil: W. G. Sebald und Jan Peter Tripp” dins de 47

DD.AA W. G. Sebald: neue Wege der Forschung. Germanistik. (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2012), p. 25.

 Íbid, p.164.48
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il·lusió, per tant, introdueix un component afectiu que implica l’espectador i pel qual Sebald 

s’interessa. 

 Allò que més fascina a Sebald de l’obra de Tripp és l’abisme que troba amagat darrera 

la representació hiperrealista, “the metaphysical underside of reality, its dark inner lining”.  49

L’escriptor també entén l’art com a via per despertar una part de la realitat de la qual no som 

conscients, però que s’amaga en la nostra profunda naturalesa humana. Aquest límit emergeix 

sobretot en les representacions de la mort, que és també un tema recurrent en l’obra del 

pintor. Sebald entén doncs el treball de Jan Peter Tripp dins del context de la mort: en els seus 

quadres hi ha sempre una presència freda, fantasmagòrica. L’ús de la llum i els contrastos 

entre tonalitats fosques i clares són algunes de les tècniques que el pintor utilitza per 

representar aquest dualisme entre la fi i l’eternitat. Lligat a la idea de la mort, el temps és un 

altre tema omnipresent. Sebald interpreta els quadres de Tripp com a atemporals, impassibles 

al pas del temps, en els quals els objectes estan suspesos “as ephemeral moments and 

constellations”  i, plens de melancolia, es converteixen en mementos que guarden la 50

memòria d’allò que va ser i ja no és abocant-nos al patiment del record. Aquests tòpics són 

fonamentals en l’obra de l’escriptor, qui amb altres mètodes també vol transmetre la idea del 

pas del temps, la nostàlgia, el record i la memòria. Aquesta interpretació de Sebald és 

contraposada per la de Heike Poltser, qui veu en l’obra de Tripp no només el passat, sinó 

també el present i el futur, considerant-la dins de l’heterochronicity, tema que tractaré amb 

més profunditat en l’últim apartat.  

 Els quadres realistes de Tripp requereixen temps: hom ha de fixar-se en tots els petits 

detalls, buscar relacions entre ells i contemplar-los finalment en conjunt. Es tracta doncs, 

d’un procés semblant al de llegir, en el qual el lector construeix, paraula a paraula, significat a 

significat, una idea completa. Potser per aquesta raó, l’escriptor se sent identificat amb l’obra 

de Tripp i la inclourà en la seva pròpia prosa. D’altra banda, pel fet que la pintura 

hiperrealista contempli la realitat com a font base i creï, a partir d’aquesta, una reproducció 

que informi sobre aquesta —amb els seus menors o majors matisos, és clar— podem 

relacionar-la amb l’estil documentalista sebaldià, que pren de manera semblant situacions o 

esdeveniments de la realitat i els ficcionalitza en la seva obra donant lloc al què podem 

 Íbid, p.165.49

  Íbid, p. 168.50
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anomenar pseudo-documental. Com veiem, la visió artística d’ambdós artistes és similar. En 

aquest assaig, a més de mostrar la seva admiració per l’obra pictòrica del seu millor amic, 

Sebald mostra també la seva manera d’entendre l’art i els mecanismes d’aquest per 

representar temes similars als que ell expressa a través de la seva prosa. Sebald comprèn el 

realisme com a tècnica artística que permet manifestar la realitat de la condició humana des 

d’una perspectiva molt particular. Per la seva part, Sebald, argumenta Öhlschläger, du a terme 

una pràctica ètica que consisteix en repensar la nostra manera de relacionar les coses a partir 

de l’alienació. Així, l’escriptor pretén crear una nova estètica del que ens rodeja que ens obri 

a nous horitzons de coneixement. Són justament aquests nous horitzons que Sebald dibuixa 

en els seus llibres els que Tripp plasma en la seva obra pictòrica. Tripp, de manera molt 

semblant, re-mira la realitat i hi introdueix aquest element d’alienació, de manera que, encara 

que els objectes representats formin part de la realitat quotidiana, emanen cert misteri i 

sembla que no puguem comprendre’ls del tot. Estem davant de dues produccions artístiques 

que parteixen de l'evocació com a premissa base per transmetre el contingut, i en aquest 

sentit, l’obra Unerzählt n’és un clar exemple.  
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3. La mirada 

Al ver al mundo, uno no deja de verse a sí mismo. Toda mirada es un autorretrato, pero ante 

todo el de una cultura.  David Le Breton 51

El potencial simbòlic de l’ull en la tradició artística occidental és innegable i la seva 

representació està associada amb diverses idees, que van molt més enllà de la percepció de 

l’ull com a part de l’anatomia humana. L’ull és el que ens permet mirar: proporciona un 

contacte directe amb el que ens rodeja, i, per tant, actua com a vincle entre el món interior i 

exterior. La mirada opera com a barrera per entrar a l’interior de la persona i, per això, conté 

part de l’enigma que s’amaga dins seu. Mirar, doncs, s’identifica amb conèixer. Diu el 

refrany que la mirada és el mirall de l’ànima, ja que, a la vegada que és la via per contemplar 

el món, és també el conducte d’entrada a les profunditats del ser i el camí per conèixer. En 

mirar-se recíprocament, s’estableix entre dos éssers vius un mitjà de comunicació i 

reconeixement, que pot desembocar al reconeixement d’un mateix en els ulls de l’altre.  

 Seguint de prop el pensament fenomenològic de Merleau-Ponty sobre el cos humà 

com a nucli productor de les nostres vivències, David Le Breton afirma que l’experiència 

humana és quelcom totalment corporal. En la seva obra El sabor del mundo. Una 

antropología de los sentidos publicada l’any 2006, l’antropòleg i sociòleg francès analitza els 

sentits des d’una perspectiva cultural. Segons l’autor, l’home només pren consciència de si 

mateix a través del sentir , mitjançant el qual pot interpretar el món, no com a una única 52

veritat, sinó entenent-lo a partir de múltiples percepcions individuals. Dins d'aquest univers 

de sensacions el cos humà és el que governa i reuneix la informació obtinguda a través dels 

sentits. El nostre cos està estretament unit a allò que ens rodeja i, per tant, és el nostre 

coneixement d’aquest. El propi autor cita al filòsof Friederich Nietzsche i la seva descripció 

dels sentits —i per tant, del cos— com allò que limita el nostre saber del món. Aquesta 

dependència del nostre cos és, però, no només biològica, sinó que també inclou el context 

cultural en el que estem immersos. La informació que ens donarà el cos serà interpretada a 

través dels significats propis del nostra cultura, en paraules de Le Breton: “[la] pertenencia 

 David Le Breton (2006) El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos. (Buenos Aires: Nueva Visión, 51

2007) p.74.

 Le Breton, op.cit, p.11.52
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cultural y social imprime [la] relación sensible con el mundo” . Hem de tenir en compte que 53

cada cultura atorga una determinada importància a cadascun dels sentits: la nostra societat 

occidental, per exemple, concedeix al sentit de la vista una posició més elevada que la resta. 

El perquè de la superioritat del sentit de la vista en relació als altres sentits com l'olfacte i 

l'oïda es remunta per Le Breton a la tradició jueva-cristiana en la qual la vista, juntament amb 

l’oïda, tenen un gran valor. En aquesta societat, la oïda, la paraula parlada, té una significació 

associada a l'experiència religiosa. “El sonido es siempre un camino de interioridad, puesto 

que hace ingresar en sí una enseñanza proveniente de afuera y pone fuera de sí los estados 

mentales experimentados” . Paral·lelament, la vista també juga un rol principal: Plató li 54

concedeix una posició privilegiada, definint-la com a “más propicia que el oído para traducir 

la eternidad de la verdad” . Aristòtil seguirà amb aquesta jerarquia i afirma que és “la que 55

nos hace adquirir el mayor de los conocimientos y nos descubre una multitud de 

diferencias” . Aquesta elevada posició del sentit de la vista continuarà present al llarg dels 56

segles en l'àmbit religiós, però quedarà en el mateix rang que els altres sentits com l'olfacte, 

l’oïda i el tacte per la majoria de la població. L'oïda, per exemple, era la via per entrar al món 

literari fins al segle XV quan, amb la invenció de l’impremta, és substituïda per la vista. 

Durant el Renaixement, la facultat de veure cobra un paper cabdal. Le Breton associa el 

procés d’individualització, que troba les seves arrels en els retrats individuals, amb 

l’allunyament entre individus que dóna de nou preferència al sentit de la vista ja que, a 

diferència de la resta, pot actuar també en la distància. En el camp filosòfic, ja entrats en 

l’anomenada època moderna, la vista continua encapçalant la resta de sentits i, al segle XIX, 

amb els nous avenços científics, com ara les millores en les lents dels microscopis, s’entén 

l’òrgan de la vista com a indispensable. A principis del segle XX la societat occidental entra 

en una revolució d’allò visual i la vista es torna essencial en la nova configuració de les 

ciutats.  

 Al segle XX i XXI la visió s’ha establert com el sentit predominant. La visió no 

engloba només el poder distingir el que ens envolta, sinó que també “significa comprender, 

 Íbid, p.31.53

 Íbid, p.33.54

 Íbid.55

 Le Breton, op.cit, p.33. 56
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sopesar los acontecimientos” . L’acte de veure és involuntari, no requereix una focalització o 57

acció concreta a banda d’obrir els ulls. Tot i així, en posar l’atenció en quelcom concret, és a 

dir, dedicant-hi més temps que una vista fugaç, la mirada requereix d’un temps determinat 

fins arribar al coneixement. En aquest sentit, la mirada és “una alteración de la experiencia 

sensible, una manera de poner bajo su guarda, de hacer suyo lo visual arrancándolo a su 

infinito desfilar” . Les capacitats dels nostres ulls són nombroses: a més de ser una finestra 58

al que ens rodeja ens permet buscar, seleccionar i moure’ns pel camp visual de forma activa. 

A més, possibilita agafar consciència de fenòmens que tenen lloc a la distància, mentre que 

els sentits de l’oïda o l’olfacte tenen un límit i, juntament amb el tacte, permet “evaluar la 

realidad de las cosas” . Els sentits de la vista i el tacte tenen doncs un punt en comú i és que 59

possibiliten una experiència d’aprenentatge. Le Breton parla de la mirada tàctil, és a dir, 

aquella mirada detallada i precisa que proporciona una sensació semblant a la del tacte. Quan 

mirem molt de prop un objecte, coneixent totes les formes, plecs, irregularitats de la 

superfície, podem arribar a entendre o a agafar consciència del tacte d’aquella cosa. La 

mirada, per tant, “es un contacto”  que establim amb el nostre entorn i que projecta sempre 60

“una visión del mundo”.  Mirar no és, doncs, un codi universal, sinó que forma part d’un 61

“sistema de interpretación que lleva la marca de la historia personal de un individuo en el 

interior de una trama social y cultural” .  62

 Le Breton, op.cit. p.52.57

 Le Breton, op.cit. p.54.58

 Le Breton, op. cit. p.53.59

 Le Breton, op. cit. p.58.60

 Le Breton, op. cit. p.69.61
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 Com a ésser humans mirem el món que ens rodeja a partir de la nostra pròpia 

subjectivitat. L’ull és doncs una finestra que emergeix del nostre cervell i interpreta allò que 

el rodeja. Si recordem el quadre del pintor surrealista Rene Magritte "Le faux miroir”(1928) 

on la superfície de la tela està coberta per la representació d’un ull, l’iris del qual figura com 

un cel blau amb núvols, tornem de nou a aquesta idea de la mirada com a part activa del 

procés de veure. En aquest cas, no només nosaltres veiem un ull — i més enllà d’aquest— 

sinó que és també eix ull que ens mira: mirem a la vegada que som mirats. Com el vell 

proverbi diu, els ulls són una finestra de l’ànima: l’ull de Magritte representa també aquesta 

finestra, que bé pot ser entesa com una obertura a l’exterior o a l’interior, alhora que 

qüestiona la dita: els ulls són també un mitjà subjectiu i selectiu. Creem a partir de la mirada 

el món que ens envolta: interpretem allò que veiem a partir de la nostra pròpia posició.  

3.1 Un tema recurrent en Sebald 

La mirada és en el conjunt de l’obra de Sebald omnipresent. La seva escriptura destaca pel 

seu potencial visual, aconseguit mitjançant descripcions molt detallades de fenòmens visuals, 

com ara l’arquitectura. En definir la Centraal Station de Amberes a l’inici d’Austerlitz, o per 

parlar de la residència del matrimoni Selwyn al primer capítol d’Els emigrats, emergeix de la 

multiplicitat d’adjectius i de l’estructura que adopta el text una imatge. L’espectador és 

traslladat a la posició des d’on parla el narrador i a través de les seves paraules visualitza allò 

que s'està descrivint. En aquestes descripcions l’objecte visual se’ns fa present només a través 

del text, que actua com a vehicle que ens permet veure mentre llegim. Trobem també 

aquestes relacions entre la literatura i les arts visuals en el conjunt de material visual disposat 

al llarg de l’obra. El lector pren part activa en aquest procés de mirar i ha de desxifrar i 

entendre les múltiples imatges amb què es troba i posar-les en relació amb el text. Però això 

no és tot, sinó que la pròpia narració ens fa reflexionar en un estadi més sobre la visió i 

converteix la mirada en un leitmotiv molt personal, carregat de simbolisme. En algunes de les 

imatges repartides al llarg del text apareixen retratats els dos ulls d’una persona o animal. Es 

tracta de fotografies tallades per tal d’enquadrar la zona al voltant dels ulls, i així, donar força 

a l’acció de mirar. Les mirades que emergeixen dels textos de Sebald creen un lligam molt 

particular amb el lector, qui acostumat a mirar, ara és també mirat per uns ulls que 

l’impliquen dins del relat. En llegir, se surt de la posició de subjecte actiu per esdevenir 
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també objecte passiu: el que llegeix no només mira, sinó que també és mirat. Les esmentades 

imatges, bé siguin fotografies o gravats hiperrealistes, són clarament i intencionadament 

versemblants i busquen entrar dins d’una representació de la realitat totalment realista. Això 

fa que l’observador les interpreti “wie Bruchstücke einer Wirklichkeit” . La fotografia aporta 63

un sentit de veritat que entra en contacte amb el text dins del qual està compresa una i altra i 

s’afecten mútuament. La representació de la mirada en Sebald entra també dins de la 

dinàmica del diàleg, com veurem més avall, de la mateixa manera, com diu Verena Lenzen a 

Sebalds Blick , que ho fan la imatge i el text, o el narrador i el lector. En incloure-hi 64

documents visuals, l’autor trenca la cohesió del text i atura el lector, obligant-lo a llegir en un 

altre llenguatge artístic i, per tant, anar més enllà del propi text i de la imatge per quedar-se en 

aquest nou estadi descobert.  

 Alan Corkhill analitza en l’assaig “Angles of Vision in Sebald’s After Nature and 

Unrecounted” el tractament que fa l’escriptor de la mirada en les dues obres poètiques que 

comencen i acaben l’obra de Sebald i en les quals, la visió constitueix un punt central. 

Corkhill associa l’experimentació sebaldiana amb els punts de vista amb una recerca de les 

diferents perspectives que es poden adoptar de cara a la vida, en un “desire to turn visual 

sight into insight” . Mentre en Nach der Natur els conceptes Auge i Blick es repeteixen 65

múltiples vegades per crear un potent imaginari visual, en Unerzählt són les pròpies mirades, 

representades en els aiguaforts de Tripp, les que protagonitzen l’obra conjuntament amb els 

breus poemes sebaldians. En aquest assaig, l’autor explora aquest tòpic des de dues 

perspectives: per una banda, l’ull físic i els diversos angles que adopta i per altra banda, l’”ull 

de la ment”, és a dir, l’ull interior de la imaginació, la memòria i les reflexions. Ambdues 

concepcions presents en la obra sebaldiana mostren la obsessió de l’escriptor per el sentit de 

la vista i la percepció del món que defineix.  

 Aquesta reiterada presència de la visió en la seva obra és ja present a la primera 

pàgina d’Austerlitz, on el lector topa amb quatre imatges, repartides en dos grups. Totes 

quatre fan exactament les mateixes dimensions i representen, també de forma global, quatre 

 Verena Lenzen “Spinne im Schädel: Augen-Blicke und Photo-Texte” dins de Sebalds Blick. (Göttingen, 63

Wallstein Verlag, 2015) p. 103.

 Verena Lenzen, íbid. 64

 Alan Corkhill, op. cit. p.347.65
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mirades: al primer grup de fotografies apareixen els ulls d’un lèmur i d’una òliba; en el 

segon, els ulls del pintor Jan Peter Tripp i els del filòsof Ludwig Wittgenstein.  

 

Quanta el lector s’enfronta amb aquests quatre parells d’ulls mirant fixament es produeix un 

alentiment de la velocitat de lectura. El lector queda hipnotitzat per la profunditat de les 

mirades que se li encaren i que Sebald relaciona amb la història de la forma següent:  

Von den in dem Nocturama behausten Tieren ist mir sonst nur in Erinnerung 

geblieben, daß etliche von ihnen auffallend große Augen hatten und jenen 

unverwandt forschenden Blick, wie man ihn findet bei bestimmten Malern und 

Philosophen, die vermittels der reinen Anschauung und des reinen Denkens 

versuchen, das Dunkel zu durchdringen, das uns umgibt.  66

Hi ha una meditació, una reflexió i com a lectors som transportats al nocturama d’Amberes 

on el narrador observa, encisat, i alhora és observat. En aquell espai, però, només hi són 

presents els ulls dels dos animals representats a la imatge —entre molts d’altres animals—. 

Les altres dues mirades  que apareixen a sota, separades per un breu espai en blanc una mica 

major que l’anterior i, per tant, marcant una diferència —a més del fet de ser humanes—, no 

són físicament en aquell espai, sinó que són evocades a partir de la mirada de l’òliba i el 

lèmur. Es produeix doncs una afinitat entre la mirada dels dos animals i la mirada de les dues 

figures humanes. La relació que estableix Sebald entre els éssers humans i els animals queda 

reflectida en més d’un punt de la seva obra i materialitza la concepció de l’escriptor de l’ésser 

humà en relació al món. Sebald entén l’animal de la mateixa manera que el poeta Rainer 

 W. G. Sebald, Austerlitz (Munic: Hanser, 2001) p. 10.66
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Maria Rilke, qui parla en les seves elegies del freie Tier  per simbolitzar la llibertat en què 67

viu l’animal en comparació amb l’ésser humà. Degut a la nostra objectivització, com a éssers 

humans tenim una mirada distorsionada i busquem sempre la representació de les coses en 

objectes. La vuitena elegia comença així:  

Mit allen Augen sieht die Kreatur 

das Offene. Nur unsre Augen sind 

wie umgekehrt und ganz um sie gestellt 

als Fallen, rings um ihren freien Ausgang.  68

Per a Rilke, la nostra mirada no veu allò obert, és a dir, allò sense fronteres ni límits, “el todo 

originario de lo real”  on la criatura és lliure. La mirada de l’animal és lliure, ja que pot 69

mirar obertament sense obstacularitzar-se amb objectes. “El animal tiene ante sí lo sin 

límite"  i per tant, tampoc veu la mort com a límit. L’animal és impulsat per l’inconscient i 70

els instints i, a diferència de l’home, no es veuen limitats per la barrera de la consciència. 

L’«id» Freudià es mostra en els animals sense repressió. El gos que es troba al cantó esquerre 

del quadre La déclaration de guerre en l’últim capítol de Logis in einem Landhaus i mira 

directament l’espectador no és conscient del pas del temps i de la fragilitat i finitud de la 

nostra existència i, per això, es mou “mit Leichtigkeit über die Abgründe der Zeit”. Aquesta 

suposada inconsciència que caracteritza els animals contrasta però amb el fet que tot i estar 

mancat d’un sentit de temporalitat i, per tant, no saber-se situar temporalment dins del 

quadre, aquest gos és un “Geheimnisträger” i “weiß manches genauer als wir” . Sebald es 71

fixa detingudament en els ulls del gos, un dels quals queda en la penombra degut a la 

il·luminació de l’habitació. Sebald associa aquest fet de manera metafòrica amb l’ull brau, el 

 “[…] das freie Tier / hat seinen Untergang stets hinter sich / und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts / in 67

Ewigkeit, so wie die Brunnen gehen.” Rainer Maria Rilke (1923) “Die achte Elegie” en les Duineser Elegien. 
Deutschland: Bibliothek Suhrkamp, 2001. 

 Rainer Maria Rilke, (1923) op.cit.68

 Martin Heidegger, (1982) Parménides (Toledo: Ediciones Akal, 2005) p.202.69

 Íbid.70

 W. G. Sebald. (1998) op.cit p.188.71
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que no està domesticat i no veu a través de la llum que tots veiem. És justament aquest ull, 

que sembla remot i estrany, el que veu a través de nosaltres, el nostre interior. Aquesta idea 

remet directament als versos de Rilke: “Was draußen ist, wir wissens aus des Tiers/ Antlitz 

allein.”  en els quals el poeta atorga als animals aquesta capacitat de veure més enllà que 72

nosaltres, els humans.  

 Seguint la tradició simbòlica, el gos és emblema de la fidelitat. En la cultura cristiana 

s’ha associat també amb el guia i el guardià i fins i tot amb el sacerdot, que acompanya el 

mort en el seu viatge. No és doncs casualitat, que en l’obra de Sebald aparegui aquesta 

presència animal representada per un gos. El recull de poemes Über das Land und das 

Wasser inclou els següents breus versos: 

Im Abseits  

sieht das Auge 

des Hundes alles   

noch so wie es  

von Anbeginn war  73

 Rainer Maria Rilke, (1923) op.cit.72

 W. G. Sebald, Über das Land und das Wasser: Ausgewählte Gedichte 1964-2001. Munic: Carl Hanser Verlag, 73

2008. p. 102.
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Són els humans els testimonis de la creació perduda, víctimes de la temporalitat de la 

condició humana. La consciència actua, per a Sebald, com una distorsió del que ens rodeja. 

Com a éssers pensants vivim empresonats i impossibilitats de veure més enllà dels nostres 

ulls. Sebald identifica aquesta consciència de la nostra caducitat, aquesta incapacitat de veure, 

amb la foscor. La nostra existència com a humans és fosca, però, hi ha algunes figures que 

intenten aportar-hi una mica de llum. Tornant a l’inici d’Austerlitz, quan el protagonista entra 

al Nocturama d’Amberes topa amb la foscor pròpia del lloc, a la qual els seus ulls s’han 

d’acostumar. En fer-ho, apareixen davant seu animals que miren fixament i veuen, ja que la 

foscor no és per a ells cap obstacle. Fent referència a aquestes dues figures humanes, Sebald 

els col·loca a l’altura dels animals i per tant, els hi dóna la facultat de veure més enllà dels 

obstacles de la consciència humana.  

 A l’últim capítol d’Els Emigrats el protagonista reflexiona sobre els orígens del pintor 

Max Aurach a partir d’una fotografia del mateix que troba per casualitat en un article. El 

narrador focalitza la fosca mirada de l’artista a través de la qual pretén arribar a un nivell de 

comprensió major. En la imatge, apareix l’ull dret mirant fixament de biaix a un punt que 

queda fora del marc visual. Aquest és un exemple més de la concepció sebaldiana de la 

mirada com a porta per penetrar els misteris interiors de cada persona. Seguint amb aquesta 

idea, la mirada pren una posició protagonista, juntament amb la poesia, en la seva obra 

pòstuma ideada juntament amb Jan Peter Tripp. Lorenz Jäger parla també de l’obra 

Unerzählt, posant l’atenció al simbolisme dels ulls, que contraposa amb la boca: la boca és la 

part més expressiva de la cara a diferència dels ulls, que en aquest sentit és més limitat. Tot i 

així, l’ull és moralment sofisticat i de naturalesa callada, i per això, amaga cert misteri. 

Segons Lorenz, que Sebald decidís que tots els gravats presents enquadressin “només” ulls, 

és una mostra de la voluntat de l’escriptor de mostrar «genau diese Gleichzeitigkeit von 

Moralität, Natur und Geheimnis» .  74

  

 Lorenz Jäger, Moralität, Natur und Geheimnis: W. G. Sebald und Jan Peter Tripp tauschen Blicke” 74

Frankfurter Allgemeine Zeitung, núm. 65, 18 de març 2003. [Recurs online: http://www.faz.net/aktuell/
feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/moralitaet-natur-und-geheimnis-w-g-sebald-und-jan-peter-tripp-
tauschen-blicke-193560.html. Darrera consulta: 25 d’abril 2016].
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3.2 Les mirades d’Unerzählt 

“Blickrichtung, Augenlicht und Lidschlag erweisen sich als Portait des Menschen und als 

Spiegel seiner Zeit”   75

Un total de trenta-tres mirades ens escruten a través de les pàgines de l’obra Unerzählt. Totes 

elles diferents, amaguen personalitats de diversos períodes històrics. El que es busca a partir 

de posar en contacte els aiguaforts de Tripp i els breus poemes de Sebald és crear un diàleg 

conjunt on no hi hagi cap mena de subordinació. Tot i que aparentment no estableixen una 

relació directa amb els gravats de Tripp, els breus poemes sebaldians també tenen com a 

comú denominador la mirada. En la majoria d’ells aflora aquesta idea, o si més no, alguna 

paraula relacionada amb l’acció de veure. En fixar-se detalladament en cadascuna de les 

mirades, una per una, emergeix a la ment un fil narratiu que ens lliga amb aquella persona. 

De fet, l’escriptor escriu en el seu assaig sobre El castell de Kafka que els ulls són “the most 

vital part of a man”  i per tant, són pous plens de vida. Els aiguaforts de Jan Peter Tripp 76

semblen contenir part de la personalitat de la figura representada i, en parar l’atenció, 

l’espectador té la sensació de poder arribar a desxifrar quelcom que s’amaga dins seu. Callats, 

cadascun dels ulls sembla que tinguin alguna cosa a dir, a revelar. Degut a la precisió i tècnica 

pictòrica de l’il·lustrador, les mirades adopten un punt de realisme tan elevat, que semblen 

emergir de la pròpia superfície bidimensional i mirar-nos a nosaltres també, a ple segle XXI. 

S’estableix un diàleg extratemporal entre l’espectador i la persona representada a través de la 

mirada. La mirada doncs, és aquí, sens dubte, una porta per entrar a les profunditats 

d’aquelles persones, que, la majoria d’elles mortes, tenen encara alguna cosa a dir. 

S’estableix així un “Geistergespräch des Betrachters mit dem Betrachteten, ein zartes 

Gemurmel unter Lesenden und Schreibenden.”  Sebald professava certa admiració pel 77

passat. Ell creia que els morts tenien més coses a dir que els vius: és potser per això, que més 

de la meitat dels protagonistes d’Unerzählt són morts. Aquest fet pot ser entès com una 

 Verena Lenzen op. cit, p.104.75

 W. G. Sebald “The Undiscover'd Country: The Death Motif in Kafka's Castle” Journal of European Studies de 76

la universitat d’East Aglia. p. 25. 

 Julia Schröder, “Unerzählt” article publicat a Deutschlandfunk, 11 d’abril 2003 [Recurs online: http://77

www.deutschlandfunk.de/unerzaehlt.700.de.html?dram:article_id=80848. Darrera consulta 25 d’abril 2016].
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voluntat de mantenir el record, de fer renéixer allò que ha mort, de dedicar un himne a les 

figures que han quedat enterrades en la memòria, tenint en compte que, com llegim al final 

del primer capítol d’Els Emigrats, “so also kehren sie wieder, die Toten” A Austerlitz, 78

Sebald fa una altra reflexió sobre la mort i el temps:  

Es scheint mir nicht, sagte Austerlitz, daß wir die Gesetze verstehen, unter denen sich 

die Wiederkunft der Vergangenheit vollzieht, doch ist es mir immer mehr, als gäbe es 

überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene, nach einer höheren Stereometrie 

ineinander verschachtelte Räume, zwischen denen die Lebendigen und die Toten, je 

nachdem es ihnen zumute ist, hin und her gehen können, und je länger ich es 

bedenke, desto mehr kommt mir vor, daß wir, diw wir uns noch am Leben befinden, in 

den Augen der Toten irreale und nur manchmal, unter bestimmten Lichtverhältnissen 

und atmosphärischen Bedingungen sichtbar werdende Wesen sind.   79

Aquesta potent cita està plena de referències visuals, que lliguen, un cop  més, la mirada amb 

el temps i la mort. Amb aquesta cita s’il·lumina el camí per entendre el perquè l’obra 

d’Unerzählt està composta per una majoria d’aiguaforts representant els “Augen der Toten”. 

Aquest homenatge a trenta-tres figures presents en les vides de W. G. Sebald i Jan Peter Tripp 

—31, si els excloem a ells— mostren, per una banda, la base intel·lectual d’ambdós artistes 

pel que fa a les representacions culturals occidentals. No hi ha cap dubte que tant Sebald com 

Tripp estan familiaritzats amb la tradició humanística occidental i el seu recull en aquesta 

obra és una manera de mostrar l’admiració i respecte. Per altra banda, la vigència de les veus 

encara ara, en alguns casos més de 3000 anys després de les seva mort.  

 Per una banda, hi ha la presència d’intel·lectuals de l’àmbit literari, d’entre els quals 

Jorge Luis Borges ens mira amb uns ulls cansats que contrasten amb l’espurneig de llum que 

 W. G. Sebald, Die Ausgewanderten, (Frankfurt am Main: Eichborn GmbH & Co, 1992) p.36. [A diferència de 78

la versió alemanya i anglesa, la traducció de la versió catalana que he emprat fins ara s’allunya una mica, al meu 
entendre, del que la cita original simbolitza. És per això que he preferit citar aquesta darrera].

 W. G. Sebald, (2001) op.cit. p.265. 79

Traducció: “No me parece, dijo Austerlitz, que comprendamos las leyes que rigen el retorno del pasado, pero 
cada vez me parece más como si no hubiera tiempo, sino diversos espacios, imbricados entre sí, entre los que los 
vivos y los muertos, según el talante en que se encuentran, van de un lado a otro, y cuanto más lo pienso tanto 
más me parece que nosotros, los que todavía nos encontramos con vida, a los ojos de los muertos somos irreales 
y sólo a veces, en determinadas condiciones de luz y requisitos atmosféricos, resultamos visibles.” Traducció de 
Miquel Sáenz a Austerlitz. Barcelona: Editorial Anagrama, 2014, pp. 186-187.
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emanen. Sota seu:  

My eye 

begins to be obscured  

bemerkte Joshua Reynolds 

am Vorabend des Sturms 

auf die Bastille.  

Quedant-nos amb aquest curiós enfosquiment del que parla Joshua Reynolds, apareix més 

endavant Samuel Beckett inquisitivament, amb una mirada punyent fixada en un horitzó que 

no veiem i que li dilata les pupil·les. En aquesta tria també entra Truman Capote, l’ull 

esquerre del qual apareix rodejat de foscor. Aquest no és l’únic cas: l’ull dret de l’actor i 

director teatral francès Louis Jouvet apareix gairebé del tot ocult dins d’una negra foscor, de 

la qual només s’entreveu una petita llum emergent del seu iris. L’altre ull, arrugat, està mig 

tancat i sembla esgotat. El text parla de l’ombra d’un liró gris, que relaciona amb la mort. La 

mirada de l’artista francesa Justine Landat també queda irrompuda per un floc de cabells que 

li cau i enfosqueix la meitat del rostre. Aquesta manca de llum que fa que no puguem 

visualitzar bé l’ull cobreix el personatge d’una aura de misteri. Aquell ull que ens queda 

ocult, sembla ocultar un enigma que nosaltres ignorem. Si retrocedim una mica i visualitzem 

de nou el gos de La declarátion de guerre, que a través de l’ull ocult “can see right through 

us” , podem establir un pont de diàleg. Des d’aquesta foscor es pot veure més enllà i 80

aquestes figures en concret han demostrat, mitjançant el seu llegat artístic, desprendre’s de 

certes barreres i ser més lliures. Continuant amb la mateixa idea, però en el camp de les arts 

plàstiques, la mirada de Rembrandt apareix lleugerament torçada: el seu ull esquerra sembla 

caure una mica i, a diferència del dret, no ens mira directament. Al capdavall figuren els 

versos següents:  

 W. G. Sebald (1998) op.cit. p.172. 80
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Gleich einem Hund 

sagt Cézanne 

so soll der Maler  

schauen das Auge 

still & fast 

abgewandt.  

La “mirada desviada” de la que parla Cézanne és la que permet veure una mica més enllà. 

Sebald està associant la mirada lliure de l’animal amb aquestes mirades desviades o ocultes 

dins la foscor. Una altra mirada inquietant és la de Barnett Newman, destacat representant de 

l’expressionisme abstracte americà. La meitat de la cara queda oculta per la foscor i l’únic ull 

que veiem ens mira a través d’una lent graduada. És per tant una visió indirecta, mediada per 

un objecte. Sebald afegeix:  

[…] ein erloschenes 

äthiopisches Auge  

von einem Flor 

grauer Seide 

umwölkt. 

Aquest mediador entre la mirada i nosaltres és un vel de seda gris, que ens obstaculitza el pas 

i ennuvola l’objecte. Aquesta dificultat per penetrar la figura de Newmann es pot relacionar 

amb la barrera conceptual que defineix la seva obra abstracta i que en dificulta l’accés. De 

manera similar, la mirada de Stéphane Spach, artista francès, tampoc és directa, sinó que tan 

sols visualitzem el seu ull esquerre i una augmentació del mateix. Aquest engany visual 

desnaturalitza la mirada i crea un enigma al seu voltant, que torna a emergir davant dels ulls 

asimètrics de Francis Bacon, separats en dues imatges diferents i d’aquesta forma, alterant la 

nostra percepció visual. El també artista francès André Masson ens mira, en canvi, de cara i 

directament: els seus ulls desprenen una honestedat i humilitat sorprenents. Sota la seva 

mirada llegim:  
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Schrecklich 

ist der Gedanke 

an unsere ab  

getragenen Kleider. 

 i en tornar-lo a contemplar, observem els ulls d’un ferit de la primera guerra mundial i exiliat 

de la segona, que encara conserva els devastadors records gravats en la seva expressió. 

Marxant de l’expressió artística, en el terreny del pensament, Marcel Proust entra dins de 

l’obra i de forma molt enigmàtica i ambigua s’encara directament a nosaltres. El poema que 

l’acompanya està estretament relacionat amb la seva reflexió entorn de la idea del temps:  

Aber die Zeit 

dieweil die 

Finsternis ist 

die Zeit siehet 

man nicht. 

 A banda de totes aquestes personalitats, apareixen també familiars i/o coneguts dels 

dos autors intercal·lats. Tot i que la majoria estan vius, potser per la tècnica emprada o per la 

seva relació directa amb altres personatges de segles anteriors, les seves mirades agafen un 

aire d’impertorbabilitat, de serenitat i aplom. Els seus ulls s’insereixen dins d’una certa 

atemporalitat: semblen contenir molta vida i tenir molt de temps acumulat entre les pestanyes. 

Entre aquestes persones hi ha el traductor de l’obra de Sebald Michael Hamburger i les 

mirades joves de Julie i Jéremy Seltz, que tot i la vitalitat que desprenen, semblen també 

pertanyents a una altra època. L’única figura no humana que forma part de l’obra és la del gos 

de Sebald, Morris, que morí poc després de l’accident mortal del seu amo. La presència d’un 

gos no és estranya en l’obra de Sebald i en aquesta il·lustració dirigeix la mirada cap a una 

banda. Juntament amb els següents versos: “Sende mir bitte// den braunen Mantel/ aus dem 
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Rheingau/ in welchem ich vormals/ meine Nachtwandrungen machte” els ulls de Morris 

semblen impregnats de nostàlgia. En la penúltima radiografia, Anna Sebald, filla de 

l’escriptor, ens mira, retreta, amb la cara lleugerament girada cap a un costat, com si no 

volgués mirar directament. Els seus ulls són sincers i emanen certa tristesa. Semblen 

coneixedors de la cruesa del món: Anna acompanyava el seu pare el dia de l’accident on ell 

perdé la vida. A sota llegim els següents versos:  

Unerzählt 

bleibt die Geschichte 

der abgewandten 

Gesichter. 

En donar l’esquena enterrem el record: hem de mirar de cara, enfrontar-nos a la nostra 

història i parlar. Només així podrem caminar endavant. La màxima sebaldiana es fa present 

en aquest poema minimalista, que dóna pas a l’última mirada: la de W. G. Sebald. 

Curiosament són dos aiguaforts, situats un sobre de l’altre. En la més fosca, els ulls de Sebald 

s’entreveuen darrere les característiques ulleres ovalades, que reflecteixen la llum. A sota, una 

mirada molt més crua, arrugada. Ja no porta ulleres i no és tan fosca com la darrera. Sembla 

doncs, que s’hagi despullat de qualsevol accessori per mostrar-se de la manera més profunda i 

sincera possible. Aquest comiat, que posa punt i final al recull, ens avisa:  

Zuletzt 

werden bloß soviel 

überbleiben als 

herumsitzen können 

um eine Trommel. 
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3.3. Mirada i haiku  
 

Només en fullejar Unerzählt, el concepte de haiku apareix a la ment. Els petits poemes que 

conformen l’obra, juntament amb els corresponents gravats hiperrealistes, comparteixen 

visualment moltes característiques amb aquests tradicionals versos d’origen japonès. El haiku 

és una breu forma poètica d’expressió senzilla i concisa formada per 17 mores, disposades en 

tres versos de 5-7-5, que descriu els fenòmens naturals o la vida quotidiana de la gent. La 

màxima aspiració d’aquesta breu expressió literària és la de copsar el moment, l’aquí i l’ara, 

d’una forma tan radical, que els límits entre l’observador i allò observat es dissolen, per a 

procurar, en les millors manifestacions d’aquest art, una experiència mística: no de dualitat, 

sinó de totalitat. Aquest subgènere poètic, que ha estat adoptat posteriorment a Occident, s’ha 

entès tradicionalment dins del context de les haiga. La paraula haiga neix de l’unió de l’arrel 

hai, que prové de la paraula haiku, amb ga, que fa referència a l’acció de pintar. Per tant, 

partint dels seus  orígens etimològics, vindria a ser el haiku pintat. En la tradició cultural 

japonesa, poesia, cal·ligrafia i pintura han estat sempre molt unides, fins al punt que eren 

totes creades, amb el mateix pinzell i tinta, pel mateix autor. L’objectiu de les haiga no és sols 

il·lustrar els breus versos, sinó que “they add layers of meaning to each other” . Ambdós 81

llenguatges artístics són part d’un mateix procés que ha de ser completat pel lector al posar en 

contacte el text i la imatge. D’aquesta relació ha de sorgir un producte nou, “offering each 

viewer the opportunity to complete the work in his or her own mind’s eye”.  El vincle entre 82

els haiku i el món visual prové ja del seu origen i per tant, és ja gairebé intrínsec amb aquesta 

forma poètica.   

 El fet que Sebald i Tripp concebessin aquesta peça a partir de, per una banda, el que 

Sebald anomena micropoemes i, per altra, aiguaforts de mirades, estableix una relació que pot 

trobar el seu eix comú en la brevetat i la condensació. Els curts poemes sebaldians i les 

mirades de Tripp mostren el pas del temps, la memòria i la mort —Andrea Köhler parla 

d’epitafis —. En aquest sentit, tracen un camí diferent al del haiku entès tradicionalment i 83

se’n distancien. No busquen aquesta captura de l’ara, sinó que darrere de cada vers i cada 

 Stephen Addiss i Fumiko Y. Yamamoto. Haiga: Takebe Sōchō and the Haiku-painting,  (Honolulú: Marsh Art 81

Gallery, University of Richmond en associació amb University of Hawaii Press, 1995), p.9.

 Íbid. p.12.82

 Andrea Köhler, (2003) op. cit. p. 98.83
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mirada es pot entreveure una història. Els ulls que ens miren des de les pàgines ens queden 

retinguts al cap i demanen ser contemplats en detall. Són petjades de temps i semblen ser 

portadors d’experiència i saviesa. Paral·lelament, els versos estan impregnats de memòria i 

emanen certa nostàlgia. La relació entre els petits poemes i la mirada és de sinestèsia: podem 

entendre el haiku com una mirada, una mirada al passat; de la mateix manera que podem 

entendre la mirada com un haiku, com una sensació transmesa de forma breu. El dens 

contingut que guarden aquestes mirades ens arriba a través de l’observació i en certa manera 

ens colpeja. Els haiku també ens condueixen a la reflexió i, a l’aixecar la mirada i trobar-nos 

amb els dos ulls que ens escruten, sembla que, en certa manera, ens autentifiquin aquella 

informació. La mirada també fa la funció de personalitzar el missatge —aquells ulls són 

d’algú—,  i per tant, de tornar-lo verídic. Els ulls no ens poden mentir, i en mirar-nos, estan 

certificant el text: ells ho han vist, ho han sentit.   

 És interessant la reflexió que fa Roland Barthes sobre el haiku, que associa amb la 

visualització del punctum. L’experiència de llegir un haiku és, per al crític, semblant a la de 

trobar el punctum d’una fotografia, ja que ambdues manifestacions són breus i no permeten 

un desenvolupament. Es tracta d’una essència “que no puede transformarse, sino tan sólo 

repetirse a modo de insistencia, de mirada insistente” . El semiòleg francès raona aquesta 84

similitud amb el fet que tant les fotografies que contenen algun punctum com els versos 

japonesos, no possibiliten una argumentació retòrica i, per tant, citant l’autor, “se debería 

hablar de inmovilidad viviente: ligada a un detalle (a un detonador), una explosión deja una 

pequeña estrella en el cristal del texto o de la foto: ni el Haikú ni la Foto hacen “soñar”.”  85

Barthes entén el haiku com un “detonador” de sensacions: de la mateixa manera que el 

punctum, desperta quelcom dins d’un mateix sense que en sapiguem ben bé el motiu. Si 

ampliem aquesta concepció del haiku una mica més, podem englobar-hi la mirada: la mirada 

també ens captiva, fins al punt que pot arribar a ferir. Aquell petit marge entre la 

representació i la realitat que l’obra hiperrealista conté i que ens fa parar atenció i dubtar 

sobre la versemblança del que veuen els nostres ulls, per adonar-se de l’engany en què han 

caigut, actua aquí de forma similar al puncutm barthesià. Allò que contenen les mirades de 

Tripp ens atrapa i força a tornar a mirar una vegada i altra, en un intent de desxifrar què 

 Roland Barthes (1980), p. 97.84

 Íbid.85
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amaguen aquells ulls i què ens volen dir. Quan parlem del segon punctum de Barthes —és a 

dir, el temps— la relació encara es torna més clara: les mirades, igual que els haiku, contenen 

el temps i el comprimeixen dins seu. Els ulls són testimonis de la història i en mirar-los ens 

interpel·len directament. Això és potser el que fa el joc entre mirada i haiku més interessant: 

mentre el haiku és totalment impersonal, els ulls es dirigeixen a l’espectador i l’obliguen a 

implicar-se, a reflexionar sobre la informació que han rebut.  

 El fet que Sebald i Tripp hagin fet servir aquests dos mitjans expressius per crear 

aquesta peça pot trobar el seu origen al bon encaix que ambdós tenen. La representació de la 

mirada i els breus poemes són dues manifestacions que, a través de mitjans diferents, 

transmeten una idea que es complementa a la perfecció. Unerzählt, per tant, combinant-los, 

crea un nou univers ple de significats: tot i que el haiku ja havia estat posat en contacte amb 

un mitjà artístic en les haiga, al posar-lo en contacte amb les mirades, cobra un nou significat, 

i per tant amplia els seus límits inicials. Un exemple d’aquesta simbiosi que té lloc en el 

volum Unerzählt és la mirada de Justine Landat encapçalant un breu poema de sis versos. A 

primer cop d’ull, ja veiem importants diferències formals amb els haiku: el nombre de versos 

és major i a més hi ha una separació entre el primer vers i els altres, de manera que recorda a 

un títol. Deixant a banda aquestes dissimilituds, centrem-nos ara en les característiques 

comunes que compareixen aquestes dues expressions. Els ulls de Landat miren directament i 
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de manera frontal al lector, demanen la seva atenció i sembla que li vulguin explicar alguna 

cosa. La persona representada sembla amagar un enigma, ser coneixedora d’alguna cosa que 

nosaltres no ens podem ni imaginar. D’altra banda, el poema, ens transporta a un lloc concret 

(la Pfaueninsel), en un temps concret (el mes de març). El narrador evoca un record viscut 

amb una altra persona, que és convocada en la primera frase, una memòria que al llegir-la 

nosaltres, totalment desconeixedors de la història, se’ns fa present d’alguna manera. Les 

paraules emprades transmeten color: la llum grisosa, el blau del mar, i encara que no se’n faci 

referència, el color de la terra, el verd de la vegetació. Tots aquests colors que el breu poema 

envia a la nostra ment gairebé s’infiltren pel saturat aiguafort: potser aquests ulls també han 

experimentat aquesta barreja de colors. Tot i la contextualització present, no coneixem res de 

la història que amaga. Es tracta només, com els haiku, de la referència a un record, que 

encara que no s’arriba a narrar mai —o potser justament per això— produeix un efecte molt 

potent. Ambdues representacions actuen de manera semblant: al mirar per primer cop els ulls, 

una impressió que no sabem ben bé com explicar amb paraules ens commou. Aquesta 

mateixa inquietud té lloc quan llegim el poema i la ment es trasllada a un escenari llunyà. 

Amb només un cop d’ull, ens arriba una sensació, que ens porta a tornar a llegir —o sentir, 

més aviat— ambdues expressions. Aquest cop, ens adonem que hi ha quelcom darrere la 

mirada, una història que ens agradaria saber. El mateix passa amb el haiku: la història a la que 

remet ens queda fixada a la ment i gairebé podem tocar la melancolia que desprèn. Aquesta 

melancolia es trasllada també a la mirada: aquests ulls personifiquen la sensació fins al punt 

que la personifiquen. Segurament Justine Landat no té res a veure amb el record rememorat, 

però això és igual: es tracta d’un sentiment comú, que tots els éssers vius experimenten al 

llarg de la vida. Seguint amb aquesta idea, Landat és la personificació d’aquest concepte i al 

mirar-nos, fa que nosaltres, debilitats per aquesta evocació per partida doble —del poema i de 

la mirada— entrem en al seu univers i ho sentim en primera persona. Aquest sentiment és 

també compartit pels animals, com exemplifica Morris, el gos de Sebald. La seva mirada està 

també impregnada de certa melancolia que amb el poema acompanyant es torna encara més 

visible.  

 L’enllaç entre el haiku i la mirada té, doncs, molta força: ambdues representacions són 

breus, però alhora afilades. Ens fan entrar en un univers on no tot està dit, que busca la 

!49



reflexió de l’espectador a partir de la relació entre medis. Cadascuna de les parts desperta una 

sensació concreta, que en conjunt, aconsegueixen una potència estètica i conceptual brillant.  
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4. El propòsit d’Unerzählt 

“Ich höre du zeichnest” 

“Ja, ich zeichne” 

“Und ich schreibe” sagte Sebald  

“und jetzt machen wir eine Schulzeitung an dieser Schule zusammen.”  86

Durant dècades, Sebald va anar enviant els breus poemes que componen Unerzählt al seu 

amic d’infància Jan Peter Tripp. Feia temps que tenien el projecte en ment, però 

malauradament, l’escriptor alemany no va poder-lo visualitzar acabat degut a l’accident de 

trànsit que va llevar-li la vida el 14 de desembre del 2001. Va ser llavors, després d’aquest 

tràgic i alhora totalment inesperat fet, que el pintor Jan Peter Tripp va decidir continuar el 

projecte ell sol: tenien la idea del llibre ben definida i comptava ja, afortunadament, amb la 

major part dels textos de Sebald. Era la primera obra que creaven a dues mans i a causa de les 

circumstàncies, serà també l’última. Unerzählt neix de la idea conjunta d’ambdós autors de 

fer més difoses les fronteres entre els diversos llenguatges artístics. L’acurada i estètica edició 

definitiva de Jan Peter Tripp es basa en 33 textos de Sebald i 33 gravats representant artistes, 

intel·lectuals o persones de l’entorn dels dos autors. A diferència d’altres reculls, ni els 

gravats ni els textos esperen servir d’acompanyament, ni tan sols ser explicades a partir de 

l’altre llenguatge artístic, sinó que, com remarca Andrea Köhler a l’epíleg del llibre, pretenen 

“in ein Gespräch eintreten” en el qual es dugui a terme un “fortdauernden Blickwechsel”. 

Aquesta puntualització de Köhler dóna moltes pistes sobre la visió que Sebald i Tripp tenen 

de l’art en el sentit més ampli de la paraula. Les dues mostres artístiques estan alliberades de 

jerarquies: la imatge visual no fa la funció d’acompanyament, que tantes vegades hem 

testimoniat. Tant els breus poemes de Sebald com els gravats de Tripp tenen un discurs propi, 

un relat, que entra en contacte amb una altra forma artística per tal d’ampliar-se i donar lloc a 

un intercanvi de mirades. Els aiguaforts hiperrealistes de mirades ens fan pensar en 

fotografies, en ulls que ens miren directament a nosaltres. La tècnica hiperrealista segueix de 

prop a la fotografia, i en aquest sentit, podem aplicar les següents paraules de Sontag:  

 Jorge Carrión, Entrevista a Jan Peter Tripp, op.cit. 86
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El compromiso de la poesía con la concreción y con la autonomía del lenguaje es 

paralelo al compromiso de la fotografía con la visión pura. Ambos implican una 

discontinuidad, formas desarticuladas y unidad compensatoria: arrancar a las cosas 

del contexto (para verlas de una manera nueva), enlazar las cosas elípticamente de 

acuerdo con las imperiosas aunque a menudo arbitrarias exigencias de la 

subjetividad.  87

En aquest sentit, la fotografia i la poesia troben en la seva unió un nou sentit, una ampliació 

d’ambdues, un eixamplament d’idees. 

 La relació entre la poesia i les arts visuals té una història de llarg recorregut. Susan 

Sontag afirma que, “la poesía […] se ha definido cada vez más por su interés en lo visual”. 

La mateixa autora cita al poeta William Carlos Williams: “no hay verdad salvo en las 

cosas” . L’expressió poètica té un interès pel món sensible, per allò que veiem. No és cap 88

novetat veure representacions pictòriques figuratives o abstractes il·lustrant llibres de poesia, 

ja sigui per complementar la informació, acompanyar-la simplement o per aportar quelcom 

més dins del conjunt, estirant-ne els significats. De manera semblant a la haiga, William 

Blake, l’artista total, combinava l’art d’escriure amb el de dibuixar o gravar, creant quelcom 

inseparable i únic. L’obra de Sebald també és transversal i dóna pas al contacte entre diverses 

formes artístiques. L’any 2001 l’artista Tess Jaray feu un recull d’imatges monocromàtiques 

juntament amb fragments de Die Ringe des Saturn i Schwindel. Gefühle després de sentir-se 

totalment reflectida a l’obra de l’escriptor, identificant-se amb la prosa de Sebald i 

empatitzant amb temes com la emigració i la memòria. La pintora resident a Gran Bretanya 

però nascuda a Viena se sentí atreta per «his distortion of and evocation of space, and 

strangely ability apparently to focus both on distance and nearness simultaneously; to make 

space and memory appear to be the same thing, giving a sense of spinning between past and 

future» . Amb aquesta unió l’artista pretenia “develope text and image together in such a 89

way as to suggest links between the two, and which would change the way the text is seen. 

 Susan Sontag, (1977) op. cit p. 139.87

 Susan Sontag, (1977) op. cit, p. 139.88

 Terry Pitts “Mapping the unseeable: The Art of Tess Jaray”. (Londres: The Piper Gallery, 2012) [Recurs 89

online: http://www.thepipergallery.com/uploads/7/2/8/0/7280694/tj_catalogue.pdf. Darrera consulta: 28 d’abril 
2016].
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Taking it out of context constitutes a literal and metaphorical kind of framing.”  L’obra de 90

Jaray està formada per representacions abstractes que a través de característiques com la 

repetició i la simplicitat exploren els patrons geomètrics i el color. Mitjançant la juxtaposició 

d’ambdues expressions artístiques aconsegueix crear un diàleg, que independitza les breves 

línies de Sebald del seu origen en prosa. Al mateix any, ambdós artistes acordaren crear un 

llibre conjunt publicat sota el títol For years now amb alguns poemes sebaldians juntament 

amb gràfics abstractes, o images, de Jaray i el treball es publicà el desembre de l’any 2001, 

poc després de la mort del poeta.  

 Tot i que l’escriptor és conegut principalment per la seva obra escrita en prosa, Sebald 

també va moure’s en el terreny poètic on ja es plantejà les qüestions que configuraran més 

tard les seves novel·les. Sebald començà a escriure poesia quan era un estudiant i va 

continuar escrivint-ne al llarg de la seva vida, publicant nombroses vegades en revistes 

literàries alemanyes o austríaques.  Abans d’escriure la seva primera gran obra poètica Nach 91

der Natur (1988), l’autor tenia preparats per publicar dos reculls de poemes anomenats 

Schullatein i Über das Land und das Wasser escrits entre 1975 i 1984. Sebald no va arribar a 

publicar cap dels dos poemaris en vida i és a l’any 2001 que Sven Meyer fa una recopil·lació 

de tota l’obra poètica de l’escriptor en Über das Land und das Wasser. La majoria dels 

poemes que escrigué fins l’any 1988 eren formalment llargs i d’un estil molt narratiu. En 

llegir Nach der Natur, per exemple, el lector té la impressió que està davant d’una història 

narrada en prosa mancada d’elements característics de la poesia com ara la concisió. Després 

de la publicació del seu primer poemari a les acaballes de la dècada dels vuitanta, l’escriptor, 

per una banda, canviarà de mitjà i començarà a escriure prosa, i per altra, escriurà poemes 

més breus en els pròxims treballs poètics que publicarà. Aquests darrers reculls poètics es 

caracteritzen per el poc nombre de síl·labes i versos i la seva combinació amb formes visuals. 

Unerzählt i For Years Now, publicats l’any 2003 i 2001, respectivament, són dues mostres 

d’aquesta  última etapa i, en els sentits indicat anteriorment, es diferencia radicalment de 

l’anterior poesia sebaldiana. Tant és així, que el traductor Michael Hamburger es referirà al 

recull d’imatges hiperrealistes i breus poemes com a "break with the narrative thread in all 

 Tess Jaray amb col·laboració de W.G. Sebald, From The Rings of Saturn and Vertigo. (Londres, Purdy Hicks 90

Gallery, 2001)

 Iain Galbraith, “Translator’s Introduction” dins de W. G. Sebald Across the Land and the Water: Selected 91

Poems 1964-2001, (Londres: Penguin Books, 2012) p. 10.
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the preceding works”.  En la mateixa nota, l’amic i traductor de gran part de l’obra 92

sebaldiana explica que un temps abans de la seva mort, l’escriptor passava per una crisi 

personal. Ni els poemes que componen Unerzählt ni els que apareixen a For Years Now 

havien passat per les mans de Hamburger, a qui sovint mostrava la seva obra en procés. El fet 

que alguns dels poemes presents en l’obra Unerzählt estiguin també publicats al petit llibre 

ideat juntament amb l'artista Tess Jaray, pot “decebre" algun lector, apunta Hamburger. A 

més, pel fet que la traducció d’aquests en el recull For Years Now fos duta a terme pel propi 

Sebald, dificultà la tasca del traductor, com declara en la introducció publicada en l’edició 

anglesa. 

 D’altra banda, tot i haver seguit sempre una formació acadèmica directament 

relacionada amb la pràctica artística, Tripp té també amplis coneixements literaris. En 

l’entrevista realitzada pel CCCB en motiu de la exposició “Les variacions Sebald”, Tripp 

confessa: “ich lese mein ganzes Leben […] ohne lesen könnte ich mir eine Komplexität des 

Denkens gar nicht vorstellen”.  Aquest interès es fa visible en la presència en les seves obres 93

de textos o retrats de poetes com Bertolt Brecht, Marcel Proust o Samuel Beckett i, per la 

seva col·laboració amb escriptors o poetes, com ara W. G. Sebald. L’any 1979 escrigué, 

juntament amb els artistes Johannes Grützke (1937, Berlín) i Arno Waldschmidt (1936, 

Kassel), l’obra en prosa Pantalon ouvert. Dramatische Gespräche. Ja a inicis del segle XXI, i 

amb un projecte completament diferent, edità un calendari literari amb el títol Dichter. 

Kalender 2003, en el qual, reflecteix els 365 dies de l’any en dotze retrats de poetes de 

diverses èpoques. Franz Kafka, Robert Walser, Clarice Lispector, Georg Trakl i Hans Magnus 

Enzensberger són algunes de les cares que apareixen juntament amb petits textos que 

pretenen acostar al lector a la figura representada. La relació que estableix el pintor en 

il·lustrar un calendari amb cares, no només entre el temps, l’art i la literatura sinó que també 

entre el temps i els rostres, segueix la concepció de Tripp que afirma que “die Darstellung des  

Menschen in unseren Tagen ist der Versuch, der Zeit ein Gesicht zu geben. Aber auch, dem 

Gesicht seine Zeit einzuhauchen”.  94

 Michael Hamburger “Translator’s Note” dins de Unrecounted, Nova York: A New Directions Book, 200492

 Jorge Carrión (2015) op.cit.93

 Citat per Andrea Köhler, a l’article “Ein Jahr mit Dichtern” publicat a Neue Zürcher Zeitung, 27 de desembre 94

del 2002. [Recurs online: http://www.nzz.ch/article8LHKC-1.449119. Darrera consulta: 9 de juny 2016].

!54

http://www.nzz.ch/article8LHKC-1.449119


 Darrere de totes aquestes mirades colpidores juntament amb les idees que emergeixen 

de forma subtil dels breus poemes és difícil apartar la vista de l’obra prèvia de Sebald, en la 

qual es plantegen qüestions semblants. Unerzählt ens parla del record, d’allò que un dia hi 

fou, però que ara ja no. W. G. Sebald i Jan Peter Tripp busquen la reflexió, llancen preguntes 

a l’aire i esperen la reacció del lector. Aparentment, ambdues expressions són fugaces, en el 

sentit que l’espectador ràpidament es fa una idea d’allò descrit, i tot i que, com hem vist, 

requereixen temps, emanen ja des del primer cop d’ull una gran potència. Aquesta força que 

irradien és la que enganxa al lector i el fa aturar, amb una voluntat de desxifrar el contingut 

d’aquestes formes. Andrea Köhler descriu aquesta sensació al seu assaig incorporat a 

Unerzählt: “manche der Texte sind wie Photographien, Schnappschüssse, die aus dem Strom 

der Vergänglichkeit ein Vorüberhuschendes retten”.  Aquesta frase conté, per una banda, 95

aquesta instantaneïtat pròpia de la fotografia alhora que, per altra banda, mostra la seva sòlida 

condició que pretén anar més enllà d’allò transitori per establir-se en el temps. En The Future 

of Text and Image: Collected Essays on Literary and Visual Conjunctures editat per Ofra 

Amihay i Lauren Walsh es planteja el futur del text en relació a l’art visual i a la inversa. En 

la introducció, W. J. T. Mitchell reflexiona sobre el binomi text-imatge com a oposats: si bé 

allò visual fa referència al canal sensitiu de la vista, el text escrit, allò verbal, designa un 

registre semiòtic. Mitchell contempla la “imagetext” com el punt de convergència de la 

semiòtica , argumentant que permet la trobada entre el sentit auditiu i visual. En aquesta 96

relació hi ha per tant, dues diferències principals: per una banda, el sentit de la vista enfront 

del de l’oïda (paraules parlades), i per altra banda, la diferència entre la manera de desxifrar 

les imatges visuals dels codis escrits. Aquesta relació entre text-imatge és entesa com una 

interacció entre “senses" i “signs”, que “make up a third thing, or open a space where that 

third thing appears” . L'autor fa un repàs dels diferents conceptes que s’han adoptat per 97

diferenciar el trinomi imatge-música-text des d’Aristòtil i passant per Focault, Hume, 

Saussure, Lacan i Barthes, entre d’altres. Les postures que d’aquests emergeixen mostren les 

diverses posicions entorn de la semiòtica i la teoria dels sentits.  

 Andrea Köhler, (2003) op. cit.95

 W. J. T. Mitchell “Introduction. Image X Text” dins de The future of Text and Image: Collected Essays on 96

Literary and Visual Conjunctures op.cit p.9.

 W. J. T. Mitchell op.cit. pp. 3 i 5.97
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 El recull d’assajos contempla les relacions entre text-imatge en quatre contextos 

diferents: en el gènere autobiogràfic, en la novel·la, en les manifestacions poètiques i per 

últim en l’art en general. Fixant-se en diferents autors, es busca exemplificar i caracteritzar 

aquest binomi en els diversos espais artístics on actua. En el darrer apartat, dins l'article de 

Heike Polster anomenat “Heterochronic Visions: Imag(in)ing the Present”, apareix el 

concepte d’heterochronicity, que defineix “a representational mode chosen by writers and 

visual artists that prolongs the present for critical reflection, enabling a reading or a re-

reading of the present”.  La manera de representar el pas del temps és una de les 98

preocupacions principals d’aquesta concepció, de manera que es posa el passat, el present i el 

futur en una mateixa categoria. L’autora vol provar que la presència del temps que trobem en 

alguns escrits literaris pot aparèixer també en algunes imatges. La lògica de la narració 

temporal pròpia del text escrit i que evoca el pas del temps és també aplicable a algunes obres 

visuals, de manera que, segons Polster, podem efectuar “a «reading» of the image” . Per tal 99

d’exemplificar aquesta idea, fa un estudi minuciós de l’obra del fotògraf canadenc Scott 

McFarland i del pintor Jan Peter Tripp, que, segons l’autora, comparteixen aquest mateix 

tractament de la imatge com a contenidora del temps. Polster interpreta l’obra hiperrealista de 

Tripp com a exemple d’aquesta concepció: en la seva pintura, el pas del temps queda reflectit 

en objectes o persones que actuen com a memòries. Aquests elements estan relacionats amb 

records i per tant, transporten a l’espectador a altres estadis temporals a més del propi 

representat. D’aquesta manera, el conjunt de la seva obra forma una “narrative line that 

creates a relationship between the distinct temporalities” . En contemplar atentament les 100

seves pintures, l’espectador s’ha de prendre el seu temps per desxifrar tots els elements 

representats. El gran detallisme i precisió que les caracteritza marca també, en certa manera, 

una experiència temporal concreta, que podem relacionar amb la durada temporal que 

requereix també la lectura. Tot i tenir una gran similitud amb la realitat i ajustar-se als 

mecanismes representatius d’aquesta, les pintures hiperrealistes de Tripp amaguen molts 

significats pel fet de contenir en elles aquesta constant referència al passat, infiltrat dins del 

present representat. Aquesta barreja de formes temporals dota de complexitat a l’obra i 

 Heike Polster op.cit p.326.98

 Heike Polster, íbid.99

Heike Polster, íbid, p.334.100
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exigeix a l’espectador la responsabilitat de desxifrar els significats amagats darrere d’allò 

esbossat. Els elements que apareixen en els seus quadres sovint fan referència a obres d’altres 

autors, de manera que estableixen un contacte amb quelcom del passat i actuen com a 

“memory image[s]”. Paral·lelament a aquesta presència d’objectes referents al passat, el 

present entra en joc, escriu Polske, en l’acte de fer-nos visible aquests elements del passat, i el 

futur, d’altra banda, “as the shadow that the present object casts upon an empty canvas”. El 

futur apareix, doncs, a través de l’absència: és el buit el que dóna pas a la possibilitat 

d’esdevenir. Amb aquesta contenció de passat-present-futur, Tripp aconsegueix despertar una 

reflexió, que es fa evident en l’obra Time goes on, on mitjançant la introducció d’antigues 

representacions d’un mateix objecte en una mateixa franja temporal present posa en manifest 

l’objecte com a recordat. En englobar tots aquests retalls de temps, duu a terme, segons Renz, 

una pràctica arqueològica que reflexiona sobre el pas del temps i la memòria, i que l’autora 

entén dins del context de l’heterocronicitat.  101

 Juntament amb l’obra de Tripp, múltiples temporalitats en un mateix espai pictòric o 

literari són també presents en la literatura sebaldiana. L’escriptor té una particular concepció 

del temps: les odissees per on passen els personatges per conèixer-se a si mateixos 

contemplen sempre les tres formes temporals. Mentre la narració va sempre endavant, és a 

dir, cap a un futur, el present és el punt mig que el connecta amb el passat. Aquest temps ja 

viscut, però, és introduït dins de la seva prosa de manera gairebé imperceptible, com si es 

tractés d’un muntatge cinematogràfic invisible. De cop el lector és traslladat al passat, que 

actua aquí com un altre present (els verbs són en aquesta forma verbal), per llavors tornar al 

respectiu futur o present, depèn de com es miri. Aquesta curiosa manera de percebre el temps 

com quelcom gairebé inexistent, és a dir, sense establir una diferència entre estadis temporals, 

té una íntima relació amb la qüestió de l’espai. L'espai substitueix el temps, de manera que 

els llocs actuen de forma atemporal. En Viaje contra el espacio: Juan Goytisolo y W. G. 

Sebald, Jorge Carrión, reflexiona sobre aquesta condició espacio-temporal que es dóna en 

l’obra de Sebald i sobre com els espais es transformen en guardians de la memòria, del 

record, en territoris en els quals “los vivos pueden dialogar con los muertos.”  El temps, 102

enlloc de ser lineal, sembla que no existeixi, de manera que un, viatjant espacialment, pogués 

 Heike Polster, op.cit. p.336.101

 Jorge Carrión (2009) op. cit. p.117.102
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a la vegada viatjar del present al passat. Quan Jacques Austerlitz busca els seus orígens, el 

temps és com si desaparegués i així, els espais es transformen en escenaris atemporals on un 

encara pot indagar per recompondre els propis records. Seguint amb l’exemple, quan el 

protagonista viatja a Praga es troba encara amb la que havia estat la seva cuidadora, Vera. 

Aquí el pas del temps es fa evident: ella ja s’ha fet gran, però encara guarda els records 

intactes. En visitar els llocs que formen part de la història dels seus progenitors, com ara el 

gueto de Theriesenstadt, aquests revelen al protagonista peces del trencaclosques de la seva 

història personal. 

 En posar en contacte els escrits de Sebald i les il·lustracions de Tripp, el temps es 

converteix en un motiu central que impregna ambdues representacions, sempre des d’una 

perspectiva difosa. Les mirades “arqueològiques” de Tripp juntament amb el que el propi 

Sebald anomena Denkbilder o Erinnerungsblitze  abracen, malgrat la seva brevetat, una 103

franja temporal molt extensa, que els carrega de significat i solemnitat. En aquest sentit, 

Unerzählt és un producte d’aquesta heterocronicitat que emana “a vision that perceives and 

actively produces multiple temporalities within the same frame” amb la voluntat de 

“underline the importance of questioning the methods of representation, thereby trying to 

foster an awareness of the temporality of one’s sorroundings”.  Aquest entorn és cabdal 104

també en la producció artística d’ambdós artistes. El context cultural és omnipresent també en 

la seva obra, la qual sovint fa referències a episodis històrics o personatges il·lustres. Aquesta 

obra, tant els poemes com els aiguaforts, n’és una mostra clara: exhibeix el background 

cultural i evidencia l’admiració professada a aquests personatges.  

 Andrea Köhler  (2003) op.cit.103

 Heike Polster, op.cit. pp.333 i 339.104
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5. Conclusions 

En les darreres dècades, l’obra de W. G. Sebald ha estat un tema central dins del món 

acadèmic i cultural, degut a les innovacions que ha aportat a la narrativa de finals de segle 

XX i per la manera particular de narrar els fets ocorreguts durant la Segona Guerra Mundial. 

Existeixen, actualment, una gran quantitat d’assajos i estudis dedicats a la seva —no molt 

extensa— obra, sobretot en el món anglosaxó, on Sebald ha tingut un gran ressò. Aquest fet 

m’ha facilitat, per una banda, l’accés a gran varietat d’anàlisis de cadascuna de les seves 

obres, però alhora, per l’altra banda, una menor innovació. Degut a que la producció 

sebaldiana és de gran complexitat i engloba molts temes d’enorme diversitat, he hagut de 

limitar la recerca a un dels fils que emergeixen de la seva obra, i és el de la relació que 

estableix entre els mitjans escrits i visuals, prenent com a eix estructural la seva obra 

realitzada a quatre mans amb l’artista Jan Peter Tripp. A diferència dels seus treballs en prosa, 

la peça Unerzählt no ha estat objecte de tants estudis, sinó més aviat d’anàlisis superficials 

que n’han admirat la seva estètica i originalitat. Tot i aquesta concreció, és molt difícil 

entendre Sebald sense tenir en compte la seva producció i la seva manera d’entendre el 

procés creatiu, però alhora s’ha d’anar en compte de no posar massa atenció en aquest vessant 

més general. L’emmarcament del treball en aquests tres blocs, per tant, va ser una tasca de 

temps i de modificacions: si bé no volia caure en una anàlisi massa global, tampoc volia 

deixar d’incorporar-hi aspectes del món sebaldià que considero interessants per una 

comprensió més completa. Ara que ho miro amb certa perspectiva i davant de, com ja he dit, 

l’extens nombre de treballs dedicats a l’obra de Sebald que apareixen sense pausa, tinc la 

desesperada sensació de poder encabir encara molta més informació en cadascun dels 

apartats. Fins ben bé l’últim moment, cada cop que m’he posat a escriure m’he trobat amb 

més i més fils per estirar, de manera que he hagut de fer una tria i desestimar-ne uns quants, 

malgrat ser també interessants, com per exemple, la història del terme melancolia al segle 

XIX i la seva aplicació a l’obra sebaldiana. Suposo, però, que això és també part de la 

recerca. 

 Per tal d’aprofundir una mica més en aquesta obra, entenent-la com una potencial 

mostra de les relacions entre la literatura i les arts visuals, alhora que una finestra a 

l’imaginari artístic dels seus dos autors, he cregut convenient fer una ullada a aquells 
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elements que l’estructuren. El primer bloc enfocat a l’hiperrealisme com a representació de la 

realitat busca desentrellar la concepció artística de Sebald i Tripp. Després d’una 

contextualització d’aquesta tècnica pictòrica i la seva estreta relació amb la fotografia, em 

centro en la concepció artística de l’escriptor, basant-me amb dues obres concretes: la seva 

primera obra poètica Nach der Natur, on dedica un capítol al pintor del segle XVI Matthaeus 

Grünewald i l’última part de Die Ausgewanderten, on apareix el pintor —suposadament 

fictici— Max Aurach. En aquests dos escrits, tot i tractar dos artistes molt diferents, el lector 

es fa una idea d’allò que conforma l’imaginari artístic sebaldià. Sebald atorga a l’art un gran 

valor, i li assigna la difícil tasca de tractar aquells temes que les disciplines històriques 

tradicionals no han sabut abordar, com ara els episodis de violència que han tingut lloc al 

llarg dels segles. Aquest tema, omnipresent en la seva pròpia obra escrita, apareix en els 

treballs artístics de Grünewald, el qual reflexiona sobre la pròpia naturalesa humana en 

relació amb el caos i la destrucció. Max Aurach, víctima de la Segona Guerra Mundial, troba 

en l’abstracció artística l’únic mitjà per manifestar el què sent: evitant allò figuratiu, Aurach 

expressa el sense-sentit i buit que sent davant del món. Sebald creu que l’art, a diferència 

d’altres llenguatges visuals com la fotografia, té la capacitat d’anar més enllà de la realitat. És 

principalment aquesta característica la que el fa interessar per l’obra hiperrealista de Jan Peter 

Tripp, la qual, d’alguna manera, traspassa allò que veu en el món. En l’assaig “Wie Tag und 

Nacht: über die Bilder Jan Peter Tripp” l’escriptor manifesta la seva admiració per l’obra del 

seu amic i la manera en què aconsegueix, mitjançant els “glückliche Fehler” dels que parla 

Öhlschläger, anar en contra el sistema de representació realista i produir una il·lusió, un 

engany visual, impregnat de memòria i record. L’obra de Tripp, per tant, a més de reunir els 

trets principals que Sebald atribueix a l’art, comparteix una base conceptual molt gran amb 

l’escriptor a partir de la qual s’alça l’obra Unerzählt.  

 Després de tractar la problemàtica de la representació prenc a continuació, com a 

centre d’estudi, la mirada. L’ull té un enorme potencial simbòlic en la nostra tradició 

occidental: és la finestra al món exterior, alhora que la via d’entrada a l’interior. Seguint a 

David Le Breton, qui dissecciona els cinc sentits humans per analitzar-ne el seu significat 

cultural, el sentit de la vista s’ha establert com a sentit predominant. La fixació de Sebald per 

la mirada no apareix per primer cop en l’obra Unerzählt, sinó que és present en el conjunt de 

la seva obra. Per la manera com l’escriptor introdueix aquest leitmotiv dins dels seus escrits el 
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podem relacionar amb el coneixement o, segons Alan Corkhill, amb els diversos punts de 

vista que podem adoptar de cara a la vida: els ulls defineixen el què ens rodeja. 

Malauradament, però, els humans, portadors de consciència i coneixedors de la temporalitat a 

diferència dels animals, veiem un món limitat. Sebald contempla, però, algunes excepcions: 

algunes persones tenen la capacitat de veure una mica més enllà, de sortir dels límits de la 

consciència. Aquesta idea, reflectida en varies de les seves obres, és també present a 

Unerzählt, on algunes mirades apareixen difoses per la foscor. Les trenta-tres mirades de 

personalitats de diversos períodes històrics, coneguts i familiars dels autors que ens escruten 

creen un vincle amb l’espectador, i tenen, com a denominador comú, la nostàlgia, el pas del 

temps i la mort. Per tancar l’apartat sobre la mirada, l’he analitzada en relació als breus 

poemes sebaldians. De la unió del potencial simbòlic d’aquestes mirades i els breus poemes 

que recorden els haikus, n’emergeix un nou ventall de significats molt interessant, del qual en 

la meva recerca no n’he trobat cap referència. A partir de llenguatges diferents, ambdós 

mitjans busquen, lluny de narrar contingut, provocar sensacions. És en aquest sentit que 

Barthes associa el haiku amb el seu punctum. Estirant una mica més el fil, afegeixo també la 

mirada dins d’aquesta associació, degut a la seva força evocadora. La mirada i el haiku, 

doncs, es relacionen perfectament i creen un diàleg a parts iguals. 

 Al llarg dels dos darrers blocs he volgut aprofundir en l’univers visual d’ambdós 

autors, per desembocar, finalment, en l’obra Unerzählt com a producte que neix d’aquests 

dos imaginaris alhora que com a perfecta mostra del potencial que sorgeix en unir les arts 

visuals amb la literatura. Per tal d’indagar una mica més en aquesta idea, situo l’obra dins 

d’un context més general en el darrer apartat. Tant Tripp com Sebald ja havien dut a terme 

projectes on jugaven amb dos llenguatges diferents, i el volum de mirades i poemes és la 

culminació d’una idea que pretén fer reflexionar al lector mitjançant el diàleg entre aquestes 

dues expressions. Com ja hem vist, l’obra de Tripp i la de Sebald tenen molts punts en comú i 

per això, malgrat tractar-se de llenguatges diferents, parlen del mateix, es complementen a la 

perfecció. Un d’aquests punts d’unió que es fa gairebé tangible en parar l’atenció a les 

pàgines d’Unerzählt és la qüestió del temps, de manera que Heike Polster descriurà l’obra 

com a “heterocrònica”, en el sentit que agrupa diferents temporalitats. El pas del temps, la 

memòria i el record són temes omnipresents tant en els quadres de Tripp com en la prosa de 
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Sebald, que apareixen de nou darrere les mirades i els poemes, carregant-los de gran 

solemnitat tot i la seva brevetat. 

 Encara que Unerzählt contingui una gran petjada de l'escriptor, en parlar de l’univers 

sebaldià hem de ser conscients també de les diferències que aquesta obra presenta respecte als 

seus treballs anteriors. Tant l’estètica com el contingut literari apareixen emmarcats dins de la 

producció de l’escriptor, però marcant-hi un canvi substancial. Si bé Sebald havia escrit 

poesia, en l’obra Über das Land und das Wasser els poemes compten amb un nombre de 

versos majors i, en Nach der Natur l’estil, tot i tractar-se d’una obra poètica, és 

indiscutiblement narratiu i, per tant, no té res a veure amb la voluntat suggeridora 

d’Unerzählt. D’altra banda, i també interessant, és la diferència que presenta aquesta peça pel 

que fa l’ús de la imatge, en relació a les altres obres sebaldianes. Mentre que en la prosa de 

l’autor les imatges apareixen sempre intercalades dins del text, gairebé camuflades i 

totalment inserides en la narració, en aquesta peça adopten un altre estatus. Les mirades es 

troben exactament al mateix nivell jeràrquic que els poemes i això comporta una altra manera 

d’experimentar-les: els aiguaforts de Tripp impliquen temps, demanen ser observats amb 

detall. Malgrat aquestes diferències que han rebut veus dissonants com ara la de Joanna 

Kavenna, que afirma que “the publication of Unrecounted poses the question of how many 

more such posthumous works Sebald's reputation can carry, before Sebaldian comes to mean 

something different, something less superlative.” , el recull de poemes i mirades té molt en 105

comú amb l’imaginari d’ambdós autors i mostra la manera com entenen l’art.  

 Unerzählt és un treball a quatre mans on no hi ha cap jerarquia: ambdós mitjans —els 

aiguaforts de mirades i els poemes sebaldians— es troben en un mateix nivell, com la pròpia 

maquetació del llibre demostra. És també aquesta acurada i no convencional estructura la que 

aporta a l’obra una experiència no només estètica sinó que també vivencial. En contemplar-la, 

els ulls queden en la posició horitzontal natural dels humans i degut a la seva mida, gairebé 

real, fan que la relació que s’estableixi entre el lector i allò representat sigui encara més 

potent. Anant una mica més enllà, en contemplar la peça d’aquesta manera, no només els 

nostres ulls prenen la posició de la mirada, sinó que també la nostra boca, més avall, sembla 

crear un vincle amb el poema, convidant-la a recitar aquestes paraules escrites. Es tracta 

d’una relació de sinestèsia: els ulls observen alhora que són mirats i les paraules escrites 

 Joanna Kavenna (2004) op.cit. 105
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esperen ser vocalitzades per les nostres cordes vocals. S’estableix un diàleg entre sentits que 

provoca una experiència molt completa. Unerzählt no és una lectura, no hem de llegir les 

mirades i els haikus que el componen, sinó deixar-nos emportar per les evocacions que ens 

transmeten. Es tracta d’una experiència gairebé sensorial, on l’implicat fulleja les pàgines 

gaudint i experimentant cada sensació, viatjant pel món del record, el temps i potser, 

l’esperança. 
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