
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Facultat d’Humanitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’home de la sorra d’E.T.A. Hoffmann  

i el mite de Faust 

___________________________ 

 

 

 

 

Rita Carrera Pérez 

NIA: 152208 

Directora: Maria Teresa Vinardell Puig 

Any acadèmic: 2017-2018 

 

 

  



 
2 

Potser aleshores, lector meu, voldràs creure que no hi ha res de més 

meravellós i foll que la vida real i que aquesta només pot copsar-la el poeta 

com si la hi reflectís un espill poc polit. 

E.T.A. Hoffmann: L’home de la sorra  
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1. INTRODUCCIÓ 

La idea d’aquest treball va començar quan a tercer d’Humanitats feia l’assignatura de 

Literatura de Tradició Europea II amb el professor Michael Pfeiffer. Havia de fer un 

treball sobre un dels llibres que s’havien de llegir durant el trimestre i vaig triar el conte 

Der Sandmann (L’home de la sorra) d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Konigsberg 

(Prússia), 1776 – Berlín, 1822). Un conte que encapçalava una col·lecció de relats fan-

tàstics que portava per títol Nachtstücke (Nocturns), la primera edició dels quals es va 

publicar en dues parts1, la primera a finals de 1816 i la segona a la tardor de 1817. 

Després de la primera lectura, la intenció inicial del treball va ser la d’establir una rela-

ció entre una de les parts centrals del conte, els ulls, i els nous experiments científics 

que s’estaven produint a l’Europa de finals del segle XVIII i inicis del XIX −tant en el 

camp de la medicina (anatomia, magnetisme animal...) com en el de la tecnologia (nous 

aparells mecànics, entre ells els autòmats, l’electricitat...)−, pels quals Hoffmann tenia 

un gran interès. Però a mesura que rellegia el text, vaig anar trobant aspectes del conte, 

que en un principi m’havien passat per alt, que em van fer pensar que Hoffmann havia 

emprat el mite de Faust com la base del seu conte, i que a més ho feia per partida doble, 

ja que en el seu relat hi havia dos personatges fàustics: un relacionat amb la ciència an-

tiga i un amb la ciència moderna. Així doncs, el treball de Literatura va consistir en ar-

gumentar sumàriament aquesta hipòtesi, i la seva demostració s’ha convertit en 

l’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau.   

Per dur a terme aquesta labor, i establir la relació entre el conte de Hoffmann i el mite 

de Faust, he estructurat el treball en dos capítols centrals, el segon i el tercer, els quals 

he titulat: L’home de la sorra i El mite de Faust, respectivament. El segon capítol com-

pren, a més d’un repàs a la gènesi literària de Hoffmann −les fonts de la seva inspiració, 

les seves motivacions creatives, els llibres que van influir en la seva obra, els fenòmens 

misteriosos de l’ésser humà que van formar part de la seva literatura−; un resum del 

l’argument del conte; i una relació dels personatges principals, inclòs el narrador. Com-

plementen aquest capítol tres subapartats: en el primer, L’estètica narrativa hoff-

manniana, es mostren algunes de les idees i teories estètiques de Hoffmann sobre el 

procés de creació i recepció de la seva obra, que es coneixen amb el nom genèric de 

principi serapiònic, el qual es basa principalment en l’estimulació de la imaginació 
                                                      
1 Cada part estava formada per quatre contes. La primera: L’home de la sorra, Ignaz Denner, L’església 

dels jesuïtes en G i El Sanctus; i la segona: La casa buida, La primogenitura, El vot i El cor de pedra. 
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mitjançant la percepció del món extern; en el segon, Els ulls, es tracta un tema força 

important en el conte i en la narrativa de Hoffmann en general, la mirada, i la distinció 

entre allò que veiem i allò que percebem, entre la realitat exterior (el món que ens en-

volta) a la qual tothom hi té accés,  i la imatge que es manifesta en el nostre interior, a la 

qual només hi té accés el propi individu a través de l’ull mental (com l’anomena 

Hoffmann); i en el tercer subapartat, L’home-màquina i l’autòmat humanitzat, a partir 

del símil dels ulls com a portadors de l’alè vital (en el conte) −com un òrgan indepen-

dent que fa de nexe entre l’ànima i el cos−, es plantegen les teories filosòfiques i anatò-

miques sobre la ubicació anatòmica de l’ànima formulades per Descartes, i també la 

seva teoria mecanicista de l’home, que Hoffmann tracta en el seu conte.  

El tercer capítol està dividit en sis subapartats, a través dels quals es mostra l’evolució 

del mite de Faust des dels seus orígens fins arribar als dos personatges fàustics de  

Hoffmann que han donat lloc a aquest treball, passant abans, però, per les obres de dos 

dels autors que anteriorment a Hoffmann havien abordat el tema fàustic: Fausts Leben, 

Thaten und Höllenfahrt (Vida, fets i descens a l’Infern de Faust)2 de Friedrich Maximi-

lian von Klinger, i Faust. Eine Tragödie3 (Faust. Una tragèdia) de Johann Wolfgang 

von Goethe. Atès el paral·lelisme d’alguns elements del conte de Hoffmann amb aques-

tes obres fa pensar que, amb tota probabilitat, les va tenir presents a l’hora de desenvo-

lupar el seu relat.   

Complementa aquest treball, després de les conclusions finals, un Annex, que consta de 

tres apartats: E.T.A. Hoffmann, L’home de la sorra i Els Fausts, on es mostra un recull 

d’imatges que visualitzen i reforcen alguns dels comentaris exposats. 

 

  

                                                      
2 Friedrich Maximilian von Klinger, (1791). Vie, exploits et descente aux Enfers de Faust. Pròleg i tra-

ducció de l’alemany d’Henri Roger (1935). Arles: Hubert Nyssen, 1988. Títol original: Fausts Leben, 

Thaten und Höllenfahrt. 
3 Johann Wolfgang von Goethe, (1808). Fausto. Edició de Manuel José González i Miguel Angel Vega. 

Traducció de José Roviralta. Madrid: Cátedra, 2011, 14a edició. Títol original: Faust. Eine Tragödie. 
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2. L’HOME DE LA SORRA 

Respecte a la gènesi literària de Hoffmann, val a dir que, inicialment, va trobar en la 

música4 la matèria primera de la seva inspiració literària; en canvi, la motivació creativa 

va venir donada, d’un costat, pel seu interès en la psiquiatria, que havia començat durant 

la seva estada a Bamberg (1808-1813), en fer amistat amb el neuròleg doctor Marcus5 i 

el seu nebot el doctor Speyer6, fins el punt d’haver-los acompanyat en les seves visites 

hospitalàries; i d’un altre, pel seu interès en els fenòmens misteriosos de l’ésser humà 

−entre d’altres, l’irracionalisme d’algunes conductes, els pressentiments, els somnis 

premonitoris o la idea fixa7−, estimulat per la lectura preferent de la «Magia» de 

Wiegleb8 i dels llibres esotèrics de Gotthilf Heinrich Schubert, Consideraciones de los 

                                                      
4 Hoffmann (veure imatges 1 i 2, p. 43), el nom verdader del qual era Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, 

era músic de vocació i també pintor i dibuixant, no obstant això, seguint la tradició familiar va estudiar 

Dret, i gran part de la seva vida va exercir de jurisprudent. Aquest mitjà, però, que li asseguraria una feina 

estable i tranquil·la, li restava temps i llibertat per poder dedicar-se a la música i assolir el seu somni, ser 

reconegut per una obra musical, la millor de totes. Tot i que no va aconseguir totalment el seu somni 

musical, mai va deixar de composar, ni quan les circumstàncies eren més adverses, com quan l’exèrcit 

napoleònic va envair Varsòvia (1806), i sense casa i sense la feina de jurista va haver d’enviar la seva 

dona Mischa i la seva filla Cecilia (nom que li va posar en honor a la Santa patrona de la música) a Posen, 

amb la família d’ella. Aquest gir inesperat dels esdeveniments va suposar que acabés obrint-se camí en el 

món de la música i que aquesta acabés proporcionant-li la matèria primera per a la inspiració literària. Va 

començar amb el relat musical El Caballero Gluck, que va publicar l’any 1809 al Musikalische Zeitung, i 

amb l’escriptura de ressenyes musicals al mateix diari. Més endavant, aquestes ressenyes es van convertir 

en petits relats musicals (agrupats posteriorment sota el títol de Kreisleriana), que van donar pas als 

contes fantàstics, que, en el seu temps, ja el van fer famós. Era tant gran la seva passió per la música i la 

seva admiració per Wolfgang Amadeus Mozart, que a finals de 1804 es va substituir Wilhelm per 

Amadeus i va començar a signar les seves composicions musicals com Ernst Theodor Amadeus. Carmen 

Bravo-Villasante. El alucinante mundo de E.T.A. Hoffmann. Col·lecció Hesperus- Biografia, 25. Palma 

de Mallorca: José J. de Olañeta, 1992, pp. 36, 44, 61; i E.T.A. Hoffmann. Cuentos. Fantasías a la manera 

de Callot. Nocturnos. Los hermanos de san Serapión. Traduccions de Celia y Rafael Lupiani i Julio 

Sierra. Edició, introducció i notes d’Emilio Pascual. Madrid: Cátedra, 2014, p. 48.  
5 Adalbert-Friedrich Marcus, administrador de les clíniques i hospitals públics de Franconia; director del 

manicomi de Sankt Getreu, prop de Bamberg; professor a l’Escola de Medicina de Bamberg, i més tard a 

la de Würzburg. Va ser un dels primers metges alemanys que va emprar tractaments com la hipnosis, el 

magnetisme o el mesmerisme en las seves teràpies per malalts mentals. Bravo-Villasante, op. cit., p. 61, i 

E.T.A. Hoffmann. Cuentos. op. cit., p. 27.  
6 El doctor Speyer era l’oncle de Julia Mark, la filla del cònsol d’Estats Units, una nena de tretze anys a 

qui Hoffmann va donar classes de música i de cant gairebé durant tot el temps que va viure a Bamberg. 

Hoffmann es va enamorar apassionadament d’aquella adolescent, i la va convertir en l’estimada ideal del 

poeta, inassequible i, per tant, eterna. Segons Bravo-Villasante, l’esperit fantasiós de Hoffmann no en 

tenia prou amb una relació estable com la que tenia amb la seva esposa Mischa, per poder crear 

necessitava trobar l’amor de formes diverses i extravagants, necessitava allò rar i exòtic. Tenia la idea que 

l’artista no correspost era més creatiu, i que l’estimada ideal es convertia en musa inspiradora de la seva 

obra, a diferència de la esposa amb qui es compartia la vida diària. Bravo-Villasante, op. cit., p. 65.     
7 Ib., p. 61. 
8 Ib., p. 61. Aquest llibre (veure imatges 4, 5 i 6, p. 44), malgrat el que es pugui deduir del seu títol, és un 

treball sobre les ciències naturals, amb capítols sobre física, òptica, química, mecànica, matemàtiques, 

tecnologia, d’aquí l’interès que Hoffmann mostrava per ell. El fet que Bravo-Villasante no faci una des-

cripció més detallada del títol i de l’autor d’aquest llibre pot ser degut al fet que el va transcriure tal i com 

el mateix Hoffman el mencionava en el seu Diari, una forma reduïda del títol: Die natürliche Magie, aus 

allerhand belustigenden und nützlichen Kunststücken bestehend; zusammengetragen von Johann 
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aspectos nocturnos de las ciencias de la Naturaleza (1808) i El simbolismo del sueño 

(1814)9; així com per la difusió i moda del mesmerisme, amb la teoria i pràctica del 

magnetisme animal per a la curació dels malalts. Aquestes obres i altres relacionades 

amb la incipient psiquiatria i l’ocultisme, com Rapsodias sobre el empleo del método 

curativo psicológico para las enfermedades del espíritu de Johann Christian Reil, Trac-

tat de ciències ocultes del comte de Gabalis i  Entretien de sciences sécrètes del mateix 

autor, també van tenir certa influència en la seva obra posterior.  

Així doncs, formaran part de la seva literatura fenòmens com: l’alienació, la patologia 

de la histèria, el nou concepte de la neurosis, l’estudi de la mania persecutòria, els estats 

catatònics (observats en els dements de l’hospital de Sankt Getreu), la capacitat endevi-

natòria, l’hipnotisme. Hoffmann creia que l’ésser humà està sotmès al poder d’unes for-

ces obscures que el sotgen contínuament per destruir-lo, uns poders malignes que 

l’envolten i el persegueixen, que pertanyen a allò desconegut, fosc10, que Hoffmann 

relaciona amb el mal i per extensió amb Satanàs. Aquesta realitat caòtica, inexplicable i 

misteriosa és el transfons del conte L’home de la sorra i la causa dels turments del seu 

protagonista, víctima principal dels pactes dels dos personatges fàustics amb el Maligne. 

En aquest sentit, Carl Friedrich Kunz11, a la biografia de Hoffmann, assenyalava la seva 

idea obsessiva de la persecució que pateix l’home, i la seva frase predilecte: “El diablo 

                                                                                                                                                            
Christian Wiegleb. Johann Nikolaus Martius Unterricht in der natürlichen Magie, oder zu allerhand 

belustigenden und nützlichen Kunststücken; völlig umgearbeitet von Johann Christian Wiegleb; ja que 

l’exemplar que ell devia tenir devia ser una de les edicions que Johann Christian Wiegleb (1732-1800) va 

editar en diversos volums (1779, 1782, 1786, 1789) per ampliar, actualitzar i il·lustrar el contingut del 

llibre de Johann Nikolaus Martius (fl. 1700), Unterricht von der wunderbaren Magie und derselben me-

dicinischem Gebrauch (1719), una traducció a l’alemany que el propi Martius havia fet del llibre original, 

escrit en llatí per ell mateix l’any 1704 amb el títol Dissertatio de Magia Naturali ejusque usu Medico ad 

Magice & Magica curandum. Wiegleb va voler adaptar als nous temps la màgia natural precientífica de 

Martius (estudiós de la màgia paracelsiana i la teoria de la simpatia magnètica) amb explicacions físiques, 

òptiques, químiques, etc., per posar fi a les pràctiques i creences màgiques, no només a través de la cièn-

cia natural sinó també a través de la reflexió filosòfica. Götz Müller. Jean Pauls Ästhetik und Naturphilo-

sophie. Tübingen: Niemeyer, 1983, p. 70, 71.  
9 Segons Bravo-Villasante, en aquestes obres, Schubert descriu els aspectes obscurs, nocturns, de la natu-

ralesa humana, s’estén sobre el fenomen del magnetisme i les seves conseqüències, i insisteix en la lluita 

entre l’home exterior i l’interior: la doble naturalesa de l’ésser humà. Si existeix una naturalesa inferior, 

un principi més alt pot vèncer-la. Per a Schubert, l’harmonia s’aconseguia mitjançant la unió amb el 

cosmos; d’aquí que els estats exaltats fossin moments còsmics. Schubert afirmava que només hi havia un 

principi sagrat de l’existència, un esperit de vida, únic en tots, i que l’individualisme era el principi de tot 

mal. Bravo-Villasante, op. cit., p. 76. 
10 Ib., p. 63. 
11 Carl Friedrich Kunz, amic i editor d’algunes de les obres de Hoffmann, era un gran comerciant de vins, 

de bona qualitat, de Bamberg, un entès en belles arts, i propietari d’una escollida biblioteca de més de tres 

mil volums. Per poder ampliar-la amb llibres de les noves fires, estava en contacte amb els llibreters de 

Leipzig i els canviava vi per llibres. Des que Hoffmann i ell es van conèixer, gairebé cada tarda es reunien 

per enraonar d’art, literatura i música, i mentre degustaven aquells vins. Ib., pp. 50-51. 
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siempre mete la cola en todo”12. Certament, aquesta intromissió del diable es fa evident 

en una gran majoria dels contes fantàstics de Hoffmann, com els que formen la 

col·lecció dels Nocturns (veure nota a peu de pàgina número 1 i imatge 3, p. 43), on 

gairebé en tots els seus arguments troba algun forat per “colar-se”. No és d’estranyar, 

doncs, que Hoffmann, hagi estat considerat principalment “as a quaint eccentric with a 

penchant for paranoid ‘gothic’ characters and spooky, sensationalist scenarios”13. Per-

sonatges i escenaris, en definitiva, propis del romanticisme, a través dels quals i de la 

irrupció en les seves vides de quelcom sobrenatural o incomprensible per la raó humana, 

l’autor no només “indaga en la crisis de valores de la época postrevolucionaria, sino que 

constata la crisis identitaria de un individuo confrontado definitivamente con su sinies-

tro mundo interior y vacilante entre la realidad i la fantasía”14.       

En aquest petit gran conte, Hoffmann ens mostra les vicissituds de Nathanael, un jove 

estudiant que viu angoixat des que, a la seva residència d’estudiant, va rebre la visita 

d’un marxant de baròmetres −un mecànic del Piemont− anomenat Giuseppe Coppola 

(veure imatge 11, p. 46). Un individu funest, que li havia recordat un personatge, igual 

de sinistre, que va conèixer quan era un infant, un vell advocat misteriós, de nom 

Coppelius (veure imatge 9, p. 46), que de tant en tant visitava el seu pare per fer experi-

ments alquímics, i que aleshores va relacionar amb Sandmann15, el personatge (veure 

imatge 7, p. 45) d’una faula infantil, que alguns vespres li anomenava la seva mare per-

què anés a dormir, el qual es va convertir en un personatge terrorífic (veure imatge 8, p. 

45), després que la vella mainadera de la seva germana petita li expliqués una versió 

aterridora de la faula16, que desencadenaria les pors i les fòbies del protagonista; però no 

                                                      
12 Ib., p. 63. 
13 Hilda Meldrum Brown. E.T.A. Hoffmann and the Serapiontic Principle. Critique and Creativity. New 

York: Camden House, 2006, p. ix. 
14 Jaime Feijóo Fernández. “Estudio preliminar. De lo sublime a lo siniestro. Una aproximación al Ro-

manticismo negro de E.T.A. Hoffmann”, dins E.T.A. Hoffmann. Nocturnos. Madrid: Alianza Editorial, 

2016, p. 36. 
15 El Sandmann (L’home de la sorra) és un personatge mític del folklore centre i nord europeu, de caràcter 

bondadós que llença sorra màgica als ulls dels nens perquè s’adormin i tinguin somnis agradables. En 

aquest cas, però, el comentari de la mare és en certa manera intimidatori, tot i que quan el nen li demani 

com és el personatge, aquesta li dirà que no existeix, que tan sols vol dir que té son i no pot obrir els ulls, 

com si li haguessin tirat sorra. “Sandman”. The Oddment Emporium. A cornucopia of eclectic delights. 

March 15, 2013. http://theoddmentemporium.tumblr.com/post/45435685351/sandman-the-sandman-is-a-

mythical-character-in 
16 La vella mainadera li diu que l’home de la sorra “És un home dolent que espia els nens que no volen 

anar-se’n al llit i els tira grapats de sorra als ulls, que els salten plens de sang a fora del cap; ell els recull, 

els entafora dintre del seu sac i se’ls enduu, quan hi ha mitja lluna, al niu on l’esperen els seus petits i els 

els dóna perquè se’n nodreixin; tenen uns becs retorçats com els de les òlibes i picotegen els ulls dels nens 

que no han estat bons minyons”. E.T.A. Hoffmann. L’home de la sorra, dins Tres contes fantàstics. Tra-

ducció de Joan Valls. Barcelona: Edicions del Mall, sense any de publicació, p. 43. D’ara endavant, quan 

http://theoddmentemporium.tumblr.com/post/45435685351/sandman-the-sandman-is-a-mythical-character-in
http://theoddmentemporium.tumblr.com/post/45435685351/sandman-the-sandman-is-a-mythical-character-in
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només, ja que també el considerava el responsable de l’accident que va provocar la mort 

del seu pare (veure imatge 10, p. 46), i el causant del trauma infantil que va patir arran 

de tot plegat. Un trauma que amb aquesta visita es revifarà, fins a convertir-se en una 

obsessió malaltissa, que acabarà amb la vida de l’estudiant quan aquest es llenci al buit 

des de la torre de l’Ajuntament (veure imatge 18, p. 48).  

Complementen aquesta trama cinc personatges més: Clara, promesa de Nathanael, la 

cabellera de la qual és comparada pel narrador amb la de la Magdalena del quadre de 

Battoni17 (H61), (veure imatge 19, p. 48), i els seus ulls amb un llac de Ruysdael18 

(H61), (veure imatge 20, p. 48); Lothar, amic i confident de Nathanael i germà de Clara 

(fills d’un parent llunyà que, en morir, els va deixar orfes i van ser acollits per la mare 

de Nathanael a casa seva); Spalanzani, professor de física de Nathanael, la fisonomia 

del qual és comparada pel seu deixeble amb el retrat de Cagliostro19 fet per Chodowieck 

[sic]20, que apareixia als almanacs de butxaca berlinesos (H57), (veure imatges 13 i 14, 

p. 47); Olímpia, un autòmat (de qui Nathanael s’enamorarà) creat per Spalanzani en 

col·laboració amb Coppola; i un narrador fictici, que diu ser amic de Nathanael i també 

de Lothar (però no explica d’on ve la seva amistat ni arriba a mencionar el seu nom), i, 

que després de situar al lector in media res amb la lectura introductòria de tres cartes, 

dues de Nathanael a Lothar i una de Clara a Nathanael, es dirigeix al lector per predis-

posar-lo als fets estranys i fabulosos que narra en el conte, així com a l’estat anímic del 

                                                                                                                                                            
citi d’aquesta edició, ho faré en el mateix text posant entre parèntesi el número de la pàgina darrera la 

sigla (H). 

Aquesta descripció és una de les diverses versions que existeixen d’un personatge que forma part de la 

mitologia popular europea, el qual s’utilitza per infondre por als nens quan no volen anar a dormir o són 

desobedients. Cada cultura té la seva pròpia versió de la llegenda i se’l coneix amb diversos noms: Der 

Mann mit dem Sack a la cultura germànica, Sacamantecas a la hispànica, L’home del sac a casa nostra...  
17 Pompeo Girolamo Battoni (Lucca, 1708 – Roma, 1787), pintor italià. Durant la seva primera etapa 

artística va  ser reconegut per les seves pintures de temes històrics, religiosos i mitològics, després es va 

especialitzar en els retrats de viatgers a Itàlia, els turistes de l’anomenat grand tour. 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/batoni-pompeo-girolamo/924dea42-f7c7-4706-

9f1d-4d837dd7752e 
18 Jacob Isaacksz van Ruysdael (Haarlem, 1628/1629-Amsterdam, 1682). Pintor, dibuixant i gravador 

holandès.  

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/ruisdael-jacob-isaacksz-van/0e1f8a14-e2bd-

44fa-adb9-1adee57b4159   
19 Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Balsamo, conegut com Alexander, Comte 

de Cagliostro o simplement Cagliostro (1743-1795) va ser un metge, alquimista, ocultista, rosa-creu i alt 

maçó que va recórrer les corts europees del segle XVIII. Cagliostro va portar una vida similar a la del 

personatge que va donar vida al mite de Faust.   

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/cagliostro-el-mago-que-revoluciono-

europa_8494/3  
20 Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) pintor i gravador alemany d’ascendència polonesa que va 

desenvolupar un talent particular per fer gravats de la vida i comportament de la burgesia alemanya. 

https://www.britannica.com/biography/Chodowiecki-Daniel 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/batoni-pompeo-girolamo/924dea42-f7c7-4706-9f1d-4d837dd7752e
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/batoni-pompeo-girolamo/924dea42-f7c7-4706-9f1d-4d837dd7752e
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/ruisdael-jacob-isaacksz-van/0e1f8a14-e2bd-44fa-adb9-1adee57b4159
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/ruisdael-jacob-isaacksz-van/0e1f8a14-e2bd-44fa-adb9-1adee57b4159
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/cagliostro-el-mago-que-revoluciono-europa_8494/3
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/cagliostro-el-mago-que-revoluciono-europa_8494/3
https://www.britannica.com/biography/Chodowiecki-Daniel
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torbat protagonista, però no només, ja que com s’ha mencionat al capítol anterior i com 

veurem a continuació, aprofita per exposar-li els principis artístics que utilitzarà en el 

conte:  

        No és possible d’idear res de més fantàstic i extravagant que allò esdevingut al meu pobre 

amic Nataniel, i que jo he emprès a narrar-te, amable lector. Emparant-me en la teva benevolèn-

cia podria preguntar-te si en alguna ocasió has viscut algun esdeveniment que t’hagi omplert a 

vessar el pit, l’esperit o el pensament i que foragités de tu tot altre sentiment. [...] La teva mirada 

s’esgarriava com si volgués garfir dins de l’espai buit, unes figures invisibles als ulls dels altres i 

la teva conversa s’esmussava en sospirs enigmàtics. [...] I aleshores volies expressar la teva 

imatge interna amb el [sic] colors més brillants, amb les seves ombres, amb les seves llums i 

t’esforçaves per tal de trobar els mots amb què començar a parlar. [...] I, en canvi, cada mot, tot 

allò que pot expressar-se amb paraules et semblava incolor, glacial i mort. 

        Per molt que tu cercaves, barbotejaves i quequejaves, les preguntes sense solta dels teus 

amics rompien com un alè de vents gelats en el teu foc intern fins apagar-lo. Però si, com pintor 

audaç, haguessis fet un esborrany només amb algunes pinzellades atrevides dels contorns de la 

teva imatge anímica, hauries pogut fàcilment anar-hi afegint colors cada vegada més ardorosos i 

la gentada vivent de figures diverses hauria fascinat els amics que s’haurien trobat, com tu ma-

teix, al bell mig del quadre eixit de les teves entranyes. [...]  

        Haig de confessar-te, amable lector, que ningú no m’ha preguntat mai per [l’història] del 

jove Nataniel. Ja deus saber, però, que jo pertanyo a la raça singular dels autors que no poden 

crear imaginacions com les que fa un moment he descrit sense creure’s que qualsevol persona 

propera i, encara, el món sencer no els hagi de preguntar: «Què ha passat? Conteu-nos-ho, esti-

mat!» Així doncs, em vaig sentir poderosament impulsat a parlar-te del fatal destí de Nataniel. 

D’allò que aquest tenia de meravellós i de singular n’era plena la meva ànima però fins i tot a 

causa d’això i per tal d’interessar-te, lector meu, a admetre meravelles (cosa no gens senzilla) 

m’escarrassava per donar a la història de Nataniel un començament impressionant, original, 

comprenedor [sic]. [...] No em venia a l’esperit cap tirallonga que hagués pogut reflectir, per poc 

que fos, una mica de la brillantor de colors que la imaginació interior podia emmirallar. Vaig de-

cidir de no fer cap començament. 

        Amic lector, considera les tres lletres que em foren amablement comunicades pel meu amic 

Lotari com l’esbós de la imatge a la qual, tot narrant-la, aniré afegint colors i més colors i més 

colors. Qui sap si reeixiré, així com un bon retratador, a interpretar certes fisonomies de tal ma-

nera que tu puguis identificar-les sense conèixer-ne l’original i essent per a tu com si ja les ha-

guessis vistes personalment amb els teus propis ulls. Potser aleshores, lector meu, voldràs creure 

que no hi ha res de més meravellós i foll que la vida real i que aquesta només pot copsar-la el 

poeta com si la hi reflectís un espill poc polit (H58-61).  

Atès que en els quatre paràgrafs d’aquest fragment conflueixen algunes de les idees 

estètiques de Hoffmann, que acabarien culminant a la seva col·lecció de contes poste-
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rior (Die Serapionsbrüder), he preferit fer el seu comentari per separat a l’apartat se-

güent.   

2.1.  L’ESTÈTICA NARRATIVA HOFFMANNIANA 

D’entrada, mencionar que la interlocució amb el lector no és característica de Hoffmann 

−ja l’emprava dos segles abans Miguel de Cervantes21 en els seus pròlegs−, però ell la 

recupera i la fa habitual en els seus relats fantàstics establint així un vincle amb el lec-

tor, a qui converteix en el seu confident en compartir amb ell una història suposadament 

real, però alhora estranya i extravagant, que li ha succeït a un amic seu, la qual va pre-

cedida de les tres cartes inicials com a garantia de veracitat, ja que mostren la seva pro-

cedència davant la possible incredulitat dels fets narrats.  

D’una banda, les tres cartes ens mostren el tipus de format que Hoffmann tria per expo-

sar les seves idees teòriques, és a dir, el diàleg. Amb aquesta decisió trenca amb els mo-

dels tradicionals emprats fins aleshores: l’assaig o series d’aforismes22, i segueix el cos-

tum de la segona generació dels romàntics. En el camp de la filosofia, l’havia recuperat 

del seu homòleg grec Plató, l’alemany Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 

i l’havia posat en pràctica a la seva obra Clara, o sobre la conexión de la naturaleza con 

el mundo de los espíritus23 (1810). En aquest llibre, Schelling havia recopilat un conjunt 

de converses entre amics, que s’allunyaven del rigor conceptual de l’exposició filosòfi-

ca, amb les quals pretenia que el lector aprofundís de forma natural en reflexions de 

gran complexitat, de la mà de Clara, el personatge que representava a l’ésser humà co-

mú, no intel·lectual, amb unes inquietuds filosòfiques pròpies, capaç d’assolir aquest 

nivell de reflexions a través d’una forma tan espontània i senzilla com és el diàleg24. 

Hoffmann compartia moltes idees amb Schelling, així doncs, no seria d’estranyar que a 

més de compartir l’ús del diàleg en els seus relats, també compartís el nom i les 

                                                      
21 Hoffmann era un admirador dels clàssics espanyols principalment de Cervantes i Calderón de la Barca. 

Teresa Vinardell Puig. El coloquio de los textos. E.T.A. Hoffmann y la Literatura española del Siglo de 

Oro. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1998. 
22 Hilda Meldrum Brown, op. cit., p. 2. 
23 Schelling escriu aquest diàleg quan mor la seva esposa Caroline buscant la connexió entre el món natu-

ral i el món dels esperits. És un tractat que busca dilucidar el pas de la vida actual a allò que ens espera 

després de la mort, una de les inquietuds fonamentals de l’ésser humà. Lina Andrea Gil-Sánchez. “Darle 

forma a la odissea de la vida: Entre el sistema y el dialogo en Schelling.” Cuestiones de filosofia. Vol. 1 – 

No. 18 Enero-Junio, año 2016, p. 60. 
24 Lina Andrea Gil-Sánchez, op. cit. p. 61. 
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característiques de la protagonista de Schelling i li posés Clara25 al personatge encarre-

gat de fer els raonaments més lúcids del seu conte.  

D’altra banda, en aquest diàleg inicial que s’estableix per mitjà de les tres cartes trobem 

un altre narrador, Nathanael. Hoffmann utilitza el seu protagonista i posa en pràctica el 

que més tard, com hem vist, s’anomenarà principi serapiònic. Així doncs, a la primera 

carta, Nathanael li explica al seu amic Lothar una vivència real, ordinària (la seva) que 

per mitjà de la seva capacitat imaginativa ha transformat en un esdeveniment estrany, 

sinistre, particular, però que encara conserva quelcom del seu origen, l’ha transformat 

en “algo extrañamente conocido” “etwas fremdartig Bekanntes”26 −com ho anomena 

Hoffman a Jacques Callot−, i quan projecta a l’exterior aquesta imatge interior que ha 

distorsionat la realitat, el seu receptor és capaç de percebre les mateixes emocions que 

van fer saltar l’espurna creadora.  

El receptor, però, no serà Lothar sinó Clara, i serà ella qui respondrà la carta, i li donarà 

a conèixer la seva impressió i el seu punt de vista dels fets, juntament amb un breu co-

mentari de les reflexions del seu germà. El qual, curiosament, tot i ser el principal desti-

natari de les dues cartes de Nathanael, no en respon directament cap, només serveix de 

nexe al narrador per contextualitzar el relat i mostrar al lector la personalitat dels prota-

gonistes (Nathanael i Clara) així com els seus punts de vista contrastats. De manera que 

a mesura que la conversa epistolar avança, el lector es comença a qüestionar quin serà el 

caire que agafarà el conte, si el de la fantasia o el del seny, ja que a les dues cartes de 

Nathanael a Lothar, Hoffmann ens mostra un jove, aparentment normal, explicant el que 

aparentment sembla una anècdota inquietant però superada, però a mida que avança el 

relat, la irrealitat penetra de sobte en la seva vida, i a través d’un procés d’alienació 

creixent, Hoffmann ens introdueix en aquest món mental no visible, i ja no el veiem 

com un noi normal sinó com un paranoic que no és capaç de distingir entre els fantas-

mes del passat i la realitat quotidiana, circumstància que el portarà a treure’s la vida en 

un moment de crisi mental.  

Si ara donem una ullada als dos primers paràgrafs del fragment del conte, ens adonarem 

que allò que el narrador està descrivint també fa al·lusió al principi serapiònic, ja que no 

és altra cosa, que el procés intern que es produeix en la ment de Nathanael des del 

                                                      
25 Nom que ve del llatí clarus, -a, -um, el significat del qual: clar, brillant, nítid, lluminós, llum, reflecteix 

molt bé els valors de la Il·lustració que Hoffmann vol transmetre a través d’ella. 
26 E.T.A. Hoffmann. Cuentos, op. cit., p. 63 i Hilda Meldrum, op. cit., p. 24. 



 
13 

moment que rep la visita del marxant de baròmetres, la imatge del qual desperta en ell 

una oblidada sensació d’amenaça, que posa en marxa la seva imaginació i, alhora, li 

genera una gran angoixa, que no minva fins que és capaç de veure amb claredat la seva 

imatge interior i representar-la en paraules escrites. 

En canvi, si ens aturem en el tercer i quart paràgraf observarem que Hoffmann també 

utilitza la interlocució amb el lector per donar-li a conèixer els seus objectius narratius i 

les dificultats tècniques que se li presenten a l’hora d’escriure el conte. Segons 

Meldrum, aquest aspecte del principi “it reflects on the part of the author a high degree 

of self-consciousness and an almost obsessive insistence on the need to explain the 

mechanics of the writer’s craft instead of letting this speak of itself” i afegeix que aquest 

fort desig d’explicar els seus objectius en l’escriptura era bé per prevenir incompren-

sions o crítiques per part dels lectors contemporanis o simplement per il·lustrar sobre el 

seu propi procés creatiu27. En la meva modesta opinió afegiria una possibilitat més, i és 

que totes aquestes explicacions i el fragment en conjunt estigués fent la funció d’un 

pòrtic del conte, ja que en el fons no deixa de ser un breu discurs introductori que situa 

el relat en un context i unes circumstàncies determinades. Cal tenir present, que el perfil 

romàntic de Hoffmann defugia de les normes literàries establertes i aquesta podria ser 

una més de les seves transgressions a l’hora de presentar els seus escrits.   

Tot i així, Hoffmann amb el seu estil narratiu aconsegueix confondre el lector introduint 

fets extraordinaris a la vida quotidiana28, a allò que s’entén per realitat, i farà que es 

qüestioni on està el límit entre allò real i allò no real o on està la frontera entre allò visi-

ble i allò no visible, entre el que li diu la raó i el que li diuen els sentits, és a dir, entre 

allò que és possible creure i allò que vol creure; de manera que acabarà  pensant que tot 

pot ser possible, fins i tot els somnis: “Potser aleshores, lector meu, voldràs creure que 

no hi ha res de més meravellós i foll que la vida real i que aquesta només pot copsar-la 

el poeta com si la hi reflectís un espill poc polit” (H61). Partint d’aquesta premissa, 

Hoffmann ens mostra en aquest conte el món real de Nathanael −el món visible−, i el 

costat fosc del seu món interior, on tenen lloc els pensaments més fantàstics i torbadors, 

aquells que li provoquen por i horror −el món només visible mentalment−; un món on 

                                                      
27 Hilda Meldrum Brown, op. cit., p. 3. 
28 En aquest sentit, Hoffmann li deia a Kunz en una carta: “La idea de hacer entrar lo fabuloso en la vida 

real es atrevida, y que yo sepa, no ha sido utilizada por ningún autor alemán en la medida en que lo hago. 

Podéis creerme, querido amigo, que tengo una gran tensión y cuidado para mantener el equilibrio”. 

Bravo-Villasante, op. cit., p. 82. 
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es barreja la realitat d’allò que viu quan està despert amb la realitat d’una imaginació 

distorsionada per una obsessió, que pot ser l’efecte d’un desequilibri mental, o no, una 

realitat similar a la del món dels somnis que de vegades pot ser molt plaent i de vegades 

molt inquietant.  

Aquest món exterior real i aquest món interior distorsionat serà la base sobre la qual 

Hoffmann justificarà les seves teories sobre la facultat de la raó i la facultat de la imagi-

nació i les conseqüències de portar-les ambdues als seus extrems, per això el tema de 

fons que utilitzarà serà el mite de Faust, un personatge transgressor (com ho eren els 

romàntics) que també s’havia debatut entre dues realitats o mons contraposats, que les 

conseqüències de les seves accions i decisions havien perjudicat a aquells que havien 

confiat en ell i com ell havien tingut un final tràgic, en definitiva un personatge mig 

realitat mig ficció que com veurem s’adaptava perfectament a les teories estètiques de 

Hoffmann i als temes que volia qüestionar. 

2.2. ELS ULLS  

A partir de l’antiga faula de l’home de la sorra −el personatge malvat i rapinyaire que 

alimentava els seus petits amb els ulls que robava als nens que no volien anar a dormir−, 

Hoffman utilitza els ulls com a fil conductor del conte. Els ulls no només estan presents 

al relat de la vella mainadera, també hi són a les traumàtiques experiències que viurà 

Nathanael, primer, al gabinet del seu pare quan és petit, i anys més tard a la cambra 

d’estudi del professor Spalanzani. També, a les imatges que percebrà a través dels pris-

màtics, que li acabarà comprant al marxant de baròmetres; primer, la d’Olímpia, quan, 

des de la finestra de la seva habitació d’estudiant, miri en direcció a la cambra on ella 

sovint seia immòbil davant d’una tauleta; i setmanes després, la de Clara, quan estigui 

amb ella a la galeria més alta de la torre de l’Ajuntament; i a continuació, i ja sense 

prismàtics, veurà la de Coppelius/Coppola29 abans de llençar-se al buit.  

                                                      
29 Cal assenyalar, que aquests dos cognoms, igual que hem vist abans amb el nom de Clara, també guar-

den una relació amb el seu paper en el relat. Per tant, tot i que a l’hora de buscar la seva etimologia amb-

dós tenen la mateixa arrel, si tenim en compte l’etapa científica que representen, Coppelius pot ser rela-

cionat amb el mot copel·la. El qual, segons Priesner i Figala, és el nom d’un dels aparells específicament 

concebuts per ser utilitzats en alquímia (tot i que més tard serien adoptats i adaptats per altres oficis com 

ara el d’apotecari), un plat petit i porós fabricat amb cendra d’ossos calcinats i premsats en el qual es 

fonien probes d’or i plata amb mercuri vermell. Un cop recollit l’òxid de mercuri resultant, el que 

quedava era un gra de metall preciós; el qual es podria comparar amb els ulls, o l’ànima, objecte desitjat 

per Coppelius en el cas d’aquest conte. D’altra banda, Coppola, tot i que els estudiosos d’aquest relat el 

relacionen amb el mot “copa”, que remet també a un recipient que es podria comparar amb la conca dels 

ulls, des del meu punt de vista, el substantiu llatí “cõpula”, que significa: llaç, cadena, lligam (en el sentit 
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Aquesta notable presència ocular ens porta a distingir un aspecte dels ulls que té una 

gran importància en aquest conte i en la poètica de Hoffmann en general, ja que és un 

dels elements fonamentals del principi serapiònic, motiu pel qual s’ha tractat en els 

apartats anteriors, em refereixo a la mirada i a la distinció entre allò que veiem i allò que 

percebem. Allò que veiem és la realitat exterior, el món que ens envolta i al que tothom 

hi té accés; i allò que percebem és la imatge que es manifesta en el nostre interior, una 

realitat en la qual intervé la facultat imaginativa i a la que només hi té accés el propi 

individu a través de quelcom immaterial, que Hoffmann anomena ull mental o ull espi-

ritual i altres anomenen ànima. Tot aquest procés, és a dir, la forma com la nostra ment 

interioritza i transforma la imatge percebuda i la reacció que provoca en l’individu està 

estretament lligada amb el seu estat mental o anímic.   

Les inquietuds de Hoffmann (i dels seus contemporanis romàntics) per trobar noves 

formes d’expressió que s’adaptessin a “la nueva conciencia que el sujeto tiene de sí”30, i 

fossin capaces de reflectir aquella nova percepció del món, van trobar en el costat fosc 

de la natura, en l’inconscient de l’ésser humà, la manera de contrarestar els efectes del 

racionalisme dominant de la Il·lustració i de potenciar el terreny sensorial i emocional 

propi del romanticisme. La via d’accés a aquest nou espai, fins aleshores desconegut, 

era la percepció a través de la mirada. Així dons, Hoffmann utilitzarà la mirada distor-

sionada de Nathanael i la degradació de les seves facultats mentals, per mostrar aquest 

canvi de percepció del món, i els efectes del racionalisme, així com les nefastes conse-

qüències que pot provocar la pèrdua de la raó.  

Per contra, Clara percep la realitat des de la lògica del raonament, on la llum de 

l’enteniment és tan enlluernadora que no li permet veure tot allò que queda fora del seu 

abast, amb la qual cosa també la seva és una forma distorsionada de veure la realitat, i 

creu entendre les pors i les angoixes de Nathanael i fins i tot creu saber com les ha 

                                                                                                                                                            
de fer estar lligat), o el verb “cõpulo”, que significa: lligar, subjectar, unir, associar, també són força 

indicades pel marxant de baròmetres, precisament pel fet que a través dels prismàtics uneix, subjecta, 

lliga de forma maliciosa els ulls de Nathanael als de l’autòmat Olímpia, com es veurà més endavant. 

Claus Priesner i Karin Figala (editors) (1998). Alquimia. Enciclopedia de una ciencia hermética. 

Traducció de Carlota Rubies. Barcelona: Herder, 2001, p. 76. Títol original: Alchemie, Lexikon einer 

hermetischen Wissenschaft; i Spes, Diccionario Ilustrado Latino-Español Español-Latino. Pròleg de Don 

Vicente García de Diego de la R.A.E. Barcelona: Bibliograf, 1970, 7a ed., p. 114; respectivament.   
30 Teresa Vinardell Puig. “La palabra erosionada. Acerca de Der Sandmann de E.T.A. Hoffmann”. Ilus-

tración y Modernidad. La crítica de la Modernidad en la Literatura Alemana. Anejo nº. XVIII de la Re-

vista Cuadernos de Filologia. Karen Andresen, et. al. (eds.). Facultat de Filologia, Universidad de Valen-

cia, 1995, p. 115.    
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d’eradicar, però en realitat no percep ni un bri de la foscor on es troba Nathanael ni el 

turment que està vivint:  

[...] T’haig de dir francament que, per a mi. Totes les coses horribles i esfereïdores de les quals 

parles es creen i recreen en el teu dintre en tant que el veritable món, el real, l’exterior, hi té molt 

poca relació. [...] Ara estaràs enutjat amb la teva Clara i diràs que en el seu fred tarannà no hi en-

tra cap raig del misteri que sovint estreny els homes amb braços invisibles; [...] Si som prou 

ferms i prou assenyats, gràcies a una vida lluminosa, per poder reconèixer sempre com a tal 

aquesta influencia estrangera i hostil i poder seguir amb passades tranquil·les el camí on ens 

duen la vocació i el deure, aquesta força enemiga s’enfonsarà [...] Estigues convençut que 

aquests personatges estranys no poden res contra tu; només la creença en el seu poder enemic pot 

fer-te’ls efectivament nefasts (H53-56).     

No és en va, doncs, que el narrador/Hoffmann, quan fa la descripció de Clara, compari 

els seus ulls (la seva mirada) amb “un llac de Ruysdael en el qual s’entrelluquen un cel 

blau pur i sense núvols, les flors del bosc i el prat i la vida jocunda i acolorida d’un pai-

satge perfecte” (H61-62) (veure imatge 20, p. 48).   

D’altra banda, Hoffmann utilitza els ulls per connectar diversos temes: el procés de la 

bogeria, amb les obsessions del protagonista; la màgia natural31 i les ciències ocultes, 

amb els experiments realitzats pel pare de Nathanael, amb l’ajuda de l’advocat Coppe-

lius; i els nous experiments científics i aparells mecànics del segle XVIII, amb la figura 

de l’autòmat Olímpia, creació de Spalanzani, ajudat pel marxant de baròmetres 

Coppola. Darrere d’aquests experiments, on els ulls són una part central, subjau una 

acció tan insòlita, sinistre i transgressora com és el pacte amb el Diable, amb la finalitat 

d’aconseguir fer realitat un desig d’altra banda inabastable. Un pacte que, segons es 

deia, ja havia fet tres segles abans un tal Jörg Faust (ca. 1480 – ca. 1540), el qual impul-

sat pel desig de saber més va entregar la seva ànima a canvi de coneixement, va trans-

                                                      
31 Es coneix per màgia el saber i la destresa amb la qual el mag duu a terme coses que altres persones no 

sabrien realitzar. La màgia permet descobrir fets del passat i del futur, exercir influència sobre persones i 

coses i suspendre temporalment les lleis naturals. Segons les seves intencions, existeixen dos tipus de 

màgia, la màgia blanca o natural, que cerca descobrir les forces i les lleis ocultes de la Naturalesa en be-

nefici de l’ésser humà, i la màgia negra, la qual pressuposa necessàriament el contacte o pacte amb un 

dimoni o amb el diable mitjançant la conjuració i els encanteris malèfics. L’alquímia pertany a l’àmbit de 

la màgia blanca o natural, tot i així, era habitual, per part dels profans, vincular l’alquímia a la màgia i 

titllar els alquimistes de mags negres (malvats). Aquestes acusacions tenien el seu origen en l’opinió 

pública, inclinada a creure que tot aquell saber sobre els processos i les causes naturals, que superen el 

nivell habitual de coneixement, s’adquiria necessàriament amb l’ajuda de poders sobrenaturals, principal-

ment del dimoni. Van contribuir a aquestes idees determinats experiments (al-)químics, com provocar la 

regeneració d’una planta a partir de les seves cendres (també coneguda com palingenèsia).   

La màgia natural es basa en el Principi de la Correspondència entre macrocosmos i microcosmos, 

d’Hermes Trismegist (fundador mític de l’Alquímia): “Com és a dalt és a baix, com és a baix és a dalt...”. 

Claus Priesner i Karin Figala, op. cit., p. 247-251 i 304, 307.  
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gredir tots els límits establerts, i els seus contemporanis el van acabar convertint en un 

mite modern. 

En darrer terme, Hoffmann utilitza els ulls com una metàfora de l’ànima (el seu mirall), 

ja que ambdós científics, tant el pare de Nathanael com el professor Spalanzani, necessi-

ten una ànima −principi vital de l’ésser humà− per poder humanitzar els éssers que han 

creat de forma no natural. En el conte, l’ànima (els ulls) acaba convertint-se en 

l’ingredient últim i necessari per la ciència, quelcom espiritual per completar quelcom 

científic. És més, la pròpia faula de l’home de la sorra (veure nota a peu de pàgina nú-

mero 16) remet als experiments dels dos científics quan menciona que el malvat perso-

natge utilitza la sorra per fer saltar els ulls dels nens que no volen anar a dormir, perquè 

els necessita per nodrir els seus petits. El pare de Nathanael i Coppelius, també necessi-

ten ulls per nodrir de vida els seus petits, els homuncles32 que probablement intentaven 

crear en el seu laboratori; i el professor Spalanzani i Coppola, necessiten dos ulls per 

dotar de vida al seu autòmat.   

D’altra banda, a Hoffmann, també el preocupava i força el procés creatiu de la seva obra 

i la seva recepció per part del lector, considerava que el procés de recepció estava estre-

tament vinculat al procés de creació, i en aquest sentit va proposar i practicar en els seus 

relats una sèrie d’idees i teories estètiques sobre la narrativa i les arts en general que es 

coneixen amb el nom de “principi serapiònic”33. La qüestió principal de la poètica nar-

rativa de Hoffmann consistia en trobar la forma de combinar les qüestions teòriques 

amb la narrativa pura, i alhora tractar els temes fonamentals, sense que aquests resul-

tessin feixucs o poc clars.  
                                                      
32 Homuncle literalment significa “homenet”, és el diminutiu del “homo” llatí (home; en plural: homuncu-

li). Designa un organisme creat artificialment amb característiques més o menys humanes. La idea del 

homuncle probablement té el seu origen en la gnosi (del gr. gnõsis, gnõseōs 'coneixement'), l’objectiu de 

la qual és el coneixement de totes les causes i fenòmens, per poder, d’aquesta manera, imitar la virtut 

creadora de Déu. Es creu que el primer homuncle va ser creat per Simon Magus (segle III dC). Hi ha 

diversos tractats d’autors medievals on es mencionen diferents procediments per crear homuncles, a tall 

d’exemple citaré el que figura a Philosophia Magna de Paracels (1493-94 – 1541): segons aquest metge, 

naturalista i alquimista suís, un homuncle es forma després d’alimentar amb sang humana esperma 

masculí sotmès a putrefacció en un matràs de cristall. Prisner i Figala, op. cit. p. 231, 261 i 369.    
33 Entre 1814 i 1816, a la ciutat de Berlín, un grup d’amics, format per: E.T.A. Hoffmann, Theodor 

Gottlieb von Hippel, Friedrich barón de La Motte-Fouqué, Karl Wilhelm Salice Contessa, Ludwig 

Robert, Julius Eduard Hitzig, Adelbert von Chamisso i David Ferdinand Koreff, es reunien periòdicament 

per fer unes tertúlies literàries, durant les quals cadascun explicava una història que desprès era discutida 

entre tots. Aquest grup es va autoanomenar Seraphineorden (Ordre dels Serafins), i aquelles vetllades 

literàries les van batejar amb el nom de Seraphinen-Abende (vetllades serafines). Un parell d’anys més 

tard, es van reprendre les tertúlies, concretament el 14 de novembre de 1818, dia que va coincidir amb la 

festivitat de Sant Serapió, per aquesta raó van decidir canviar el nom del grup pel de Seraphionsbrüder 

(Germans de Sant Serapió), i el principi pel qual es regien els seus relats el van anomenar “principi 

serapiònic”.  Bravo-Villasante, op. cit., p. 104-105; i E.T.A. Hoffmann. Cuentos. op. cit., p. 43. 
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Segons l’estudi realitzat per Meldrum, Hoffmann va trobar la fórmula per aquesta com-

binació a la seva col·lecció de relats, Die Serapionsbrüder (Els Germans de Sant 

Serapió) (1818), tot i que l’havia anat desenvolupant en els seus escrits de les 

col·leccions anteriors34: Fantasiestüke in Callots Manier (Fantasies a la manera de 

Callot) (1814) i Nachtstücke (Nocturns) (1816-1817), entre ells Der Sandmann (L’home 

de la sorra), i el continuaria aplicant fins el seu relat pòstum Des Vetters Eckfenster (La 

finestra cantonera del cosí) (1822).  

A Die Serapionsbrüder (1818), Hoffmann va aprofitar una situació biogràfica real (la 

represa de les tertúlies literàries amb els seus amics) per crear un marc narratiu fictici en 

el qual incorporar “his ever-expanding thoughts about the creative process and give 

scope for the expression of different shades of an argument”35, li va posar veu a quatre 

membres d’una germandat literària (Serapionsbrüder), amb personalitats i perspectives 

pròpies, que es reunien periòdicament per explicar de forma individual un relat o una 

anècdota real amb tints sobrenaturals, que cadascun d’ells hagués viscut prèviament, i 

en acabar exposaven el seu punt de vista sobre el tema tractat en el relat i intentaven 

arribar a un consens abans de començar el següent. El més important, però, perquè la 

recepció del relat fos exitosa, era que cada narrador havia d’examinar a fons “si en ver-

dad ha visto lo que pretenda dar a conocer antes de osar relatarlo en voz alta. Al menos, 

que cada uno se esfuerce con toda seriedad por captar la imagen que se ha manifestado 

en su interior con todas sus formas, colores, luces y sombras para luego, cuando se sien-

ta realmente iluminado, llevar a la vida externa su representación”36. Així doncs, un dels 

aspectes més importants d’aquest principi és el paper que juga la percepció dels sentits, 

tant per part del narrador com del receptor, ja que la forma com el narrador projecti la 

seva visió del món físic, després d’haver interioritzat la seva imatge en tota la seva ple-

nitud sensorial incidirà directament en la resposta/reacció del lector o oient. Per definir 

el mitjà que dona accés a aquesta imatge interior, Hoffmann utilitza el terme “das 

geistige Auge” (ull mental) “suggesting the interaction of the two crucial organs of per-

ception and imagination, the eye and the mind”37.     

                                                      
34 Cal assenyalar, que sembla existir una relació entre les dates de publicació de les tres primeres 

col·leccions de contes; les dates en què es van iniciar i aturar per primera vegada (1814-1816) i es van 

tornar a reprendre (1818) les tertúlies literàries de Hoffmann amb els seus amics; i el desenvolupament 

estructural del principi serapiònic. 
35 Hilda Meldrum Brown, op. cit., p. 33. 
36 E.T.A. Hoffmann. Cuentos. op. cit., p. 646. 
37Hilda Meldrum Brown, op. cit., p. 48.  
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En canvi, a Nachtstücke (Nocturns) –igual que a Fantasiestüke in Callots Manier−38 

Hoffmann no estructura l’ordre i la presentació dels contes individuals al voltant d’un 

marc narratiu on exposar les seves teories estètiques; els unifica a través de dos ele-

ments: el títol39 de la col·lecció, el qual fa referència a un denominador comú quant al 

temari dels relats; i el primer relat (L’home de la sorra), el qual fa dues funcions: la de 

creació artística com a tal i la de credo artístic, ja que al seu inici a través d’un narrador 

fictici es dirigeix al lector per explicar-li els principis artístics que es proposa emprendre 

en el conte, però que són extensius al conjunt de la col·lecció.  

2.3.  L’HOME MÀQUINA I L’AUTÒMAT HUMANITZAT 

Reprenent el fil, iniciat a l’apartat anterior, del símil dels ulls portadors de l’alè vital, 

com un òrgan independent que fa de nexe entre l’ànima i el cos, Hoffmann també tracta-

ria un tema que actualment encara és motiu de discussió entre filòsofs, teòlegs i cientí-

fics, com és la ubicació anatòmica de l’ànima. Un tema discutit des de l’antiguitat que 

també va formar part de les teories filosòfiques i anatòmiques que René Descartes 

(1596-1650) va desenvolupar a la seva obra pòstuma Tractatus de Homine (El tractat de 

l’home) (1664).  Descartes considerava que l’ànima tenia la capacitat de dirigir el fun-

cionament del cos humà des d’un assentament físic, l’emplaçament del qual seria la 

glàndula pineal, situada geomètricament al centre del cervell, i aquesta glàndula també 

seria la responsable de la correcta comunicació entre la màquina humana i el seu 

                                                      
38 Hilda Meldrum Brown, a les pàgines 21 i 24 de l’obra citada fa uns comentaris similars en referència a 

aquesta col·lecció i a la seva breu peça inicial titulada Jacques Callot, però com es pot observar Hoff-

mann segueix unes pautes semblants a Nachtstüke amb el seu conte L’home de la sorra. 
39 El nom que dona títol a aquesta col·lecció té un triple significat. D’una banda, el terme alemany 

Nachststücke, que es tradueix per nocturns, significa peces nocturnes. Un nocturn (Nachstück) és un tipus 

de composició musical, generalment breu i lírica, que evoca la nit, expressant sentiments de tristesa i 

consol. El nom li va donar el seu verdader creador, el compositor i pianista irlandès John Field (1782-

1827). Stanley Sadie i Alison Latham (col·lab.) (1986). Guía Akal de la Música. Una introducción. Tra-

ducció de Rosa Herrero Villapalos. Madrid: Akal, 2009 (3a ed.), p. 262, 320, 321 i 538. Títol original: 

Stanley Sadie’s Music Guide. Però abans de ser el nom d’una peça musical, va ser un concepte procedent 

de la pintura, emprat a Alemanya al segle XVII per referir-se a la ‘pittura di notte’ italiana. Jaime Feijóo 

Fernández, op. cit., p. 36. I d’altra banda, el terme alemany Nachtseite, que també es tradueix per nocturn, 

i que significa costat nocturn, és el nom amb el qual G.H. Schubert va anomenar aquells aspectes obscurs 

de la naturalesa que no podien ser investigats amb els mitjans habituals de la recerca cientificonatural, és 

a dir, l’observació i l’experiment, i requerien d’altres mètodes, com l’especulació i l’analogia. Aquest 

costat nocturn és el tema central d’aquesta col·lecció de contes i un exemple de l’empremta que va deixar 

en Hoffmann la lectura del llibre de G.H. Schubert citat més amunt Consideraciones de los aspectos 

nocturnos de las ciències de la naturaleza. Luis Montiel. “Síntomas de una época: Magnetismo, Histeria 

y Espiritismo en la Alemania Romántica”. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 

2006, vol. LVIII, nº 2, julio-diciembre, p. 16. 
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entorn40. Aquesta referència al cos com a màquina ens apropa a la teoria mecanicista 

també desenvolupada per Descartes, on plantejava que els animals i el cos humà eren 

com màquines −ell els definia com “autómatas” o “máquinas semovientes”−, més o 

menys complexes, similars a “relojes, compuestos simplemente de ruedecillas y 

muelles, que pueden contar las horas y medir el tiempo”41, que obeïen a les lleis de la 

natura, les quals són mecàniques. Per Descartes, la matèria constava d’una força auto-

creadora, moviments mecànics que la mantenien viva. Tot i així, malgrat considerar que 

el cos funcionava com un automatisme insistia en la diferència i la independència entre 

el cos (matèria) i l’ànima (esperit), la qual juntament amb la capacitat de pensar i parlar 

eren les qualitats que distingien l’home d’un animal. 

Aquesta noció d’organisme-màquina va captivar la societat de finals del segle XVII, 

però no va ser fins ben entrat el segle XVIII que els autòmats es van posar de moda. 

Aleshores, constructors d’autòmats com Jacques de Vaucanson42 (1709-1782) i 

Wolfgang von Kempelen (1734-1804) van sorprendre els seus contemporanis amb les 

seves creacions. El detonant d’aquesta moda va ser el metge i filòsof francès, Julien 

Offray de La Mettrie (1709-1751), el qual va formular i publicar una nova versió de la 

teoria mecanicista de Descartes en el seu llibre L’homme machine (1747). La Mettrie 

considerava que els éssers humans no eren com màquines sinó que eren màquines. 

Pensar era un moviment mecànic i l’ànima només era una manifestació del cos. Era la 

mateixa matèria la que tenia la capacitat de pensar i moure’s. Per a ell no hi havia 

diferències entre allò natural i allò mecànic, entre autòmats, animals i éssers humans, 

tots estaven fets de la mateixa matèria i governats per les mateixes lleis43. 

Segons Christine Woesler de Panafieu, en aquest monisme mecànic es reflecteixen les 

principals característiques de la ciència moderna: “to construct a controlled, stable, re-

petitive, rational, anti-mystical world by men themselves. Men become the watchmaker 

                                                      
40 F. López-Muñoz et al. “La glándula pineal como instrumento físico de las facultades del alma: una 

conexión histórica persistente”. Neurologia, 2012; 27 (3): 161-168. (Revista oficial de la Sociedad Espa-

ñola de Neurología).  
41 Giovanni Reale i Dario Antiseri (1983). Historia del pensamiento filosófico y científico II. Del Huma-

nismo a Kant. Barcelona: Herder, 1988 (1a ed.), 2010 (2a reimpr.), p. 329. 
42 Una de les creacions més importants de Jacques de Vaucanson va ser un ànec mecànic. Aquest era 

capaç d’emetre sons, moure les ales, ingerir aliments i defecar. El seu autòmat, va estimular les acadèmies 

de medicina, que van establir premis per a qui aconseguís construir un autòmat capaç de parlar, com el 

que apareix al conte de Hoffmann. Un dels qui ho va intentar va ser el mateix Vaucanson, tot i que va 

acabar abandonant el seu projecte. Luis Montiel. “Sobre máquinas e instrumentos (I): El cuerpo del 

autómata en la obra de E.T.A. Hoffmann”. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 

2008, vol. LX, nº 1, enero-junio, p. 156-157. 
43 Giovanni Reale i Dario Antiseri, op. cit., p. 607. 
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who give life to the wheels and movements”.44 I afegeix, que el problema de la creixent 

similitud entre l’home i la màquina que es va produir al segle divuit reflectia canvis 

reals en la estructura psíquica dels éssers humans, “the repression of sexuality through 

shame, the suppression of emotions through self-control, and the repression of enjoy-

ment and pleasure in work and rational thinking”45. Durant el barroc i el rococó, l’ideal 

del comportament es reflectia en les marionetes. Aquella societat benestant feia servir 

perruques emmidonades i roba rígida, els seus moviments eren angulars i les re-

verències compassades, i el minuet es ballava amb un ritme i precisió perfectes. 

No és d’estranyar doncs, que Hoffmann també utilitzi la figura de l’autòmat, per mos-

trar una altra mirada distorsionada, la d’una societat (la il·lustrada) incapaç de distingir 

la màquina de l’ésser humà, i la posi en evidència reflectint la seva reacció quan els 

assistents al ball de presentació d’Olímpia (veure imatges 15 i 16, p. 47) s’assabenten 

que la filla del professor Spalanzani era un autòmat:  

Per tal d’ésser convençuts que la pròpia estimada no era una nina de fusta, certs enamorats exigi-

ren des d’aleshores, que la seva promesa quan cantés o dansés ho fes amb una certa manca de 

ritme i mesura; quan escoltés una lectura, ensems brodés, fes mitja o ganxet o, entre altres coses, 

jugués amb el gosset. Sobretot, però, que no s’acontentés només d’escoltar sinó que també parlés 

a vegades, car la parla pressuposa ésser realment capaç de pensar i de sentir (H84). 

  

                                                      
44 Christine Woesler de Panafieu, “Automata - A masculine utopia”. Nineteen Eighty-Four: Science 

Between Utopia and Dystopia. Editat per E. Mendelsohn i H. Nowotny. Dordrecht, Holland: D. Reidel 

Publishing Company, 1984, p.131.   
45 Christine Woesler de Panafieu, , op. cit., p. 132  
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3. EL MITE DE FAUST 

3.1. ORÍGENS DEL MITE 

El mite de Faust és un mite de l’Edat Moderna que fa la seva aparició a la literatura 

alemanya l’any 1587, durant el període de la Contrareforma. Aquest mite, però, s’havia 

anat desenvolupant durant la Reforma protestant a partir dels fets d’un home real, força 

peculiar, que el van acabar convertint en llegenda. Un home que es vantava de ser “el 

joven Fausto, el jefe de los nigromantes, astrólogo, segundo mago, quiromante, adivi-

nador”46 i que va viure aproximadament entre les dues últimes dècades del segle XV i la 

primera meitat del segle XVI. Però atès que a mida que les societats avancen els valors 

socials van canviant, també canvien els valors que representa la tradició oral, i així, 

Faust va passar de ser una llegenda del folklore alemany a convertir-se en un mite uni-

versal47; de ser l’home que va viatjar arreu d’Alemanya enlluernant tothom amb les se-

ves astúcies i la seva màgia, a convertir-se en l’home que va fer un pacte amb Satanàs 

per aconseguir el coneixement absolut de totes les coses de la Natura i l’Univers; i que 

Hoffmann veiés en ell una forma de representar l’estat psicològic d’una societat, la se-

va, i el moment de canvis cientificotecnològics que li havia tocat viure.   

El mite de Faust, que com veurem més endavant, inicialment, estava impregnat de les 

idees i les teories de Martí Luter, havia sorgit com a resultat de la transició entre el sis-

tema social i intel·lectual de l’Edat Mitjana i el sistema dominat pel pensament indivi-

dualista de l’Edat Moderna. Tal vegada, aquesta sigui una de les raons per les quals 

Hoffmann inclou dos personatges fàustics en el seu conte, el que representa els valors 

de la ciència del Renaixement, l’alquímia, i el que representa els valors de la ciència 

moderna, emparada amb els nous avenços tecnològics. Dos personatges que vincula a 

través d’un jove estudiant  (Nathanael), en el qual reflecteix la incomprensió i les obses-

sions d’una joventut, els nous romàntics, que no volia escoltar només la veu de la raó 

sinó la dels sentiments i per aquest motiu es veia abocada a l’alienació mental i en oca-

sions al suïcidi. Alienació mental que Hoffmann utilitza per tractar el procés de la 
                                                      
46 Segons es pot llegir en una carta, datada l’any 1507, de Johannes Tritheim, erudit i humanista benedictí, 

abat d’un monestir situat a Würzburg, mag famós i adversari de Faust, dirigida a Johannes Virdung, 

matemàtic o astròleg, professor de la Universitat de Heildelberg, Faust es vantava de ser tots aquests 

qualificatius. Ian Watt, (1996). Mitos del individualismo moderno. Fausto, Don Quijote, Don Juan y 

Robinson Crusoe. Traducció espanyola de Miguel Martínez-Lage. Madrid: Cambridge University Press, 

1999. Títol original: Myths of Modern Individualism. Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe, p. 

16 i 20. 
47 Definició de “mite” segons Ian Watt: “una historia tradicional que es excepcional y muy ampliamente 

conocida en toda la cultura, que tiene la credibilidad de una creencia histórica o quasi-histórica y que 

incorpora o simboliza algunos de los valores más elementales de una sociedad”. Ian Watt, op. cit., p. 12. 
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bogeria que tant l’apassionava i el preocupava, ja que ell mateix patia al·lucinacions, 

però també per mostrar la contrapart del predomini de la raó il·lustrada i dels avenços 

tecnològics, és a dir, la manca de raó. 

3.2. EL FAUST HISTÒRIC 

Com s’ha mencionat, el mite de Faust parteix dels fets d’una persona que va existir 

realment, però malgrat les referències contemporànies48 que evidencien les seves activi-

tats, es desconeix quin tipus de persona era.  

Segons aquestes referències, al segle XVI, hi va haver a Alemanya una mena de mag 

errant que es feia anomenar Jörg Faust o Georgius Faustus (en llatí) i a vegades només 

se’l coneixia amb el nom de Doktor Faust49 (veure imatge 21 p. 49). També se’l rela-

ciona amb el nom de Georgius Sabellicus o Georg Zabel50. Es creu que va néixer al vol-

tant del 1480 a Knittlingen, una petita població al nord de Württemberg, i que proba-

blement va morir al voltant de 1540 a Staufen, una altra petita localitat de Württemberg 

més al sud.       

Es coneix que havia estudiat teologia i màgia a les universitats de Cracòvia i 

Heidelberg, i que es dedicava a anar de ciutat en ciutat per tota Alemanya realitzant mi-

racles i fent prediccions amb els seus coneixements de nigromància51, astrologia, qui-

romància i màgia; raons per les quals, influents eclesiàstics humanistes, com Johannes 

Tritheim o Conrat Mutianus Rufus, el consideraven un heretge i temien que amb les 

seves accions i els seus comentaris els estudis clàssics i la màgia erudita que ells practi-

caven agafessin mala fama entre els cristians ortodoxes52. Les seves pràctiques tampoc 

van ser acceptades pels intel·lectuals de la seva època, com Johann Reuchlin (1455-

1522), ni pels reformadors protestants com Martí Luter (1483-1546) o Philipp 

                                                      
48 Existeixen tretze referències contemporànies de Jörg Faust: cartes dels seus adversaris erudits, diversos 

registres públics, homenatges dels seus clients satisfets, memòries de tipus menys compromès, i les reac-

cions dels seus enemics del clergat protestant. Ib., p. 15. 
49 En aquella època, Faust era un nom molt comú, que en llatí significa “afortunat” i en alemany “puny”. 
50 Mónica Rodríguez Gijón. “Un mito en dos literaturas diferentes: Mon Faust de Paul Valéry y el 

Faustbuch”. Littérature, langages et arts: rencontres et création / coord. per Dominique Bonnet, María 

José Chaves García, Nadia Duchêne. Universidad de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2007, ISBN 978-

84-96826-15-1, p.102, (1-10); i Freddy Tellez. Mitos: Filosofia y Pràctica. Colombia: Universidad de 

Caldas: 2002, p. 123-144. 
51 La nigromància és la pràctica de la màgia negra, que permet, mitjançant la comunicació amb els espe-

rits dels morts, predir el futur. Ian Watt, op. cit., p. 16. 
52 Segons Tritheim, Faust havia dit que “los milagros de Cristo redentor no eran tan maravillosos [non 

sint miranda], y que el mismo podría hacer todas las cosas que Cristo había hecho, con la frecuencia y en 

el lugar que le apeteciera”. Ib., p. 19. 



 
24 

Melanchton (1497-1560), que el van menysprear per considerar-lo un descarat, un enta-

banador i un xarlatà, causes per les quals va ser expulsat de la ciutat alemanya 

d’Ingolstadt; i de Nuremberg per practicar la nigromància i la sodomia.  

No obstant això, també hi va haver qui va sol·licitar els seus serveis i va quedar satisfet 

amb el seu resultat, com el bisbe de Bamberg, qui, l’any 1520, va pagar deu guilders, 

aleshores una quantitat considerable, “al doctor Fausto, el filósofo” perquè li fes el seu 

horòscop; també va ser sol·licitat, cap el 1528, a la cort de Francesc I de França; i va 

encertar en la predicció que deia que els assumptes de l’Emperador Carles I anirien 

malament, d’aquest fet en va deixar constància, a primers de 1540, Philipp von Hutten, 

cosí del famós humanista Ulrich von Hutten, en una carta dirigida al seu germà 

Moritz53.  

A partir de 1540 no hi ha més referències sobre Faust, és per això que es pren aquesta 

data com la de la seva mort, moment a partir del qual es va anar gestant la seva llegen-

da, que de forma independent, va ser escrita arreu d’Alemanya per diversos autors anò-

nims, cadascun dels quals va anar incorporant fets, reals o no, a la vida de Faust que van 

contribuir a confeccionar el mite de l’home que transgredeix totes les normes morals i 

socials per anar més enllà dels límits del coneixement humà.  

3.3. EL FAUSTBUCH   

Segons Ian Watt, els responsables de convertir el Faust històric en una figura mítica van 

ser Luter, Melanchton i els seus seguidors protestants en relacionar Faust amb Satanàs, 

inventar el pacte i atribuir-li a ell la seva mort terrible. Com s’ha vist, els luterans i els 

humanistes eren hostils a Faust, però així com els humanistes creien que Faust no pos-

seïa els poders màgics que s’atribuïa a si mateix, els luterans pensaven que sí que els 

tenia però els atribuïen al pacte amb el dimoni. Luter estava obsessionat amb Satanàs i 

el va utilitzar per donar explicació a totes les desgràcies, temptacions i dubtes que es 

poden produir al llarg de la vida. Luter vivia un duel constant amb Satanàs i això enfor-

tia la seva fe en Déu, i tot i que mai el va veure físicament tenia una intensa consciència 

de la seva continua presència54. 

Això no obstant, la idea del contracte a canvi de la seva ànima i la seva mort per obra 

del diable no es va publicar fins l’any 1587, quan el llibreter Johann Spies de Frankfurt 
                                                      
53 Ib., p. 21. 
54 Ib., p. 23 i 28. 
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del Main va publicar Historia von D. Johann Fausten (veure imatge 22, p. 49), d’autor 

anònim, un Volksbuch (llibre popular) que es coneix com el Faustbuch, el qual va ser la 

font principal de gairebé totes les versions posteriors del mite.  

Aquesta mena de paternitat del mite per part del luteranisme també és mencionada per 

Henri Roger al pròleg de la traducció al francès que va fer de la novel·la de Friedrich 

Maximilian von Klinger titulada Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt (1791) (Vie, 

exploits et descente aux Enfers de Faust), l’any 1935. Segons Roger, la naturalesa lute-

rana del llibre de Spies es fa evident a les nombroses converses de Faust i de Mefistòfil; 

considerant, a més, que Mefistòfil era “un véritable disciple de Luther qui expose à 

maintes reprises les idées et les conceptions du réformateur”; i al mateix temps assenya-

la que “Les attaques directes contre le catholicisme, qui se développeront dans les 

ouvrages ultérieurs, sont assez rares et assez discrètes”55. Raó que connecta amb els 

valors elementals d’una societat i els canvis que va patint al llarg dels segles (mencionat 

a l’apartat 3.1.), i el motiu pel qual, Faust passa de la condemna per les seves accions, 

en el Faustbuch, a la salvació, atorgada per Goethe en el seu Faust.  

Cronològicament, però, la primera menció que relaciona la mort de Faust amb el diable 

és segurament la que va fer Johannes Gast, un clergue protestant de Basilea, al segon 

volum dels seus Sermons convivals, publicat l’any 1548, on va escriure: “«el pobre des-

dichado estaba destinado a un final deplorable, pues fue estrangulado por el diablo; su 

cuerpo, en el féretro, se colocaba por sí solo boca abajo, si bien se le dio la vuelta cinco 

veces para que estuviera boca arriba. Dios nos guarde de convertirnos en esclavos del 

diablo [satanae mancipia]»”56. Una altra referència primerenca és la de Johannes 

Manlius, alumne de Melanchton (amic i seguidor de Luter), recordant unes paraules 

dites per Melanchton l’any 1563: “«ese mismo Juan Fausto» sabía que iba a morir esa 

noche, y al día siguiente su anfitrión «lo encontró tendido cerca de la cama, con la cara 

vuelta de espaldas. Así lo había matado el demonio»”57.  

D’altra banda, cal mencionar, que es conserva un manuscrit58 anterior al Faustbuch, 

datat entre 1572 i 1587, que li és tan proper, tant pel que fa al desenvolupament general 

com pel que fa a molts dels detalls i dels incidents descrits, que es podria considerar una 

                                                      
55 Friedrich Maximilian von Klinger, op. cit., p. 19.  
56 Ian Watt, op. cit., p. 27. 
57 Ib., p. 27. 
58 Aquest manuscrit es conserva a la Biblioteca de la ciutat saxona de Wolfenbüttel. Ib., p. 29. 
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de les seves fonts, o si més no, un altre reflex d’un original comú a ambdós. No obstant 

això, el més significatiu d’aquest manuscrit és que introdueix el pacte dels vint-i-quatre 

anys i el terrible final de Faust59. El nombre d’anys pactat no és casual, prové d’una 

sèrie d’antecedents legals públics relacionats amb la majoria d’edat, que al segle XVI  

s’assolia als vint-i-quatre anys. Era el moment en el qual, l’home acabava la seva etapa 

d’aprenentatge i es podia fer monjo o mestre d’una escola primària, i obtenia el permís 

legal per rebre una herència60. Així doncs, en el mite fàustic, la durada del pacte simbo-

litzaria la fi de l’etapa d’aprenentatge durant la qual Faust hauria assolit el coneixement 

absolut.  

Quan es va publicar el Faustbuch, Spies, el seu editor, anunciava que la seva edició era 

la història del nigromant, ampliada i reforçada; i, com era costum aleshores, a la pàgina 

de crèdits resumia el contingut del relat: 

«Historia del Doctor Johann Fausto, celebérrimo mago y nigromante; de cómo se entregó al 

diablo por un determinado tiempo, y de las extrañas aventuras y encantamientos que vio y prac-

ticó entre tanto, hasta recibir al fin su merecido castigo. Compuesta en gran parte a partir de 

sus propios escritos póstumos, reunida e impresa para servir de terrible ejemplo, escarmiento 

abominable y sincera amonestación a todos los hombres soberbios, impíos e imprudentes. San-

tiago, 4, 7-8: “Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”. Cum gratia et pri-

vilegio. Impreso en Francfort del Meno por Johan Spies»61.  

Ian Watt, considera que el moralisme “pedestre y vulgar” de l’autor del Faustbuch es va 

fer ressò de l’aspecte demoníac de l’Alemanya luterana sense ni tan sols tractar 

d’esbrinar les seves circumstàncies, donant com a resultat, una narració que reflexiona 

sobre la maledicció que la Reforma va imposar “a la magia, a los placeres mundanos, a 

la experiencia estética y al conocimiento laico: dicho con una palabra, a muchas de las 

aspiraciones más optimistas del Renacimiento”62. Si tenim en compte les intencions 

morals de Spies al Faustbuch i el comentari de Watt al respecte d’això, trobarem que 

malgrat la distància temporal hi ha un paral·lelisme amb el conte de Hoffmann. Al segle 

XVI, Spies reflexiona sobre les conseqüències del canvi de mentalitat que va patir la 

seva societat a partir de la Reforma protestant; Hoffmann, a inicis del XIX, fa una críti-

ca de les conseqüències que van suposar per la seva societat el canvi de mentalitat gene-

rat per la Il·lustració i les innovacions tecnològiques que es van continuar produint al 
                                                      
59 Ib., p. 19. 
60 Ib., p. 37. 
61 Ib., p. 31. 
62 Ib., p. 38. 
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segle XVIII. Tant en una època com en l’altra, els canvis de paradigma social van portar 

l’abandonament dels principis i comportaments religiosos tradicionals i van deixar a 

l’home indefens davant les noves idees, i per tant vulnerable a buscar nous camins i 

nous referents que no sempre podien ser els més adients per la seva estabilitat emo-

cional.   

El protagonista del Faustbuch, que aquí se l’anomenava Johann en lloc de Jörg era un 

erudit renaixentista que havia fet un pacte amb el diable: a canvi de la seva ànima, 

obtindria el coneixement absolut de la vida i la naturalesa, i durant vint-i-quatre anys, 

Mefistòfil li concediria tots els desitjos i l’informaria de tot allò que volgués conèixer, 

acabat el termini, l’ànima li seria arrencada violentament i portada a l’infern. Un dels 

desitjos que li va concedir63, un any abans de finalitzar el pacte, va ser que Helena de 

Troia fos la seva concubina. Amb ella va tenir un fill a qui va anomenar Justus Faustus. 

Aquest nen li va avançar moltes coses que haurien d’esdevenir arreu del món; però quan 

va expirar el termini del pacte, mare i fill van desaparèixer juntament amb Faust.   

En aquest punt, es pot veure un paral·lelisme entre el pare de Nathanael i Faust, i entre 

Mefistòfil i Coppelius. Sabem, per Nathanael, que el seu pare, com Jörg Faust,  havia 

viatjat molt quan era jove ja que alguns vespres després de sopar “ens explicava histò-

ries meravelloses” (H42), “ens contava històries divertides dels viatges que havia fet en 

la seva joventut” (H50); i sabem per Clara que: 

Les maquinacions misterioses de nit amb el teu pare no devien ésser altra cosa que recerques 

d’alquímia que feien tots dos junts i que a la mare no li podien plaure car, amb seguretat, es des-

penia innecessàriament molt de diner i, encara, perquè, com sol passar gairebé sempre amb 

aquests investigadors de laboratori, en omplir-se l’esperit del pare d’un impuls fal·laciós 

d’assolir un saber suprem, el feien absent de la família. Segurament que el teu pare ha provocat, 

per alguna imprudència, la seva pròpia mort i Coppelius no en té cap culpa (H53-54). 

Descripció que encaixa perfectament amb la del protagonista de la Historia von D. 

Johann Fausten, ja que com ell volia assolir un saber suprem i per això hauria fet també 

un pacte amb el diable, que seria la imprudència que menciona Clara, amb la qual ell 

mateix hauria provocat la seva pròpia mort. I aquesta seria la raó per la qual la nit que 

va morir ho sabia amb antelació, ja que hauria finalitzat el període pactat amb el diable, 

                                                      
63 Hans Gerd Roetzer i Marisa Siguan. Historia de la literatura en llengua alemana. Desde los inicios 

hasta la actualidad. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012, p. 67-69. 
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i per això li havia dit a la seva esposa: “Serà la darrera vegada que vindrà a casa, la 

darrera vegada, t’ho prometo” (H50). 

D’altra banda, el pare de Nathanael −el nom del qual no es menciona en el conte, com 

tampoc es menciona el de la seva mare− a l’última etapa de la seva vida, també tindrà 

un fill, el protagonista, però no només, ja que Nathanael, quan explica l’accident que va 

causar la mort del seu pare, diu: “les germanetes ploraven i gemegaven” (H51); i aquest 

fill, com el de Faust i Helena de Grècia, acabarà desapareixent, tot i que no en el mateix 

moment que el seu pare, però sí uns anys més tard, com a resultat de les males arts del 

funest Coppelius/Coppola. Nathanael és el nexe entre els dos personatges fàustics de 

Hoffmann.   

Respecte a la relació entre l’advocat Coppelius i Mefistòfil, tenim la descripció que d’ell 

en fa Nathanael, la qual evidencia que es refereix al diable: 

Imagina’t un home alt, ample d’espatlles, amb un cap gros i informe, cara de color terrós, celles 

grisenques i molt poblades [...] un nas gros, fort, que penja damunt del llavi de dalt [...] Sempre 

porta una jaqueta gris cendra passada de moda, pantalons i armilla que hi fan joc, [...] La petita 

perruca li arribava amb prou feines a la coroneta, la melena li queia molt pel damunt de les grans 

orelles rogenques [...] El seu aspecte era del tot ofensiu i fastigós, però allò que més repugnava a 

criatures com nosaltres eren les seves mans peludes i nuoses [...] era el monstre fastigós i fantàs-

tic que pertot on anava duia el dolor, les penes i la perdició actual i eterna (H46-47). 

Tot, des dels detalls del seu rostre i del seu cos fins el comentari final que el relaciona 

amb el dolor i la perdició actual i eterna, recorda la imatge i les conseqüències que des 

de fa segles es vinculen amb Satanàs (veure imatge 12, p. 46). 

3.4. EL FAUST DE KLINGER   

L’any 1791, dos-cents quatre anys després de la primera publicació del Faustbuch, –du-

rant aquests dos segles, va ser reeditat i ampliat en diverses ocasions, i van aparèixer 

altres versions dramàtiques del mite, entre elles la de l’anglès, Christopher Marlowe, 

titulada The tragical history of the Life and Death of Doctor Faustus (1604)–, Friedrich 

Maximilian von Klinger64 (1752-1831) (veure imatge 23, p. 50) va publicar la novel·la 

Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt (veure imatges 24, 25, p. 50). Aquesta versió del 

                                                      
64 Friedrich Maximilian von Klinger és l’autor del llibre Sturm und Drang (Tempesta i Empenta) (1776), 

nom que es va convertir en el distintiu de tot el moviment literari alemany dels anys setanta del segle 

XVIII, precursor del romanticisme. També és un dels autors dramàtics del cercle que es reunia al voltant 

de Goethe, a Estrasburg i Frankfurt. Hans Gerd Roetzer i Marisa Siguan, op. cit., pp. 126-127.    
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Faust no ha tingut el ressò del Faust de Goethe, però en la seva època va ser reeditada 

diverses vegades a Alemanya i França, i Hoffmann també la va tenir en compte a l’hora 

d’escriure el seu conte.  

A diferència de totes les versions que es coneixen del mite, el Faust de Klinger és un 

home casat i pare de cinc fills. Creatiu, ambiciós i insatisfet, les seves recerques el por-

taran a inventar la impremta i a descobrir, per atzar, la fórmula que permet invocar al 

diable i sotmetre’l a la voluntat de l’home. Per millorar el seu invent utilitzarà tota la 

seva fortuna, i s’adonarà que sense altres recursos la seva dona i els seus fills podrien 

morir de gana, aleshores viatja de Magúncia a Frankfurt per vendre una Bíblia llatina 

que havia imprès, l’únic recurs per alimentar als seus infants famolencs, però un cop 

allí, quan vulgui mostrar el potencial del seu invent i demani a les elits el seu suport, 

només trobarà indiferència. Angoixat per les circumstàncies decidirà utilitzar la fórmula 

màgica per invocar al diable i fer un pacte amb ell. Dibuixarà un cercle a terra i invocarà 

Satanàs però aquest li enviarà Leviatan sota la forma d’un home, amb qui, a partir 

d’aquell moment, començarà un llarg viatge per Europa. Durant el viatge, assistirà a 

diversos esdeveniments històrics, i es divertirà impartint justícia, a la seva manera, 

davant la injustícia del poder i el clergat, també es venjarà d’aquells que l’havien 

menystingut quan els oferia les possibilitats del seu invent, i gaudirà del plaer carnal. 

Les seves accions, però, com comprovarà al final −poc abans que Satanàs esquarteri el 

seu cos i li arrenqui l’ànima−, tindran conseqüències, no desitjades i a més a més nefas-

tes. Tot i així, abans d’iniciar el llarg viatge, anirà a casa seva per portar or i altres pre-

sents (facilitats per Leviatan) a la seva família perquè no tornin a passar gana, però se 

sentirà decebut amb comportament de la seva dona, ja que enlluernada per les riqueses, 

no li fa cap retret per haver de tornar a marxar, “Il croyait jusqu’alors qu’elle le préférait 

à tous les trésors du monde et il était convaincu qu’elle les aurait laissés échapper pour 

lui”65. 

En un dels seus actes de venjança intervindrà el personatge de Clara, una monja jovene-

ta, neboda de l’arquebisbe de Magúncia, que està en boca de tothom perquè un monjo 

dominicà havia tingut un somni eròtic amb ella (i ella amb ell) i l’havia explicat a un 

novici, de manera que la noticia s’havia escampat per tota la ciutat causant un gran en-

renou. Faust decidit a venjar-se de l’arquebisbe, per haver-lo ignorat quan li va proposar 

el seu invent, li demanarà a Leviatan que faci el que calgui perquè ell pugui passar una 
                                                      
65 Friedrich Maximilian von Klinger, op. cit., p. 149.    
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nit amb la monja. D’aquesta trobada en resultarà un embaràs i Clara serà condemnada 

“à périr avec son enfant, de la mort désespérante de la faim, comme un objet d’horreur, 

dans une affreuse prison. Dans sa rage elle se jeta sur son nouveau-né; elle s’abreuva 

d’un sang qui était le tien [Faust] et le sien et prolongea son épouvantable martyre, aussi 

longtemps que dura cet aliment contre nature.”66 El desgraciat final de Clara i el seu 

nadó serà una de les fatals conseqüències que resultaran de les decisions preses per 

Faust en un estat d’embriaguesa de poder, de la qual se n’assabentarà quan ja no hi hagi 

marxa enrere possible. 

En el resum anterior de l’obra de Klinger, on s’han ressaltat els punts més coincidents 

amb el relat de Hoffman, es poden observar les similituds de la situació familiar de 

Faust amb la del pare de Nathanael. Probablement, la finalitat del pacte del pare del 

protagonista amb el Maligne també sigui la mateixa, així com el motiu d’haver fet tants 

viatges, els que havien donat lloc a les històries meravelloses que alguns dies, després 

de sopar, explicava als seus fills al voltant d’una taula rodona que tenia a la seva cambra 

de treball “i s’hi excitava tant que la pipa sempre se li apagava” (H42). Precisament, un 

dels aspectes que em cridava l’atenció del pare de Nathanael a l’hora d’emmarcar-lo en 

el rol de Faust era el fet que fos un pare de família, ja que s’apartava dels patrons del 

mite, però en llegir el llibre de Klinger ja no en vaig tenir cap dubte. 

Quant al personatge femení de Clara, exceptuant la coincidència amb el nom, les cir-

cumstàncies que l’envolten i el seu destí final no semblen guardar cap relació amb la 

Clara del conte. En canvi, sí que estan relacionades, la decepció de Faust respecte a la 

seva dona amb la que pateix Nathanael per la incomprensió de Clara, sobretot després 

que ell li llegís un poema fatídic que havia composat sobre el destí de la seva unió sen-

timental i, en acabar, ella li digués que llencés al foc aquella “folla història, sense sentit, 

absurda” (H67). La reacció de Nathanael, indignat per les paraules de la noia, va ser 

empènyer-la lluny d’ell cridant-li: “Arri, autòmat maleït i sense vida”, i allunyar-se 

corrents, mentre ella deia, ofesa i plorant: “Ai las, mai no m’ha estimat, car no em com-

pren” (H67).  

El seu poema es basava en l’obscur pressentiment que Coppelius esdevindria fatal per a 

la seva felicitat. Nathanael havia imaginat que el dia que es presentaven junts davant 

l’altar apareixia Coppelius i apropant-se a Clara li tocava els ulls clars i els feia saltar 

                                                      
66 Ib., p. 334. 
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com guspires sangonoses (en aquesta part del poema hi ha una clara al·lusió a la faula 

de l’home de la sorra, veure nota a peu de pàgina núm. 16) que cremaven damunt del pit 

de Nathanael. Aleshores, Coppelius agafava Nathanael i el precipitava dins d’un cercle 

de foc que girava amb la rapidesa d’un cicló i se l’enduia xiulant i rugint mentre es-

coltava la veu de Clara que li deia: “No ho veus que sóc aquí? Coppelius t’ha enganyat, 

no eren els meus ulls els que cremaven el teu pit sinó gotes roents de la sang del teu 

propi cor; jo encara tinc els meus ulls, mira’m!”. En aquell moment, Nathanael pensava 

“És Clara i jo sóc seu per una eternitat” (H65-66), aleshores li semblava com si aquell 

pensament penetrés dins del cercle de foc que aturava el seu rodar; el soroll s’apagava i 

es perdia dins d’un negre abisme. Nathanael contemplava els ulls de Clara, però era la 

mort qui el mirava dolçament a través dels ulls de la seva estimada.  

Després d’escoltar el contingut del poema, les paraules del qual mostraven una realitat 

confusa i inexplicable (la realitat del món interior de Nathanael, la que havia copsat amb 

el seu ull mental), i de veure com el rostre del noi enrogia, mentre les llàgrimes li 

vessaven dels ulls, i no podia aturar aquella lectura frenètica, no és d’estranyar la 

reacció de Clara. Tanmateix la seva resposta, com assenyala Vinardell, no tenia la in-

tenció d’eradicar la follia que envaïa Nathanael, sinó que posava de manifest “una acti-

tud común entre la burguesía de la época, la cual ignora o reprime aquello que la inquie-

ta”67. Per a la racionalitat de Clara, a diferència de la irracionalitat de Nathanael, “las 

únicas palabras necesarias son aquellas que tienen voluntad de segmentar y ordenar la 

realidad exterior, convirtiéndola en ‘das heitre Leben’ que nos protege de nosotros 

mismos”68, la concepció il·lustrada del millor dels mons. En canvi, Nathanael reacciona 

amb enuig perquè malgrat saber que el contingut del poema podria angoixar-la, se sentia 

orgullós del seu treball. Tot i considerar que Clara tenia una ànima frígida, el jove espe-

rava un cert reconeixement per part seva. La reacció de la noia, però, li havia constatat 

la seva fredor i manca de sensibilitat i per això la comparava amb un autòmat sense 

vida.  

Com és de suposar, aquesta funesta premonició, amb algunes variants, s’acompleix al 

final del conte, quan Nathanael, aparentment restablert després de l’episodi d’Olímpia 

−quan descobreix de forma traumàtica que la seva estimada és un autòmat (veure pp. 

36-37)−, i recuperada la seva felicitat al costat de Clara, cedeix a la petició d’aquesta de 

                                                      
67 Teresa Vinardell, op. cit., p. 130. 
68 Ib., p. 130. 
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pujar a la torre de l’Ajuntament “per tornar a veure, al lluny, lesmuntanyes [sic] com 

fèiem abans” (H86). Un cop a dalt, agafats del braç, des de la galeria més alta de la torre 

(la galeria representa l’altar i la torre l’església), ella li fa parar esment en un punt con-

cret: “Mira aquell esbarzer gris, estrany i petit, que sembla que camini sistemàticament 

cap a nosaltres” (H86), és la silueta de Coppelius/Coppola. Aleshores, de forma maqui-

nal, Nathanael agafa els prismàtics de la seva butxaca, i en veure Clara en el camp vi-

sual de l’aparell (serà la mort el que veurà), dels ulls esgarriats del noi comencen a fla-

mejar i fulgurar torrents de foc mentre llença “un udol esgarrifós com d’animal encalçat 

i tot fent salts i amb un riure esfereïdor cridà amb veu estrident: «Giravolta nina de fus-

ta, giravolta»” (H86). En aquell moment, intenta tirar Clara de dalt de la torre, però la 

salva el seu germà. Sol, Nathanael es posa “a donar voltes corrent per la galeria, botant i 

cridant: «Òrbita de foc, giravolta, òrbita de foc, giravolta.»” (H87), de sobte veu Coppe-

lius, i cridant “Ah, ah, fotmosos uis, fotmosos uis.” (H87) salta al vuit i Coppola desa-

pareix entre la multitud.    

Reprenent el fil de les similituds amb el Faust de Klinger, i per finalitzar aquest apartat, 

mencionar que la forma com acaba esquarterat el cos de Faust després que Satanàs li 

arrenqui l’ànima −“Il [Satanàs] le saisit avec un rire moqueur, qui siffla sur la surface de 

la terre, déchira le corps tremblant, comme l’enfant méchant déchire une mouche, jeta le 

tronc et les membres sanglants avec dégoût et mépris sur la plaine et partit avec son âme 

vers l’enfer”69− és pràcticament la mateixa com acaba destrossat el cos de l’autòmat 

Olímpia a mans de Spalanzani i Coppola (veure p. 36). 

3.5. EL FAUST DE GOETHE 

L’any 1808, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) (veure imatge 26, p. 51) va pu-

blicar la primera part del Faust (veure imatge 27, p. 51), que és la més coneguda i la que 

he tingut en compte per buscar paral·lelismes amb l’obra de Hoffmann, ja que la segona 

part es va publicar pòstumament l’any 1832 i per tant és posterior a l’obra de Hoffmann. 

No obstant això, abans de la publicació d’aquesta primera part del Faust, l’any 1790, 

Goethe ja havia publicat una primera part amb el títol Faust. Ein Fragment, i anterior-

ment a aquesta data, entre 1773 i 1775, havia escrit una primera versió, que es coneix 

amb el nom de Urfaust (Faust original). Aquest opuscle d’unes cinquanta pàgines va 

néixer desprès que Goethe assistís a una obra de teatre de titelles sobre el mític 

                                                      
69 Friedrich Maximilian von Klinger. op. cit., p. 347-348. 
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personatge: “La remarquable pièce de marionnettes dont Faust est le sujet résonnait et 

bourdonnait dans ma tête sur tous les tons. Moi aussi je m’étais promené dans toutes les 

sciences et j’en avais reconnu assez tôt la vanité. J’avais essayé de tout dans la vie et 

j’étais toujours plus mécontent et plus tourmenté”70.  

El cas és que la figura de Faust, des que va sortir d’Alemanya per donar-se a conèixer 

arreu d’Europa, fins que Goethe la va universalitzar amb la seva obra, va passar per 

diversos estadis i gèneres artístics. L’any 1592, després que Marlowe tingués accés a la 

traducció anglesa del Faustbuch de Spies, i s’interessés en el seu personatge, va escriure 

i va estrenar la seva obra teatral The tragical history of Dr. Faustus. Aquesta de seguida 

va ser imitada per diverses companyies de teatre angleses, i alguns actors, animats per 

l’èxit, van anar a Alemanya. Entre 1604 (data de publicació del Faust de Marlowe) i 

1770, es van representar sobre els escenaris dels teatres ambulants nombroses obres 

inspirades en la tragèdia de Marlowe. Tot i així, quan va néixer l’art dramàtic alemany i 

autèntics actors van interpretar obres serioses, Faust va desaparèixer dels cartells, però 

va trobar un espai en els teatres de titelles, molt nombrosos i pròspers en aquella època. 

L’èxit d’aquestes representacions populars amb actors de fusta va continuar atraient al 

públic durant tot el segle divuit. Recordem que l’ideal de comportament de la societat 

benestant es reflectia en les marionetes. Goethe, amb la seva tragèdia, va recuperar la 

popularitat d’aquests petits drames que encara eren representats durant els primers anys 

del segle XIX71. 

Tornant al tema inicial, a l’obra de Goethe hi ha alguns elements que no es troben en el 

Faustbuch, com ara Margarida72, la protagonista de la primera part (Helena ho serà de la 

segona), que com la Clara de Klinger tindrà un fill de Faust, però davant l’oblit d’aquell 

i la incomprensió social amb una mare soltera, també acabarà embogint i matant el seu 

fill igual que Clara. Quan Faust s’assabenta que és a la presó, el dia abans de ser ajusti-

ciada, li demana a Mefistòfil que l’ajudi a alliberar-la, però ella no vol fugir perquè se 

sent culpable de les conseqüències que el seu amor per Faust ha provocat: la mort de la 

seva mare, la del seu germà i la del seu fill. Margarida mor després de veure Mefistòfil i 

reconèixer en ell el dimoni, però abans s’encomana a Déu: “¡Tuya soy, Padre celestial! 

¡Sálvame! Vosotros, Ángeles, vosotras santas milicias, formad un círculo en torno mío 

                                                      
70 Ib., p. 24. 
71 Johann Wolfgang von Goethe, op. cit., p. 40 i Friedrich Maximilian von Klinger. op. cit., p. 23-24. 
72 Hans Gerd Roetzer i Marisa Siguan, op. cit., p. 148-150.  
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para protegerme”, i li diu a Faust: “¡Enrique! Tengo miedo de ti”. A continuació Mefis-

tòfil diu: “¡Está juzgada!”, i una veu des de d’alt li contesta “¡Está salvada!”73. Amb la 

salvació de l’ànima de Margarida acaba la primera part de Faust. 

Margarida sentia repulsió per Mefistòfil i així li havia fet saber a Faust moments abans 

que aquell li entregués un beuratge que faria adormir a la seva mare i així podrien passar 

junts la nit: 

Ese hombre que tienes a tu lado, me es odioso en lo más profundo de mi alma. Nada en mi vida 

me ha dado una tal punzada en el corazón como la facha repulsiva de ese hombre [...] Su presen-

cia me altera la sangre. Fuera de esto, quiero bien a todo el mundo; pero, así como suspiro por 

verte, delante de ese hombre siento un secreto horror; y además, le tengo por un bribón. ¡Perdó-

neme Dios si soy injusta con el! [...] Si una vez llega a pasar la puerta, siempre lanza dentro una 

mirada tan burlona y medio colérica... Bien se echa de ver que no toma interés por nada, y en la 

frente lleva escrito que a nadie puede amar. [...] la presencia de este hombre me oprime el cora-

zón74. 

Aquesta aversió que experimentava Margarida per Mefistòfil és la mateixa que sentia la 

mare de Nathanael, i ell mateix, per Coppelius. Això ho podem observar en dos comen-

taris de Nathanael: el primer, quan explica el comportament de la seva mare els vespres 

que sabia que el vell advocat aniria a visitar al seu marit: “Aquelles vesprades la mare 

estava molt trista i amb prou feines tocaven les nou ens deia: «Apa, nens, al llit, al llit, 

que s’apropa l’home de la sorra; ja el sento»” (H42-43). Aquest comentari de l’home de 

la sorra, acompanyat d’unes passes lentes i pesades trepitjant els graons de l’escala, serà 

el detonant que despertarà la curiositat infantil de Nathanael sobre aquest personatge, i 

l’inici del seu tràgic final. El segon, quan descriu l’aspecte de Coppelius i expressa 

quant repugnant i odiós resultava per a ell i els seus germans: “La nostra mare semblava 

odiar també, com nosaltres, l’antipàtic Coppelius, ja que així que apareixia, les seves 

maneres alegres i el seu ingenu tarannà es tornaven trista i malenconiosa seriositat” 

(H47). D’altra banda, no serà la mare de Nathanael, sinó el propi Nathanael, qui, com 

Margarida, patirà les conseqüències del pacte diabòlic, i com ella acabarà embogint. 

Un altre element que Goethe incorpora en el Faust i que també apareix a L’home de la 

sorra, és el gabinet de treball de Faust; l’estança on es produeixen els esdeveniments 

principals i més terrorífics viscuts per Nathanael, la cambra de treball del seu pare, quan 

                                                      
73 Johann Wolfgang von Goethe, op. cit., p. 239. 
74 Ib., p. 203-204. 
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és un infant, i la cambra d’estudi del professor Spalanzani, quan és un jove estudiant. En 

el gabinet de treball del seu pare és on, amagat darrera d’una cortina (veure imatge 9, p. 

46), descobreix la identitat del suposat home de la sorra (Coppelius), i també és allí on 

el seu pare, quan Nathanael és descobert per Coppelius i aquest li vol treure els ulls, im-

plora a Coppelius pel seu fill: “Mestre, mestre, deixa els ulls al meu Nataniel, deixa’ls-

hi” (H49). Gràcies a haver-se compadit del seu fill, aconseguirà redimir la seva ànima, 

quan en el mateix lloc, es produeixi l’explosió que acabarà amb la seva vida. A la pri-

mera part del Faust, com hem vist més amunt, Goethe aborda el tema de la redempció 

de l’ànima en el personatge de Margarida, aquesta serà, doncs, la referència que 

Hoffmann, possiblement, té en compte a l’hora d’escriure el seu relat, però ell l’aplica al 

seu personatge fàustic. Goethe també ho farà, però serà al final de la segona part del 

Faust, que com s’ha mencionat és posterior a l’edició del conte de Hoffmann.  

Nathanael fa palesa aquesta redempció quan descriu l’escena del seu pare mort després 

de l’explosió (veure imatge 10, p. 46): 

Davant de la fornal fumejant i estirat a terra jeia el meu pare, mort, amb la cara negra i cremada, 

horriblement desfigurada. [...] Quan dos dies després posaren el pare dintre el taüt els trets de la 

seva cara havien reprès l’expressió de dolcesa i de bondat que havien tingut en vida. La meva 

ànima es consolà i s’alegrà que el lligam que havia tingut el pare amb el diabòlic Coppelius no 

podia haver-lo precipitat a la perdició eterna (H51). 

El que no sabia Nathanael, ni el seu pare, era que en morir aquest s’havia produït una 

cessió involuntària, una mena d’intercanvi en el qual el pacte diabòlic havia canviat de 

propietari, i que ara era l’ànima del petit la que estava condemnada. Davant la suplica 

del seu pare, Coppelius no li havia perdonat els ulls a canvi de res, ara era el pobre 

Nathanael qui tenia el lligam amb el Maligne, i aquest esperaria pacient el moment indi-

cat per tornar a aparèixer  i cobrar-se el seu botí.  

3.6. ELS PERSONATGES FÀUSTICS DINS L’HOME DE LA SORRA 

Com s’ha comentat, el mite de Faust representa l’home que davant la seva incapacitat 

per assolir el coneixement i el poder total es rebel·la contra la societat i contra Déu, i per 

aconseguir-ho pacta amb el seu etern rival, Satanàs. Hoffmann, en el seu conte, ens 

mostra el passat i el present del mite, un Faust que juga amb l’alquímia (el pare de 

Nathanael) i un Faust que juga amb la ciència moderna a través de la mecànica (el pro-

fessor Spalanzani), però inverteix els rols. El Faust que representa el passat, l’època re-
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naixentista, no és l’home jove i sense cap lligam amorós que aspira al coneixement sen-

se límits −com ho era el Faust primigeni o el Faust de Goethe entre d’altres, i que en 

aquest conte, assumeix el professor Spalanzani, el Faust de l’època romàntica−, sinó un 

home més aviat madur, pare de família, que acabarà amb la seva pròpia vida fent expe-

riments alquímics. Es desconeixen les causes reals que l’havien portat a pactar amb el 

Diable, ja que l’única referència al respecte d’això són les conclusions extretes per Clara 

amb la intenció de trobar una explicació “raonable” a la mort del pare de Nathanael, 

quan aquest li diu que el culpable és el vell advocat Coppelius. Potser Clara tenia raó i 

va estar l’ànsia de coneixement o potser va ser la necessitat econòmica per poder man-

tenir a la seva família, després d’haver fracassat en alguna empresa, com li va passar al 

protagonista del Faust de Klinger.  

En canvi, el pacte de Spalanzani amb el Diable es veu reflectit en la discussió creuada 

que mantindrà, a la seva cambra d’estudi, amb Coppola/Coppelius/Mefistòfil, i que aca-

barà amb el desmembrament de l’autòmat: 

Deixeu-la estar, deixeu-la estar – infame – traïdor – per això he sacrificat el meu cos i la meva 

vida? –ah, això no és el que convinguérem – sóc jo, jo, qui ha fet els ulls – i jo el mecanisme – 

idiota infernal, tu i el teu mecanisme – maleït gos ximplet de rellotger – aneu-vos-en – Satanàs – 

atureu-vos – xucla pipes – bèstia de l’infern – atureu-vos – afora – deixeu-la (H81).     

L’escena és la següent: Nathanael, des del replà de l’escala de casa del professor, on 

havia anat per fer-li entrega d’un anell de compromís a Olímpia, en sentir trencadissa de 

vidres, patacades, cops a la porta, renecs i malediccions, va entrar a la cambra d’estudi 

de Spalanzani, i va veure als dos homes tibant, un per les espatlles i l’altre pels peus, un 

cos de dona (veure imatge 17, p. 48). Just en el moment en què anava a treure Olímpia 

de les mans dels dos homes, Coppola la va arrancar amb força de les mans del pro-

fessor, i colpejant-lo amb ella violentament se la va carregar a les esquenes i va marxar. 

A terra van quedar un parell d’ulls sangonosos, els de l’autòmat, i Spalanzani malferit. 

És aleshores quan Spalanzani li diu a Nathanael que ha estat ell qui li ha robat els ulls, i 

ens assabentem del temps que li queda per exhaurir el termini del seu pacte amb el Dia-

ble, a més, de fer al·lusió a la maledicció que Coppelius li havia fet a Nathanael: “Que 

conservi el jovenet els seus ulls i que ploriquegi la lliçó pel món” (H49), quan el seu 

pare havia intercedit per ell després de ser descobert espiant-los: 
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Coppelius m´ha robat el meu millor autòmat; vint anys de treball; cos i ànima enterrats, la rellot-

geria, la parla, el caminar, tot, tot és meu; els ulls, els ulls que et vaig robar, maleit condemnat, 

ves-li al darrera, torna’m Olímpia; té ací et dono els ulls (H82).   

Nathanael va veure com aquells dos ulls sangonents que estaven a terra −els que Spa-

lanzani deia haver-li pres− el miraven fixament, aleshores el professor els va agafar i els 

hi va llançar contra el pit. En aquell moment Nathanael va embogir i cridant: “Ui, ui, ui, 

òrbita de foc, òrbita de foc, volta, volta, òrbita de foc, vinga, vinga, nina de fusta, au!, la 

bella nina de fusta, volta, volta...” (H82), es va llançar damunt del professor. Tot i així 

quan un grup de gent van aconseguir reduir-lo, continuava cridant desesperat: [...] «Nina 

de fusta, giravolta, giravolta»” (H82). Aquests crits es tornaran a “escoltar” al final  del 

conte (veure p. 32), quan torni a perdre la raó abans de llençar-se al buit. L’òrbita de foc 

és una de les imatges que havia pressentit i havia representat en el fatídic poema (veure 

pp. 30-31), el cercle de foc girant amb la rapidesa d’un cicló, dins del qual el llençava 

Coppelius i se l’enduia xiulant i rugint. 

No és d’estranyar que embogís, acabava de descobrir, de sobte, que la seva estimada 

Olímpia, la seva dona ideal, era un autòmat i ho havia descobert mentre veia com el seu 

cos de fusta i peces mecàniques era especejat; de sobte, s’acabava d’assabentar que els 

ulls de l’autòmat, els que l’havien vivificat, eren els seus. Amb quins ulls, doncs, estava 

mirant-los? Com era possible entendre aquella duplicitat i unicitat d’ulls? En quin mo-

ment i com s’havia produït aquella mena de transmigració? Tot allò que escapava d’una 

explicació raonable estava relacionat precisament amb la mirada i en la transgressió de 

la mirada a través dels prismàtics. En el moment que Nathanael va mirar amb els pris-

màtics per primera vegada a través de la finestra es va produir una mena d’intercanvi, 

els ulls de l’autòmat van prendre vida i la vida de Nathanael es va convertir en la d’un 

autòmat en mans de Coppola/Spalanzani. 

[...] tots els instruments que Coppola havia posat damunt de la taula no tenien res d’especial, so-

bretot res de fantàstic com les ulleres i, [...] decidí comprar-li [...] uns petits prismàtics de butxa-

ca molt ben acabats i, per tal de provar-los, va mirar a través de la finestra. Mai no havia tingut 

cap lent que li apropés els objectes als ulls amb tanta puresa, tanta claredat, tanta netedat. Sense 

fer-ho intencionadament va mirar cap a la cambra de Spalanzani. Com de costum, Olímpia seia 

davant de la tauleta, [...] Fins aquest moment no havia pogut descobrir la cara encantadorament 

ben formada d’Olímpia. Només els ulls li semblaren estranyament fixos i morts. Però mirant i 

remirant amb insistència per mitjà del petit telescopi, li va semblar com si sortissin dels ulls 

d’Olímpia humides resplendors de lluna. Semblava com si ara se li hagués encès la força de la 
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visió; les mirades flamejaven cada vegada més vives. Nataniel restà a la finestra com encadenat 

per un encanteri, contemplant i contemplant la celestial bellesa d’Olímpia (H71-72). 

En aquest fragment hi ha un element que per la seva quotidianitat pot passar desaperce-

but, en canvi ens ajuda a resoldre l’enigma, és la finestra. La finestra és un element me-

diador entre l’interior i l’exterior, que separa i alhora uneix aquests dos espais. La mira-

da també és un element mediador però entre la realitat exterior (el mon visible) i la rea-

litat interior (el món només visible mentalment). La finestra simbolitza la frontera entre 

aquests dos mons, i entre la raó i els sentits. Els prismàtics són com un mirall, que apro-

pa la pròpia imatge. Així doncs, quan Nathanael mira per la finestra a través dels pris-

màtics, que li acosten la imatge d’Olímpia amb tanta puresa i claredat, la seva mirada 

interior traspassa la frontera entre la realitat i la imaginació i s’acaba projectant a si ma-

teixa. 

La mirada interior de Nathanael penetra de sobte en un món desconegut tan pregon i 

obscur, que no entra ni un bri de la lògica de la raó, un món on la consciència deixa de 

ser-ho i s’obre pas la irracionalitat (l’inconscient), és aleshores quan deixa de ser perso-

na per convertir-se en autòmat. És un món on el diable té el seu espai, el mateix món on 

Faust va fer el cercle de foc per invocar Satanàs i va trobar la seva connivència per tal 

de dur a terme les seves fantasies, i anant més enllà dels seus propis drets va envair els 

dels altres.  
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4. CONCLUSIONS 

No voldria acabar aquest treball sense comentar que dels diversos contes de Hoffmann, 

el de L’home de la sorra és un dels que ha generat més comentaris, sobretot des que 

Sigmund Freud (1856-1939) va analitzar en profunditat el seu vessant sinistre, allò 

Unheimlich, en el seu article homònim l’any 1919. Freud fent una dissecció d’aquest 

mot i del relat va intentar descriure amb paraules un concepte que Hoffmann, en lloc 

d’acotar-lo en una definició concreta i utilitzant la seva habilitat literària, va ser capaç 

d’expressar-lo i aconseguir que el propi lector visqués i visqui aquesta experiència a 

través del neguit i les vicissituds del seu protagonista. L’any 1982, Eugeni Trias (1942-

2013), en el seu llibre Lo bello y lo siniestro, feia una reflexió sobre aquestes categories 

estètiques tenint, també, com a punt de partida el conte de Hoffmann; i l’any 2007, en el 

seu llibre El canto de las sirenas, en el capítol dedicat a Robert Schumann, tornava a fer 

referència a aquest conte en trobar certes analogies entre Nathanael i Robert Schumann, 

entre Olímpia i Clara Wieck (esposa de Schumann), i entre el professor Spalanzani i 

Friedrich Wieck, pare de Clara i professor i sogre de Schumann75. La meva lectura, en 

canvi, com ja he comentat a l’inici d’aquest treball, mostra una altra perspectiva des de 

la qual es pot abordar aquest conte, el seu paral·lelisme amb el mite fàustic, tant des del 

punt de vista del contingut com per tot allò que representa; una empresa més modesta, 

amb la qual, però, espero haver captat l’interès de les persones que hagin llegit aquest 

treball acadèmic. 

Cal afegir que, en línies generals, la majoria d’obres que es relacionen amb el mite de 

Faust són aquelles que porten el seu nom en el títol, ja siguin novel·les, òperes, pintu-

res..., Hoffmann, en canvi, ens mostra el mite en un gènere diferent, el conte, i en un 

context diferent, amagat darrere les conseqüències que provoca en un nen el relat d’una 

faula de la tradició oral germànica, el personatge de la qual s’emprava per intimidar als 

nens que no volien anar a dormir. Potser per aquestes causes, i per no ser el principal 

protagonista, ha passat desapercebut a aquells estudiosos que han seguit les passes del 

mite, malgrat, com s’ha vist al llarg d’aquest treball, que no només apareix un personat-

ge fàustic sinó dos (un fet inèdit), un Faust alquímic (antic) i un Faust científic (mo-

dern), ambdós perseguint una mateixa quimera, crear éssers “humans” de forma artifi-

cial. Una quimera similar a la que van perseguir els il·lustrats, crear una societat perfec-

                                                      
75 Eugenio Trías Sagnier. El canto de las sirenas. Argumentos musicales. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 

2007, p. 292-293. 
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ta i feliç de forma artificial sota l’imperi de la raó, deixant de banda emocions i senti-

ments que l’haurien apartat de la zona de confort.  

S’ha vist, que el nexe entre els dos personatges fàustics és Nathanael, el fill del primer, 

que quan sigui un jove estudiant assistirà a les classes de Física del segon, i serà ell qui 

patirà les conseqüències d’un món articulat per la mà i la raó de l’home, un món artifi-

cial i artificiós que el farà embogir i el portarà a un suïcidi involuntari. Cal preguntar-se, 

si va ser Nathanael qui volia abandonar la societat, o era la societat qui l’empenyia a 

abandonar-la per no acceptar les seves normes? I en el cas del personatge mític de 

Faust, va ser ell qui va abandonar la societat quan va pactar amb el diable el seu destí i 

la data de la seva mort, o van ser la rigidesa de la societat i els límits que li imposava els 

que el van empènyer a abandonar-la? Tal vegada és un cercle viciós, ja que és la ma-

teixa societat la que empeny a transgredir les seves normes quan aquestes perden vali-

desa. Així se’n generen de noves que amb el temps tornaran a perdre-la i així fins...  

Precisament, la transgressió fàustica, el trencament de l’ordre social, el desig d’anar més 

enllà pactant amb unes forces desconegudes és el que va interessar a Hoffmann d’aquest 

personatge meitat realitat meitat ficció, ja que com ell, el moment social que vivia 

Hoffmann era un moment de ruptura amb la tradició, amb l’ordre i la jerarquia dels va-

lors culturals i socials, i pel caràcter revolucionari i trencador dels romàntics, que com 

Hoffmann volien acabar −si més no fer trontollar− amb el racionalisme il·lustrat i el 

neoclassicisme, encaixava perfectament.  

D’altra banda, la quimera de crear éssers “humans” de forma artificial, ja sigui mitjan-

çant procediments alquímics o mecànics, o crear una societat idíl·lica pel mètode cientí-

fic no deixa de ser una manera de crear una societat a la mida de l’home (no en el sentit 

de humanitat sinó en el de gènere), ja que, en general, és ell qui acostuma a tenir aquest 

interès en fabricar éssers “perfectes” fàcils de dominar, que no reaccionin diferent a com 

s’espera d’ells. Tot i així, com queda demostrat, fins a dia d’avui, resulta impossible 

emular la ment humana i tot allò que amaga en el seu interior. És la complexitat de la 

nostra ment i les emocions que emanen d’ella allò que ens fa únics dins la diversitat, és 

el que ens fa humans. I és justament en la diversitat de pensaments o maneres de pensar 

on es troba la riquesa de l’ésser humà i la font per trobar formes de millorar les societats 

perquè tothom hi tingui cabuda, i això s’aconsegueix a través del diàleg, per això 

Hoffmann va optar per aquest format a l’hora d’exposar les seves idees, tant teòriques 
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com estètiques, per poder arribar a fer més entenedors els seus relats defugint d’altres 

formats que només eren entenedors pers uns quants.     

Però el diàleg només és una de les diverses idees estètiques que va aplicar al conjunt de 

la seva obra per fer-la més entenedora, com hem vist, Hoffmann, en lloc de descriure els 

trets de tots els seus personatges, en ocasions, els feia visibles, recorria a pintors, grava-

dors o dibuixants coneguts, i al·ludia a un quadre o a una imatge concreta, on la figura 

representada tenia la mateixa fesomia que el personatge del seu conte. Segurament 

aquest interès en mostrar unes faccions determinades i no deixar-les a l’atzar de la ima-

ginació del lector, estava en evidenciar un prototip determinat dins la burgesia 

il·lustrada. Però no només, també la vida o els fets de les persones reals a les que feia 

referència, guardaven relació amb el paper del propi personatge, i per tant amb 

l’argument dels seus relats. Així hem vist com Hoffmann relacionava la fesomia de 

Spalanzani, un dels personatges fàustics del seu conte, amb Cagliostro, un aventurer del 

segle XVIII, la vida i activitats del qual van ser molt similars a les del Faust primigeni. 

Hem vist també, com l’esperit creador de Hoffmann va trobar en l’inconscient la forma 

de fer reaccionar aquella societat il·lustrada que s’havia oblidat de les emocions torba-

dores i reprimia el plaer −aquella on tot tenia una explicació a través de la raó, on les 

persones actuaven i pensaven seguint un mètode i un ordre, que les mantenia dins d’una 

zona de confort, i fins i tot mesuraven i compassaven els seus moviments, com si fossin 

els autòmats que estaven en voga. Hoffmann va mirar la realitat que l’envoltava i la va 

interioritzar, desprès va mirar en el seu interior allò que havia percebut amb una altra 

mirada, la de la ment, i va veure allò que li mostrava la seva realitat interior, una imatge 

diferent i estranya que encara conservava quelcom del seu origen, “etwas fremdartig 

Bekanntes”,  i amb aquell material va començar a escriure els seus relats i a sacsejar les 

ments dels seus lectors, a despertar-los de l’ensopiment al que havien arribat per només 

pensar i actuar amb la lògica de la raó sense deixar sortir la força de les emocions. 

Aquest mètode és el que en la poètica de Hoffmann es coneix com principi serapiònic.  

En definitiva, Hoffmann va mirar en la seva realitat interior per poder manifestar la rea-

litat exterior. L’inconscient és la zona fosca de la nostra ment, allà on es guarden imat-

ges que percebem, tant de forma externa com interna, sense adonar-nos. És l’espai on 

l’ésser humà no té cap control i on de vegades no es reconeix ni a si mateix, és on 

s’acumulen les seves pors, les seves fantasies i els seus fantasmes, és on es barreja la raó 
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i la no raó. És precisament en aquest món fosc on Faust es troba amb Satanàs i fa amb 

ell el pacte per veure i viure, per fer i desfer al seu antull; és per això que Hoffmann veu 

en Faust un referent pel seu conte, perquè és allí on veu i viu històries que l’angoixen i 

troba la font creativa. És en el món de l’inconscient on Nathanael és manipulat una i 

altra vegada per Coppelius/Coppola fins que incapaç d’harmonitzar el món interior amb 

l’exterior acaba amb la seva vida.  

Hoffmann coneixia per pròpia experiència les pors i les angoixes que patia Nathanael, 

tenia pensaments que el turmentaven i, de vegades, es preguntava si acabaria com els 

malalts mentals que havia vist quan acompanyava al Dr. Marcus en les seves visites 

hospitalàries, d’aquí el seu interès en la recent estrenada psiquiatria i la seva amistat 

amb aquest doctor i el seu nebot. 
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5. ANNEX (Imatges) 

5.1.  E.T.A. HOFFMANN 

 

 

 

 

Imatge 3: E.T.A. Hoffmann. Nachtstücke herausgegeben von dem Verfasser der Fantasiestücke in 

Callots Manier (Nocturns publicats per l'escriptor de Fantasies a la manera de Callot). Berlin: Real-

schulbuchhandlung, 1817, 2 Bde.: 321 S., 374 S., Erstausgabe. Foto H.-P.Haack. 

  

Imatge 2: Retrat d’E.T.A. Hoffmann (abans 

1822), Artista  desconegut. Oli sobre fusta, 41 x 

35 cm. Compra de Hans Carl Kruger, Berlín, 

1938. Col·lecció Nationalgalerie der Staatlichen 

Museen zu Berlin. 

Imatge 1: E.T.A. Hoffmann. Autoretrat 

(Selbstporträt) (ca. 1800). Walter 

Daugsch, Lorenz Grimoni: Museum 

Stadt Königsberg in Duisburg. 
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Imatge 4: Exemplar de l’any 1782 del llibre de Johann Nikolaus Martius, Unterricht in der natürlichen 

Magie oder zu allerhand belustigenden und nützlichen Kunststücken, völlig umgearbeitet von Johann 

Christian Wiegleb (Lliçons de màgia natural o de tot tipus de trucs divertits i útils, totalment redissenyat 

per Johann Christian Wiegleb). Wiegleb, però, tot i conservar la pàgina original del llibre de Martius (a la 

dreta), va personalitzar la seva compilació afegint una altra pàgina (a l’esquerra), on figuren les seves 

credencials i el títol lleugerament modificat, Die natürliche Magie, aus allerhand belustigenden und 

nützlichen Kunststücken bestehend; zusammengetragen von Johann Christian Wiegleb. (La màgia natu-

ral, que consisteix en tot tipus de trucs divertits i útils; compilat per Johann Christian Wiegleb).   

 

 

Imatges 5 i 6: Dos exemplars, corresponents als anys 1790 (a l’esquerra) i 1796 (a la dreta), de les revi-

sions que Gottfried Erich Rosenthal va realitzar sobre les edicions de Wiegleb que havien ampliat el llibre 

de Martius. Rosenthal va respectar els títols de Martius i Wiegleb, com es pot apreciar a l’exemplar de 

l’esquerra i només va afegir el seu nom a ambdues pàgines. A la imatge de la dreta hi ha dues 

il·lustracions amb prototips d’autòmats, que demostren l’interès que es tenia per aquests enginys mecà-

nics. Recordem que aquest era un dels llibres de capçalera de Hoffmann.  

  



 
45 

5.2.  L’HOME DE LA SORRA “DER SANDMANN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7: Il·lustració de Sandmann, el personatge mític i bondadós del folklore del nord d'Europa que, a 

les nits, fa que els nens tinguin somnis agradables espargint sobre els seus ulls una pols o sorra màgica 

mentre dormen. També es diu que la sensació de sorra que tenen els infants en despertar significa que 

Sandmann ha passat a la nit per allí. Aquesta és la versió que més s’aproxima a la que li explica a 

Nathanael la seva mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8: Il·lustració que mostra la versió de Sandmann que la vella mainadera li explica a Nathanael. El 

personatge horrible i carronyaire, que també forma part del folklore del nord d'Europa, que espia als nens 

que no volen anar a dormir, i els llença grapats de sorra als ulls perquè saltin de les seves òrbites. Alesho-

res, plens de sang, els recull i els guarda dins del seu sac, per portar-los als seus petits i nodrir-los quan hi 

ha mitja lluna. 

http://img.zvab.com/member/22767h/2800428.jpg
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Imatge 9: Dibuix realitzat per E.T.A. Hofmman per il·lustrar el seu propi llibre Der Sandmann. Escena a 

l’interior del gabinet de treball del pare de Nathanael (a la dreta), Nathanael (a l’esquerra) amagat darrera 

d’una cortina acaba de descobrir qui és l’enigmàtic home de la sorra, Coppelius (al mig).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10: Il·lustració de la mort del pare de 

Nathanael a causa d’una explosió en el seu 

gabinet de treball.  Paul Gavarni, pseudònim 

de Guillaume Chevalier (París, 1804-1866). 

Imatge 11: Il·lustració del marxant 

de baròmetres Coppola.  Paul 

Gavarni, pseudònim de Guillaume 

Chevalier (París, 1804-1866).  

 

Imatge 12: Il·lustració del Diccionari Infernal (1863) de 

J.A.S. Collin de Plancy (1793-1881), on es pot observar la 

semblança d’aquest dimoni amb Coppelius (imatge 9) i amb 

Coppola (imatge 11), considerant la descripció feta per 

Nathanael.  El seu nom és Belphégor, en demonologia és un 

dimoni, i un dels set prínceps de l'infern, que ajuda la gent a fer 

descobriments. Tempta els homes suggerint-los-hi enginyosos 

invents que els faran rics. Segons la classificació de dimonis de 

Peter Binsfeld (1545-1598), és el dimoni principal del pecat 

mortal, conegut com Sloth en la tradició cristiana.  
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Imatge 13: Il·lustració del professor Spalanzani. Paul 

Gavarni, pseudònim de Guillaume Chevalier (París, 1804-

1866).  

 

 

 

 

 

 

Imatge 14: Cagliostro, aventurer italià rebent una visita (1789). 

Gravat en coure realitzat per Daniel Nicolaus Chodowiecki (1726-

1801). Aquesta és, probablement, la imatge que apareixia als al-

manacs de butxaca berlinesos, a la qual fa referència Nathanael 

quan li descriu al seu amic Lothar, per carta, la fesomia del pro-

fessor Spalanzani. 

 

 

 

 

Imatge 15: Il·lustració del ball de presentació en societat 

d’Olímpia, organitzat per Spalanzani per presentar la seva 

“filla”. Al centre de la imatge, Nathanael ballant amb Olímpia. 

Autor desconegut. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 16: Il·lustració de Nathanael conversant amb 

Olímpia. Paul Gavarni, pseudònim de Guillaume 

Chevalier (París, 1804-1866).  
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Imatge 17: Il·lustració de la lluita entre Spalanzani i 

Coppola per quedar-se amb l’autòmat Olímpia. Paul 

Gavarni, pseudònim de Guillaume Chevalier (París, 

1804-1866).  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 18: Il·lustració de Nathanael caient des de la torre de 

l’Ajuntament. Paul Gavarni, pseudònim de Guillaume Chevalier 

(París, 1804-1866).  

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 19: La penitent Magdalena, de Pompeo 

Girolamo Battoni (1708-1787). El 

narrador/Hoffmann utilitza aquesta imatge per 

descriure la cabellera de Clara. Copia de 1909 

atribuïda a Karl Javurek (1815-1909) després 

de Pompeo Girolamo Batoni, oli sobre tela, 77 

x 95 cm. 

 

Imatge 20: Pintura El gran llac (1652) de Jacob 

van Ruysdael (1628-1682). Una de les possibles 

pintures d’aquest artista on hi ha representat un 

llac, amb la qual, i amb el qual, el 

narrador/Hoffmann compara els ulls de Clara, 

sense precisar-ne el títol, però per les seves 

característiques sembla un dels més adients. 

Indianapolis Museum of Art. 
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5.3.  ELS FAUSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21: Doctor Faustus. Retrat d’un vell no identificat; amb inscripció a la part superior. Gravat en 

paper, 187mm x 148mm, datat entre 1628-1647. Editat: primer per François Langlois, el Ciartres (1588-

1647) ; després per Rembrandt (1606-1669); i després per Jan van Vliet (1622-1666), també conegut com 

Janus Ulitius. Impressió realitzada per: Jérôme David (1823-1882). British Museum. Registre: Ee, 2.138.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 22: Frontispici del llibre Historia von D. Johann Fausten, més conegut com Faustbuch (Llibre de 

Faust), publicat l’any 1587 per Johann Spies. 
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Imatge 23: Retrat de Friedrich Maximilian von Klinger (1807) de Karl August Senff, gravat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 24 i 25: Exemplar del llibre de Friedrich Maximilian von Klinger: Fausts Leben, Thaten und 

Höllenfahrt (Vida, fets i descens a l’Infern de Faust). St. Petersburg, 1791.   
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Imatge 26: Retrat de Johann Wolfgang von Goethe realitzat per Louise Seidler a Weimar l’any 1811. 

"Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens. Bd. 5" (1905), Deutsche Literaturgeschichte, Seite 

113, (“Biblioteca del coneixement general i pràctic, tom 5" (1905), Història Literària Alemanya, pàgina 

113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 27: Exemplar de la primera edició de la primera part de Faust Eine Tragodie  (1808) de Johann 

Wolfgang von Goethe.  
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Imatge 16: Il·lustració de Nathanael conversant amb Olímpia. Paul Gavarni. [Data de 

consulta: 14/09/17]. https://interculturalobservatory.wordpress.com/2014/02/04/the-

sandman-hoffmann/  

Imatge 17: Il·lustració de la lluita entre Spalanzani i Coppola. Paul Gavarni. [Data de 

consulta: 14/09/17]. https://interculturalobservatory.wordpress.com/2014/02/04/the-

sandman-hoffmann/    

Imatge 18: Il·lustració de Nathanael caient des de la torre de l’Ajuntament. Paul 

Gavarni. [Data de consulta: 22/11/17].  

https://germanstories.vcu.edu/hoffmann/sand_e_pics.html  

Imatge 19: Pintura La penitent Magdalena, Pompeo Girolamo Battoni. Copia de 1909 

atribuïda a Karl Javurek (1815-1909). [Data de consulta: 16/09/17].  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Javurek_(attr)_after_Batoni_Magdalena

.jpg  

Imatge 20: Pintura El gran llac (1652), Jacob van Ruysdalel. Indianapolis Museum of 

Art. [Data de consulta: 16/09/17].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cuadros_de_Jacob_van_Ruisdael  

Imatge 21: “Doctor Faustus”. Retrat d’un vell no identificat; datat entre 1628-1647. Edi-

tat: François Langlois, el Ciartres; Rembrandt, i Jan van Vliet. Impressió realitzada per 

Jérôme David. British Museum. Registre: Ee, 2.138. [Data de consulta: 16/09/17].   

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.asp

x?objectId=3245528&partId=1 

Imatge 22: Frontispici del llibre Història von D. Johann Fausten publicat l’any 1587 

per Johann Spies. [Data de consulta: 16/09/17].  

http://www.wikiwand.com/en/Historia_von_D._Johann_Fausten_(chapbook) 

Imatge 23: Retrat de Friedrich Maximilian von Klinger (1807), Karl August Senffn, 

gravat. [Data de consulta: 22/11/17].  

https://en.wikisource.org/wiki/Author:Friedrich_Maximilian_Klinger  

Imatges 24 i 25: Exemplar del llibre de Friedrich Maximilian von Klinger: Fausts 

Leben, Thaten und Höllenfahrt. St. Petersburg, 1791. [Data de consulta: 22/11/17]. 

http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/klinger_faust_1791?p=6  
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http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/klinger_faust_1791?p=7  

Imatge 26: Retrat de Johann Wolfgang von Goethe (1811), Louise Seidler. [Data de 

consulta: 22/11/17]. https://es.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe 

Imatge 27: Exemplar de la primera edició de la primera part de Faust Eine Tragodie  

(1808) de Johann Wolfgang von Goethe. [Data de consulta: 22/11/17].  

http://www.wikiwand.com/en/Faust,_Part_One   
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