Robert Walser

Robert Walser naceu en Biel, no Cantón de Berna, o 15 de abril
de 1878. Sendo un home novo, viviu en varias cidades de Suíza e
Alemaña, incluída Berlín, a onde chegou en 1905. En 1913 volveu
andando a Suíza. Empezara a publicar xa en 1898.
En 1929 ingresou no psiquiátrico de Waldau. Os últimos 23 anos
da súa vida, a partir de 1933, pasounos noutro centro, o de Herisau,
no Cantón de Appenzell Exterior, onde levou unha vida reservada,
ordenada, rutineira e ascética. Integrado nas actividades da clínica, xamais volveu escribir.
O 25 de decembro de 1956, tras máis de vinte anos de obstinado silencio literario, Walser morreu deixando atrás unha obra sen
parangón. Non foi até os anos setenta do século XX cando os seus
textos empezaron a acadar a fama actual, que o converteron nun
autor de culto.

Robert Walser, a voz da dor enmascarada
Afoot and light-hearted I take to the open road,
Healthy, free, the world before me
Walt Whitman, «Song of the Open Road», Leaves of Grass

Non posúo nin posición social nin creto social
Quen puido nunca facerse unha imaxe cabal do suízo Robert
Otto Walser? O que cremos saber del constitúe unha incómoda
mestura de feitos e especulacións. Naceu en Biel, no Cantón
de Berna, o 15 de abril de 1878. A nai, Elisabeth (de solteira
Marti), morreu en 1894. O pai, Adolf, encadernador e propietario dunha papelaría e xoguetaría que acabou pechando, finou
dúas décadas despois, deixando atrás unha familia en decadencia. Robert tivo sete irmáns. Un deles, Ernst, morreu na clínica
psiquiátrica bernesa de Waldau en 1916; Hermann, profesor de
Xeografía humana na Universidade de Berna, suicidouse en
1919; Karl converteuse nun pintor de prestixio. Ningún deixou
descendencia.
Como explicarmos a ruína do pai naquel Biel puxante,
coa súa industria reloxeira? Podemos aventurar, como insinúan algunhas fontes, unha personalidade paterna complexa,
apoucada e á vez teimuda? Sería aquel un home que, fronte
ás implacábeis esixencias da competencia capitalista, amosou
tanta incapacidade como resistencia? E poderiamos entón atrevernos a ver na traxectoria de Robert Walser unha sublimación
existencial e literaria destes trazos do pai, transfigurados así,
como consecuencia do trauma provocado pola perda do status,
nunha alegre celebración da irrelevancia?
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Non foi a súa, en todo caso, unha andaina vital rutilante.
Entre 1892 e 1895, moi novo aínda, Walser formouse na sucursal de Biel do Banco Cantonal de Berna. Logo viviu, entre
outros lugares, en Basel, Stuttgart, Zürich, Múnic e Berna, desempeñando traballos variados. En 1905 instalouse en Berlín.
Aprendeu o oficio de servente e traballou durante uns meses
de mordomo no castelo de Dąbrowa, na Alta Silesia. En 1913
regresou andando a Suíza e acabou instalándose en Biel até
1921. En Berna, entre 1921 e 1929, tivo máis dunha ducia de
residencias. Vivía apartado, en cuartos alugados, nunha situación precaria, a miúdo bébedo.
Este percorrido conduciu a Walser ao psiquiátrico de
Waldau, onde ingresou en 1929 e case coincidiu co tamén escritor Friedrich Glauser. Os últimos 23 anos da súa vida, a partir
de 1933, pasounos noutro centro, o de Herisau, no Cantón de
Appenzell Exterior, a onde foi levado á forza. A aquel home con
aspecto de paisano humilde e algo desleixado, con predilección
pola bebida, cun comportamento non sempre moi convencional, extraviado no medio do fiasco e da soidade, fíxoselle un
diagnóstico de esquizofrenia que hoxe, apuntando talvez cara
ao espectro autista, podería cuestionarse. En todo caso, Walser
adaptouse. A partir daquel momento, levou unha vida reservada, ordenada, rutineira, ascética. Integrado nas actividades da
clínica, nunca volveu escribir.
Pouco tempo despois, o 26 de xullo de 1936, o autor e mecenas Carl Seelig, admirador (e máis tarde titor) seu, empezou
a visitalo, e fíxoo con asiduidade durante dúas décadas. Nas
súas Wanderungen mit Robert Walser (Excursións con Robert
Walser), Seelig legounos un fermoso, leal e decisivo testemuño
da paixón do seu amigo por esas pequenas grandes aventuras
que promete toda camiñada improvisada. Durante unha saída
senlleira, o 25 de decembro de 1956, tras máis de vinte anos de
obstinado silencio literario, Walser morreu. Non deixou atrás
nin amores nin bens.
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Escribín libros que, por desgraza, non lle gustan ao
público
Nin amores nin bens. Si, pola contra, unha obra literaria
sen parangón, cuxa época temperá, moi produtiva e con trazos
modernistas, esteticistas e neorrománticos, abrangue os anos
1898 a 1905. Ao comezo aparecen os primeiros poemas no xornal de Berna Der Bund, e, en 1904, Fritz Kochers Aufsätze (As
redaccións de Fritz Kocher), o seu primeiro libro. A esta época
pertencen tamén textos dramáticos e pezas curtas, así como a
breve obra de teatro en dialecto Der Teich (O estanque). De todos
os xeitos, e aínda que o que utiliza oralmente é precisamente o
dialecto, como é normal no contexto diglósico da Suíza alemá,
Walser –ao contrario de Glauser– non sente demasiada simpatía
polos intentos de deixar na literatura a pegada da súa fala.
A época berlinesa, que vai de 1905 a 1913, está marcada
polo realismo. Baixo o impacto da metrópole e da modernidade, Walser escribe algunhas das súas obras máis coñecidas:
Geschwister Tanner (Os irmáns Tanner, 1907), Der Gehülfe (O
axudante, 1908) e Jakob von Gunten (1909). Aparecen ademais
pezas breves en xornais e revistas, bosquexos literarios de difícil clasificación que acabarán reunidos en libros. Non resulta
demasiado sorprendente que o éxito desta produción sexa máis
ben escaso. A época guillermina prefire os personaxes cheos de
grandeza e honor, mentres a Walser lle interesan os proletarios
de colo branco.
O noso autor non se dá asentado no ambiente literario berlinés, e percibe que fracasou e que a novela non é un xénero feito
para el. De volta en Suíza, e durante a época de Biel, que vai de
1913 a 1921, é xustamente o seu país o que destaca como materia. A obra central deste período é O paseo, cuxa modernidade,
como veremos, non se corresponde demasiado co carácter provinciano, idílico e bucólico que se lles adoita atribuír aos textos
pertencentes a esta época. Publícanse tamén varios libros que
reúnen pezas breves.
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Despois, entre 1921 e 1933, xa na época bernesa –que vai
ser a derradeira–, obsérvase unha tendencia cara á abstracción,
o hermetismo e unha certa radicalización estilística. Son estes
uns anos particularmente fértiles, e non só polas numerosas
publicacións en xornais importantes, ou pola aparición de Die
Rose (A rosa) en 1925 –que reúne textos breves e é o derradeiro
libro en cuxa edición participa o autor–, senón tamén polos 526
célebres microgramas, escritos entre 1924 e 1933. Redactados
a lapis e en letra moi miúda, os microgramas –poemas, pezas
breves e escenas en prosa– empezarán a publicarse medio século despois, tras un arduo labor que permitirá descifralos. Un
deles é a novela Der Räuber (O bandido).
Sen pasear estaría morto,…
Pero a obra máis emblemática de Walser é seguramente O paseo. Tras recibir o encargo da editorial Huber para a
súa colección de narradores suízos –cuxa función, durante
a Primeira Guerra Mundial, é a de constituír unha biblioteca popular patriótica–, Walser escribe o relato en agosto e
setembro de 1916. Non se conservan nin o manuscrito nin
as galeradas corrixidas. O libro aparece nas librarías en xuño
de 1917. É a derradeira obra de certa extensión que Walser
ve publicada, e ademais cunha tiraxe sen precedentes para el.
En pouco tempo saen tres edicións. A recepción inicial é, en
xeral, positiva.
Este texto de 1917 é o que se utiliza para moitas edicións
posteriores, empezando pola de 1944, da editorial Bühl, e chegando até a que traducimos aquí, que, revisada con rigor filolóxico, publica Suhrkamp en 2020. A primeira tradución aparece en 1955, un texto delicioso do profesor, poeta e tradutor
inglés Christopher Middleton. Unha versión que tamén adoita
ser trasladada a outras linguas, e que Walser revisa ex professo
–facéndoa algo máis curta e menos agreste que a de 1917–, é a
que publica Max Rascher en 1920 na antoloxía Seeland.
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O paseo é un topos literario universal, e na obra de Walser é
un tema recorrente. O noso autor, de feito, é un paseante vocacional desde a mocidade. De carácter inquieto e mesmo desasosegado, encántalle a natureza e non lles ten medo ás distancias.
As súas andainas poden converterse en prolongadas marchas a
unha altísima velocidade. É insensato barruntarmos que, cando
constata a desalentadora recepción da súa obra –é dicir, a súa
relegación no campo literario–, Walser atopa un refuxio precisamente no paseo?
Sexa como for, o paseo preséntasenos aquí como unha actividade que, levada a cabo un día de semana, fóra das horas de
lecer, é contraria ás convencións sociais. Quen pasea non traballa, non ten présa e faise moralmente censurábel por inútil,
como cando o camarada do exército lle berra ao protagonista
que está «a pasear outra vez a plena luz dun día laborábel».
Pero este costume do paseo extemporáneo tamén revela unha
molesta dimensión política. O paseante non só foxe do moderno mundo do traballo, senón que tampouco está disposto a
ficar encerrado na casa, controlado dentro do espazo doméstico, é dicir, domesticado, dominado. O seu é un irritante e moi
visíbel cuestionamento físico, espacial, da orde burguesa. De
feito, O paseo, cuxa acción non se sitúa por casualidade na
periferia da cidade, envolve unha crítica do progreso capitalista e do poder; unha crítica feita, non sen aflición, desde a
marxe, o anonimato e a precariedade. Con toda a súa teatralidade excéntrica, hiperbólica e lúdica, o texto, en definitiva,
non oculta o seu achegamento paródico a realidades consideradas respectábeis.
…e o meu oficio, que amo apaixonadamente, estaría
aniquilado
Por momentos, este acto de rebeldía pásalle factura ao paseante –fillo do seu tempo, despois de todo–, que, portador da «mala
sona dos vagabundos e dos errabundos inútiles», non pode evitar
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verse a si mesmo «como un pillabán respectábel, un fino vagabundo e mangante, ou folgazán e vadío», e se sente observado
e «verdadeiramente avergoñado de non facer outra cousa que
pasear, cando tantos outros están a deslombarse e a traballar».
Sabe, porén, malia este cargo de conciencia, que pasear, co seu
carácter anómalo –particularmente anómalo nun ambiente calvinista–, forma parte do proceso creativo. Para o escritor, que ten
que experimentar libremente a realidade para inspirarse, o paseo
é inherente ao seu traballo; é, de feito, un instrumento esencial
da composición: «durante o paseo hai moitas ocorrencias, escintileos de luz e luces a escintilar que se entremeten e se presentan
por si mesmos para seren ponderados con esmero».
O artista achégase ao mundo en soidade, camiñando «como
polo interior», creando un espazo para a introspección. A súa
relación coa vida, coa sociedade, é tan imprescindíbel como difícil. As persoas que atopa no camiño amósansenos incrustadas na
contorna, fugaces e imposíbeis de individualizar. Todas falan a
mesma linguaxe que o protagonista, que apenas mantén con elas
verdadeiras conversas que denoten unha vontade real de comunicación: máis ben pronuncia monólogos entre grotescos e traxicómicos que adoitan rematar de forma abrupta. Coas mulleres –un
caso ben significativo–, o narrador, capaz de ardentes arrebatos
que xamais pasan de líricos, estabelece un contacto por completo
desprovisto de tensión erótica, froito dunha sorte de sexualidade
atrofiada e espiritualizada. De feito, as mulleres semellan non
seren en absoluto quen de comprender este paseante que só consegue provocar situacións estrambóticas. O feito de que todas
estas figuras parezan simples proxeccións do propio protagonista
podería ofrecer unha clave para a lectura, como se o que aquí
interesase fose iluminar o aspecto máis íntimo do paseo, é dicir, a
reflexión, o diálogo consigo mesmo –coa «persoa interior», que
quizais sexa «a única que existe de verdade»–, cun eu confuso á
procura da palabra que deite luz no medio e medio do caos. Unha
palabra a miúdo esquiva.
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Collín flores para pousalas sobre a miña desventura?
Outra clave para a lectura podería ofrecérnola a curiosa afinidade que hai entre unha novela de Thomas Mann, A morte
en Venecia, aparecida pouco antes, en 1913, e mais O paseo.
Walser admira a obra inicial de Mann, conque podería inspirarse nela á hora de abordar o conflito entre a arte e a vida.
Se nos fixamos en como comezan ambas as obras, n’A morte
en Venecia podemos ler que Gustav von Aschenbach, o protagonista de apelido ennobrecido, está «[s]obreexcitado polo
difícil e perigoso traballo das horas matinais», mentres o personaxe d’O paseo, cuxa identidade descoñecemos totalmente,
«acaba[…] de estar matinando, sombrío, sobre unha folla de
papel en branco». Os dous deciden saír: o primeiro, «nunha
tarde de primavera do ano 19..», o segundo, «un día fermoso,
xa non lembr[a] exactamente a que hora da media mañá»; o
primeiro abandona a «súa vivenda na Prinzregentenstrasse en
Múnic», o segundo, un «cuarto de escribir ou dos espíritos» nun
lugar calquera. Aschenbach quere saír «coa esperanza de que o
aire e o movemento o restabele[za]n e lle proporcion[...]en un
serán proveitoso»; o paseante de Walser, para facer desaparecer
«[t]oda a pena, toda a dor e todos os pensamentos serios».
Tamén os finais das dúas obras amosan un paralelismo interesante. Aschenbach observa o seu adorado Tadsio, o «afastado
camiñante» que parece querer «voar cara á prometedora inmensidade», mentres o personaxe de Walser, con ánimo melancólico, lembra un amor que partiu. Aschenbach morre nese
momento, mentres o noso amigo anónimo, tras comprobar que
«xa [é] tarde, e todo est[á] escuro», decide volver para a casa.
Temos así, por unha banda, o distinguido patetismo de Mann, e,
por outra, a discreta modestia de Walser. É obvio que estamos
ante estilos e pretensións por completo diferentes. No paseo
muniqués d’A morte en Venecia intuímos o impulso implacábel
dunha disciplina que tamén demanda os seus breves e pautados
momentos de distensión. A partida matutina d’O paseo, pola
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contra, ten unha motivación romántica: a fuxida da desoladora estreitez da angueira diaria para experimentar a maxia do
camiño. Con todo, se ao final da novela de Mann aparece a
morte anunciada no título, ao cabo d’O paseo temos o augurio
da escuridade, as sombras que presaxian o efémero. Nas dúas
obras: o artista e a súa inevitábel relación problemática coa
vida. Relación problemática e, á fin, infausta.
Polo mundo luminoso e xentil
O lector non vai ter que esperar a ler este estremecedor
final para decatarase de que está ante unha xoia literaria, ante
unha exquisitez que, a maiores, revela unha inusitada vis cómica e lírica e mais un abraiante dominio da lingua. Mesmo as
situacións máis hilarantes –pensemos no ansiado e angustioso
xantar na casa da señora Aebi, por exemplo, ou na indignada e
humillante visita ao xastre– se narran nun rexistro ornamental,
manierista e pomposo, cuxo virtuosismo constitúe un auténtico tour de force. Hai no relato tamén pasaxes sublimes de
pura poesía, tan exuberante, exaltada, intensa e evocadora que
non podemos deixar, un tanto perplexos, de lembrar a Walt
Whitman.
Ademais, a correlación formal entre o paseo e unha escrita sen argumento aparente, consistente nunha mera sucesión
de acontecementos a miúdo azarosos, suscita a sensación dun
proceso fortuíto, dinámico, discontinuo, trufado de observacións, impresións, reflexións, encontros, lances. Velaquí, coa
súa inexorábel autoironía, co seu desinterese por unha acción
clásica, coa súa estrutura digresiva e episódica e cos seus detalles surrealistas –o encontro co xigante Tomzack, a aparición
imaxinada de Xesús de Nazaret–, a modernidade que anuncia O
paseo. Unha modernidade literaria posta, con certa retranca, ao
servizo da crítica, xa case visionaria, dunha modernidade sistémica que hoxe nos esixe permanentemente dispoñibilidade,
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rapidez e rendemento, a tanta distancia xa daqueles versos do
bardo estadounidense: «A pé, co corazón livián, tomo o camiño
aberto. / San e libre, o mundo ante min».
Aquilo que comprendemos e amamos, tamén nos
comprende e nos ama a nós
Unha literatura tan aparentemente espontánea, circunstancial, fraccionada, dispersa, incoherente, superficial, sen propósito nin dirección: como non ía resultar á vez enigmática e
encantadora e, por momentos, desconcertante e desacougante?
Quen é ese observador curioso e sorprendido e marabillado que,
acaso traendo á memoria as páxinas de Gottfried Keller, outro
suízo, anatomiza os detalles e os matices máis nimios, banais e
efémeros? Quen modula a voz inconfundíbel –perspicaz, sutilmente humorística, irónica até o paroxismo– do paseante hipersensíbel, rosmón e inofensivo?
Unha obra como esta só pode provir de quen transitou pola
vida coa asombrosa levidade dun home solitario que, por completo alleo ás convencións e esixencias do mercado, nin cultivou
como está mandado as relacións persoais nos círculos literarios,
nin procurou encaixar no horizonte de expectativas da súa época.
Walser foi un escritor singular, ferozmente independente, aventureiro, transgresor. Por suposto, xamais pertenceu a escola ou
grupo literario ningún, e nin sequera pode ser encadrado nunha
tendencia ou corrente. Non deixa de resultar graciosamente
revelador que este home, que se formou como servente, fuxise sempre de toda servidume artística. Incomprendido e escasamente apreciado polo público lector e pola crítica –malia a
admiración que lle profesaban os contemporáneos como Walter
Benjamin, Elias Canetti, Hermann Hesse, Franz Kafka, Thomas
Mann, Robert Musil, Kurt Tucholsky ou Stefan Zweig–, extremou progresivamente a súa ideoloxía literaria e acabou malferido e preterido.
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Non foi até os anos setenta do século XX cando a súa obra
empezou a acadar a fama actual. Hoxe, de feito, Walser é un
autor de culto. Nunca chegou a ser do gusto das maiorías, pero
está considerado un dos autores de fala alemá máis importantes
do século XX. Se el o soubese, seguramente non acabaría de
crelo, sentiríase atordado e irritado, e finalmente, talvez con
certa rudeza, cambiaría de tema.
Poucas veces terá o lector a ocasión de se atopar cunha voz
tan modesta, tan despreocupada, feliz e xovial, tan fresca, confiada, agradecida e ceiba. Unha voz, a maiores, discreta e elegante, como cando confesa: «Amo ocultarlles os meus sentimentos aos ollos dos meus conxéneres». Intúese, e non sempre
só entre liñas, un certo desencanto, que, porén, non transloce
nin amargura nin dramatismo. Non podería: é unha voz calma,
transida de tenrura, de piedade e de amor; unha voz incapaz
de asumir a carga prosaica e práctica da modernidade; a voz
dun ser humano perdido, fragmentado, que se esfarela entre
o conxunto das cousas pequenas e fuxidías, e, desta guisa, se
libera do peso dun mundo que non recoñece nin lle ten sentido.
Algo como a áurea fruición da melancolía e o doce feitizo
do desconsolo
A este mundo estraño, Walser regaloulle O paseo, a súa
idea da camiñada como ritual humilde, como arte e como fonte
dunha filosofía que, construída desde a beira, a insignificancia,
a inseguridade e a soidade, descansa na contemplación ingrávida e demorada e conduce á fusión final coa contorna, é dicir, á
difuminación, á desaparición, ao esquecemento; á disolución da
dor, da angustia, do medo sempre pudorosamente silenciados.
Privado dun destino e tenazmente descolocado na realidade,
Walser rendeulle unha xubilosa homenaxe á súa propia irrelevancia. Atopou, igual que o pai, a súa particular forma de resistencia? E soubo sempre, como acaso tamén soubo o pai, que
tanta teimosía só podía conducir a unha vía morta?
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Non é doado obter unha imaxe nítida de Walser, quen acabou ocultándose nas sombras da súa vida apagada e nos arcanos
da súa obra. Sempre escribiu sobre si, e nunca escribiu sobre si:
«Eu xa non era eu mesmo, era outro e, xustamente por iso, era
de novo, e máis que nunca, eu mesmo». E, ao final, un día de
Nadal, como se lle quixese dar forma a un remoto designio poético, apareceu tendido boca arriba, na neve. Aquela neve que
amorteceu a súa caída e sostivo o seu corpo vello e derradeiro.
Un leito vaporoso e lixeiro e pasadío, como non puido haber
outro máis delicado e suave para Robert Walser.
Aos profesores de literatura alemá da Universidade de Lausana,
Reto Sorg, director do Robert Walser-Zentrum de Berna, e Peter
Utz (emérito), agradecémoslles os seus cualificados e xenerosos
consellos.
Laureano Araujo
Para María Luz Cardalda Táboas,
nai e compañeira dunha andaina fascinante.
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