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sobre esta edição

A seleção dos 41 textos apresentados neste volume e 
traduzidos diretamente do alemão baseia-se na edição con-
cebida por Christopher middleton e publicada em 1982 pela 
editora nova-iorquina Farrar, straus & Giroux com o título 
Selected Stories. Poeta e tradutor de Walser, middleton pre-
tendeu, com sua escolha, “apresentar em algumas de suas 
linhas centrais o poder de invenção [de Robert Walser] no 
campo da miniatura, seu charme no trato com o grotesco e 
a ironia de suas reflexões, bem como as oscilações entre di-
ferentes níveis de discurso, alternando o denso com o trans-
parente, a seriedade com a zombaria”.

Ao final deste volume indicam-se os títulos originais dos 
textos e sua procedência, com base na edição de bolso em 
vinte volumes das obras completas de Walser publicada pela 
suhrkamp com organização de Jochen Greven: Sämtliche 
Werke in Einzelausgaben in zwanzig Bänden, Jochen Greven 
(org.), Zürich/Frankfurt, suhrkamp, 1985-1986 (st. 1.101-
1.120). A datação dos textos foi extraída da já citada edição 
norte-americana organizada por middleton.


