
AMB LOVECRAFT,
Laertes publica ‘La crida de Cthul

ap als anys 50, quan
escrivien al setmanari
Destino, Néstor Luján
i Joan Perucho viatja-

ven sovint a França. Eren viat-
ges de recerca gastronòmica i li-
terària. En una d’aquestes esca-
pades, Perucho va descobrir un
llibre que es deia La couleur
tombée du ciel, d’un desconegut
escriptor nord-americà de nom
curiós: Lovecraft. Perucho, que
va quedar molt impressionat
amb aquell llibre de relats, va
ser qui va fer conèixer a casa
nostra aquest escriptor, sobre-
tot a partir que publiqués, el
1956, la plaquette amb el conte
Amb la tècnica de Lovecraft.
Avui H.P. Lovecraft (1890-
1937) és prou conegut, però
aleshores aquella referència en
el primer conte que escrivia Pe-
rucho semblava una invenció,
deslligada de la identitat d’un
escriptor real, i suposo que així
es devia llegir aquell conte.

Va caldre esperar tres dèca-
des perquè apareguessin les pri-
meres traduccions de Lovecraft
al català: A les muntanyes de la
follia, L’ombra sobre Inns-
mouth, L’horror de Dunwich i
El cas de Charles Dexter Ward.
Són contes o nouvelles que per-
tanyen a l’últim període de l’au-
tor de Providence, aquell que va
del 1927 al 1937.

La compilació de relats que
Laertes acaba de publicar és la
més exacta, fins i tot més gene-
rosa, que es podia fer, sobretot
tenint en compte que fa vint
anys que no se’n traduïa res i
calia urgentment un nou lliura-
ment. Per què s’ha produït
aquest buit? Difícil saber-ho,
més encara si pensem que, a
banda de les nombroses traduc-
cions en castellà, potser aque-
lles primeres versions estaven
induïdes per un altre llibre que
semblava una extravagància de-
liciosa: l’antologia Lovecraft,
Lovecraft (1981), del col·lectiu
Ofèlia Dracs.

Sigui com sigui, en aquests
vint anys han succeït dues co-
ses. D’una banda, Lovecraft ja
no només apareix plenament
inserit dins la gran tradició del
gènere fantàstic, sinó que ha re-

C

ReportatgePere Guixà

but un interès acadèmic més
ampli i generalista, després que
alguns grans canonistes ha-
guessin negligit l’autor. D’altra
banda, Lovecraft ha trobat els
fanàtics per a qui escrivia però
que no van seguir-lo en vida. Ju-
gadors de rol, aficionats als vi-
deojocs i lectors de còmic.

Lovecraft tenia un principi
de realitat vague. Sexe, diners,

família, gastronomia, oci, ritus
socials... tot això li importava
poc, o fins i tot ho repudiava
–viatjar encara li agradava una
mica, sobretot als últims anys,
malgrat que no tenia ni cinc–,
però no era el misantrop que al-
guns biògrafs han volgut veure.
Si fos així, la seva obra ja s’hau-
ria oblidat. Els seus nombrosos
amics, allò que se n’ha dit El
Cercle Lovecraft, van divulgar
la seva obra i van bastir un pont
entre els seus nous seguidors de
la cultura audiovisual i els lec-
tors que va tenir a Weird tales
(Lovecraft només va publicar
un llibre en vida), la revista pulp
de literatura fantàstica més im-
portant dels EUA als anys 20 i
30 i de la qual era un dels col·la-
boradors destacats.

Però hi ha un lector de Love-
craft que hi veu una aportació
nova dins la literatura fantàsti-
ca i alhora fascinat per l’estil
(un estil d’atmosferes, més d’in-
tensitat i foguerada que equili-
brat). De fet, una simple lectura
dels moments climàtics, autèn-
ticament extraordinaris, dels
seus contes ja relativitza qual-
sevol consideració sobre què és
l’estil en literatura. Aquí el bon
lector de Lovecraft, apassionat
pel món que va bastir el de Pro-
vidence, gairebé es torna fanà-
tic, si bé sap aturar el seu entu-
siasme i acaba veient defectes
de construcció, èmfasis inne-
cessaris i, fora d’això, l’aparato-
sitat i la lletjor a què certa mas-
sificació cultural pot conduir un
univers d’autor.

S’ha insistit molt que el seu
gust per suscitar por en el lector
venia de la por de l’altre, i d’aquí
el seu racisme arianista (molt
estudiat pels seus biògrafs, so-
bretot L. Sprague de Camp). És
evident, en tot cas, que la seva
literatura hauria guanyat en
quotidianitat i humanitat si Lo-
vecraft no hagués viscut sem-
pre tan isolat, amb idees d’un
reaccionarisme indigerible (si
bé no pas inhabituals en el seu
context històric i social). Love-
craft fa bona la idea que el gène-
re fantàstic és molt sovint culti-
vat per autors políticament con-
servadors; i és que un senyor,
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segons deia, no hauria mai
d’empastifar-se les mans escri-
vint sobre la realitat.

Dèiem que l’antologia La cri-
da i altres mites de Cthulhu, a
càrrec de l’especialista en litera-
tura fantàstica Emili Olcina,
que també en firma la traduc-
ció, és la millor que es podia fer.
És ben bé així, ja que d’una ban-
da fa un recorregut temporal
per l’obra de l’autor (tot i que
encertadament bandeja els pri-
mers contes), i de l’altra escull
alguns dels grans contes de Lo-
vecraft, com ara El color que va
caure del cel, La crida de Cthu-
hu, L’estrany, La pintura a la
casa, La música d’Erich Zann,
L’habitant de les tenebres...

Lovecraft, en la seva ingent
correspondència, deia que en la
seva obra hi reconeixia els con-
tes Poe (contes de malsons gò-
tics o macabres) i els contes
Dunsany (plens de somnis, d’ar-
queologia i exòtics), però que no
hi havia manera de trobar els
contes Lovecraft.

Ara sabem que aquests con-
tes va escriure’ls al final de la se-
va vida. Sovint s’ha dit que la li-
teratura fantàstica és un gènere
històric que acaba quan la cièn-
cia s’eixampla i fa impossible la
credulitat del lector i, en conse-
qüència, s’esfondren tots els
efectes d’horror, terror, angoi-
xa... Lovecraft posa una nova

baula en la creació de contes
fantàstics, i especialment ho fa
en el dels mites de Cthulhu (els
quals, val a dir, els seus epígons
van deixatar en voler recons-
truir nissagues de déus a l’estil
Tolkien).

Ateu i materialista, Lovecraft
era un apassionat de la ciència i
els seus últims descobriments,
però només per trobar-hi aque-
lles escletxes irregulars que li
permetien esquivar-la. La seva
tramoia continua sent massa

gòtica per considerar-lo un es-
criptor de ciència-ficció, però
certament és dels primers a co-
dificar aquest subgènere del
fantàstic. Si el conte sobrenatu-
ral al segle XX es fa intertextual
o paròdic (Perucho, Borges, Cal-

vino), d’una banda, o quotidià i
psicològic, de l’altra (Felisberto
Hernández, Buzzati, Cortázar,
Calders), Lovecaft hi aporta la
preocupació científica per expli-
car l’univers i trobar-hi la mal-
vestat d’aquest coneixement.

Però, deixant de banda les ta-
xonomies del fantàstic, pensem
en Lovecraft i veiem algú que al
capdavall anava, en el seu dia a
dia, a l’encalç d’allò inaprehen-
sible i torbador, d’aquell paisat-
ge de la realitat concreta que el
connectava amb la bellesa del
misteri, que és allò que fa possi-
ble l’anhel perquè la vida conti-
nuï. La ciència acotava el cos-
mos i ell hi cercava la part enca-
ra desconeguda, aquella que ens
causa incertesa, fascinació o
horror. D’algú així, tot i que ens
sacsegi amb la creació d’uns és-
sers o situacions a qui la huma-
nitat només els importa per la-
minar-la, només podem consi-
derar que cercava una trans-
cendència millor.

A la compilació que s’acaba
de publicar hi ha deu contes del
més bo que va escriure. No puc
estar-me de completar aquesta
desena amb d’altres que n’han
quedat fora, que enumero, per
pur plaer: El clergue pèrfid, Els
somnis a la casa de la bruixa, A
través de les portes de la clau de
plata, El qui xiuxiueja en la fos-
cor i En la nit dels temps. ❋

Algú va dir alguna vegada que
citar  HPL és el mateix que LSD.
Els temes recurrents de l’ano-
menat solitari de Providence,
H.P. Lovecraft (el coneixement
ocult, la culpa atàvica, les pre-
sències eternes i malignes ama-
gades darrere la quotidianitat),
fan el seu món perfectament
identificable, i els seus mons-
tres innombrables i pràctica-
ment indefinibles físicament 
representen, efectivament, una
amenaça tan terrible com ho pot
ser un mal viatge lisèrgic.

Els lectors de ciència-ficció
de finals del franquisme, quan
van començar a arribar els re-
lats de Lovecraft a casa nostra,
ens vam veure immersos en un

El solitari de Providence 
Daniel Boada món al·lucinant, on la presència

de déus malignes ens amenaça-
va darrere de finestres d’altres
dimensions que en qualsevol
moment es podien obrir, segu-
rament per culpa del sinistre
Abdul Alhazred, l’àrab boig,  i ser
envaïts o absorbits pel més ter-
rible dels inferns còsmics.

Lovecraft va treballar tota la
vida a l’ombra i pràcticament en
l’anonimat, marcat per la mort
del pare quan encara era un nen
i per una peculiar educació que a
partir d’aquell moment va rebre
de la mà de la seva mare, de
dues tietes i del seu avi matern.
Voluntàriament reclòs a la man-
sió victoriana que la família te-
nia a Providence (Estat Units) va
créixer en un món personal que
el va convertir en un home ex-
cèntric i tancat en ell mateix. 

El fruit del seu aïllament va
ser una obra prodigiosa per bé
que no va veure publicat cap
dels seus relats i va morir pràcti-
cament en l’anonimat. Per sort,
un grup de fidels admiradors i
seguidors van lluitar per acon-
seguir el reconeixement del seu
mestre i el rescat de l’oblit de les
seves obres.  Robert Bloch, l’au-
tor de la immortal Psico, porta-
da al cinema de manera magis-
tral per Hitchcock, August Der-
leth i Robert E. Howard, entre
d’altres, es van encarregar de
salvar l’obra lovecraftiana i
mantenir-la viva fins als nostres
dies. L. Spraue de Camp va pre-
sentar ja fa anys una magnífica
biografia, mentre que Richard A.
Lupoff va recrear el seu món i la
seva vida en la magnífica novel-
la El libro de Lovecraft.

, EN UN SOMNI
lhu i altres narracions’
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