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Des de París
i el més enllà

Emili Gil, Perfum de tenebres.
Pròleg d’Albert Calls.
Col·lecció Lletra Llarga.

Edicions Brosquil.

València, 2001.
A partir de 14 anys.

P
erfum de tenebres és un
recull de 6 relats de
gènere fantàstic que
un cop llegits deixen
el lector levitant lleu-

gerament. Els protagonistes
són personatges joves, alguns
dels quals remeten a confessi-
ons i fets del món adolescent.
Hi ha present, com a recurs, el
mite de la ciutat de París, con-
vertida en algun relat en Sirap,
i també hi ha l’atmosfera de la
vila nadiua de l’autor, la Sénia
(el Montsià), que disfressa sota
el microcosmos d’una suposa-
da comarca anomenada Àiled o
del poblet de Lloes.

Els contes refan llegendes de
la presència quotidiana del més
enllà i mostren la predilecció
literària de l’autor per la fanta-
sia tenebrosa, la nigromàntica,
l’ocultisme, amb Poe i Lovecraft
com a referents de capçalera,
però també amb una reelabo-
ració del potencial tel·lúric en
uns relats on l’autor ha valorat
la transparència de dicció i la
versemblança lingüística.

Emili Gil (la Sénia, 1969) és
un escriptor que havia publicat
des de molt jove en fanzines, re-
vistes i llibres col·lectius. Aquest
és el seu primer llibre en soli-
tari, a banda de traduccions
d’assajos de Baudelaire, Love-
craft i Poe. Obre el recull La res-
saca, un dietari d’un noi que té
al capçal del llit la reproducció
d’un retrat antic d’una noia
molt bonica. L’amor mutu serà
el motor de connexions men-
tals i temporals. En les seves
al·lucinacions el protagonista
veu carrers de París, que no co-
neix. En aquest relat de fons
emocional, el lector fa la des-
coberta dels fets gairebé al ma-
teix moment que el narrador.

666. Carta a la germana és un
relat inquietant pel simbolisme
macabre dels números, les psi-
cofonies i una suposada lican-
tropia en una història d’assas-
sinats en cadena d’una colla de
joves. En canvi, Nit de pluja a
París té el to poètic i introspec-
tiu de l’enyorança. El protago-
nista i narrador ha perdut la
seva xicota, una noia entusiasta
de París. Immers en una forta
depressió per la mort de la no-
ia, visita la ciutat i hi viu reali-
tats oníriques.

El palau perdut es troba –i es
perd–, en el recorregut obses-
siu d’un relat preciosista, en-
mig d’un bosc de xiprers i boi-
ra. També els fets que es pre-
senten a La nou són el resultat
d’una obsessió. Aquest relat de
tipus psicològic es podria titu-

lar Retrat d’un assassí per compas-
sió i deixa una sensació dura-
dora en el lector. El jove prota-
gonista vol compartir amb el
seu amic l’obsessió per l’hort i,
per això, el mata i l’enterra sota
el noguer com a regal. Després
els fruits de l’hort portaran
impresa la cara de l’amic, per
tant l’objectiu s’acompleix amb
escreix. L’única veu femenina
de tot el conjunt és al relat La
cançó freda. És un relat sensual
d’una narradora que s’adreça al
seu company que ha anat a la
recerca d’una planta màgica
que permet contactar amb es-
perits i desperta la telepatia. Gil
aconsegueix en aquest conte,
impossible d’abandonar a mitja
lectura, un alè angoixant.

Emili Gil, amb aquesta es-
trena, mostra que és un es-
criptor que ha llegit molt i ha
paït les lectures. Té el traç,
l’agilitat i l’aparent senzillesa
d’un autor veterà. Aquesta
impressió segurament l’apor-
ten, en aquest llibre, uns tex-
tos treballats amb cura, ben
arrodonits i sedimentats amb
calma.
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Portada del catàleg de l’Humoràlia d’aquest any

Instantànies del somriureC Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z
Humoràlia. Lleida del 18 de setembre

al 14 d’octubre.

S’
ha celebrat la segona Mostra
Internacional d’Humor Grà-
fic a Lleida, Humoràlia, i s’ha
confirmat la voluntat i la ca-
pacitat de crear un espai cul-

tural emancipat de la resignació mediocre,
una zona imaginativa on els ninots de-
mostren la seva vitalitat. Un bon grapat
d’exposicions, deu, s’han instal·lat a la ca-
pital de Ponent per ser una mostra de la
diversitat i actualitat de l’humorisme grà-
fic i per recuperar part de la seva història.

La mirada retrospectiva arriba fins a Els
tebeos dels nostres pares, mostra itinerant re-
alitzada amb material de la desapareguda
Editorial Bruguera que abasta una bona
part del període franquista, el mateix
temps sociològic que tan encertadament
va retratar el dibuixant Pablo, bé amb
l’esperpèntic univers de l’ Oficina Siniestra,
síntesi de despotisme empresarial i frus-
tració dels treballadors, o bé amb els ana-
cronismes del seu personatge de Doña
Úrsula. El final d’aquell temps i la incer-
tesa de la Transició política són reflectits
amb fidelitat caricaturesca per les histori-
etes de la revista Botifarra, de la qual s’ex-
posa també una mostra complementada
amb material seu dedicat a l’urbanisme a
Lleida els anys setanta.

També s’ha ofert una interessant versió
de la simbiosi global i local, tot conjumi-
nant la difusió de l’obra d’autors sud-a-
mericans poc coneguts aquí, l’argentí
Turcios i el cubà De la Nuez, amb la rei-
vindicació dels autors perifèrics catalans,
un col·lectiu de gairebé 30 ninotaires que
publiquen els seus acudits, crònica variada
i significativa de la nostra realitat, a la
premsa comarcal i local.

A N D R E U S O T O R R A
www.andreusotorra.com

Mercè Company, La veu.
Col·lecció Espurna. Edicions

Bromera. Alzira, 2001.
A partir de 14 anys.

R eedició, després d’onze
anys, d’aquesta esborro-
nadora història que té

com a protagonistes el Jordi,
un estudiant obsessionat per
aconseguir psicofonies, i la
Joa, una noia que connecta
amb els esperits. Les dèries de
l’un i les activitats de l’altra
provoquen en els professors
unes inquietants sospites,
encara més quan descobrei-
xen uns micròfons amagats
que poden haver enregistrat
converses comprometedores.

Gianni Rodari, Els viatges d’en
Joan Esquenadret. Traducció
d’Albert Jané. Il·lustracions
de Josep Rodés. Col·lecció

Grumets. La Galera.

Barcelona,2001.
A partir de 7 anys.

R ecull de poemes breus
on Rodari inventa un
univers en què hi cap

tant el planeta patufet com el
planeta nuvolós, tant els ho-
mes de goma com els de tabac
o de xocolata... Amb humor i
fantasia, l’autor descriu pla-
netes increïbles i personatges
peculiars i diferents. La tra-
ducció manté la qualitat de
l’autor.

Miquel Massaguer, No sé si
dir-ho sabré... i altres contes.

Il·lustracions d’Artur Díaz.
Col·lecció Sopa de Llibres.
Editorial Barcanova.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

R ecull de relats breus
plens de sensibilitat i
d’històries explicades

amb gust pel detall, que
mostren un gran sentit de
l’observació de l’autor. Les
situa en ambients coneguts i
quotidians on el fet singular
sorgeix si se sap copsar i
l’heroi d’ocasió –que l’autor
tracta amb tendresa– sem-
pre hi té un paper.


