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The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the 

oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. 

H. P. LOVECRAFT (1927) 

 

 

It is the unknown we fear when we look upon death  

and darkness, nothing more. 
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ABSTRACT 

Horror literature has increasingly gained importance during the last centuries. Authors such as Edgar 

Allan Poe and Howard Philips Lovecraft have proven to be the pillars of modern horror. In this 

particular case, we would like to discuss and, therefore, study how a particular writing style of an 

author can affect a horror story. For this reason, this article will focus on H. P. Lovecraft, the founder 

of modern science fiction, analyzing his style and the traces of his life reflected on his work. The 

different elements that could have influenced the author to create his stories are discussed, and the 

things that make it unique are pointed out—the structure of his texts, the literary figures that appear, 

the role played by register in every situation or how the suspense is built and developed. We must 

not forget to mention the importance of those who influenced the author, specially E. A. Poe. The 

findings of this study will be illustrated by the provided translation into Catalan of the stories 

„Dagon‟ and „The Statement of Randolph Carter‟, both selected to reflect the main topics of the 

writer. The first one is more fantastical and related to cosmic horror, introduced by the author 

himself. The second is a reminder of the classic 18
th
 century gothic horror, taking place in a 

cemetery. Yet, both share an essential common feature that appears in Lovecraft's texts: our fear of 

the unknown. 

 

RESUM 

El gènere de terror ha guanyat cada vegada més importància durant els últims segles. Autors com 

Edgar Allan Poe i Howard Philips Lovecraft s‟han erigit com a pilars del terror modern. El que es 

pretén exposar, i posteriorment estudiar, en aquest treball és com l‟estil d‟un autor pot influenciar 

una narració de terror. Per aquest motiu, l‟estudi se centra en la figura de H. P. Lovecraft, que va 

establir les bases de la ciència-ficció moderna, tot analitzant el seu estil i com la seva vida es 

reflecteix en les seves obres. Es tracten diversos elements que poden haver-lo influenciat a l‟hora de 

crear els seus relats i els aspectes que els converteixen en únics: l‟estructura de les històries, els 

recursos literaris, el paper del registre en cada narració o la manera com es genera i desenvolupa el 

suspens. Tampoc no es pot deixar de comentar la importància dels predecessors que van influenciar 

l‟autor, especialment E. A. Poe, al qual també es fa esment. Les observacions que s‟han dut a terme 

es mostren a través de la proposta de traducció de les narracions «Dagon» i «The Statement of 

Randolph Carter», escollides perquè presenten les temàtiques més freqüents de l‟escriptor. La 

primera és més fantàstica i es relaciona amb el terror còsmic creat per l‟autor. La segona, recorda el 

terror gòtic del segle XVIII i se situa dins un cementiri. Amb tot, comparteixen un tret fonamental de 

l‟obra de Lovecraft: la por al que és desconegut. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Howard Philips Lovecraft va ser un escriptor nord-americà del segle XX que va reorientar el 

gènere dels relats de terror cap a la ciència-ficció moderna. La seva participació en l‟àmbit 

del terror ha estat cabdal i la seva influència és evident encara avui dia. La particular visió 

del món de l‟autor es va veure molt influenciada per les seves circumstàncies personals, fet 

que explica que les seves narracions mostrin temàtiques poc freqüents i la creació de tot un 

univers propi. A més, aquests trets es veuen potenciats per unes característiques estilístiques 

molt personals desenvolupades a partir de la lectura d‟altres escriptors com Lord Dunsany o 

Edgar Allan Poe, el seu referent més evident. Així, la tria de Lovecraft com a centre 

d‟aquest treball ha estat deguda a tots aquests aspectes, al poc reconeixement que ha tingut 

en català i a la manca de traduccions existents de relats curts de l‟escriptor en aquesta 

llengua, que es limita a un únic recull de l‟editorial Laertes publicat el 2010, La crida de 

Cthulhu i altres narracions. Tot això ha contribuït a voler anar més enllà de la temàtica de 

l‟autor, ja molt estudiada, i centrar l‟atenció en la manera com genera el terror i desenvolupa 

el relat. 

L‟objectiu d‟aquest estudi és observar l‟efecte de l‟estil en les obres de Lovecraft i la 

importància de la conservació d‟aquests elements estilístics en la traducció per mantenir el 

suspens d‟una obra. Per aquest motiu, s‟han escollit dues narracions que s‟han traduït i 

analitzat des del punt de vista de l‟estil i el gènere, així com la seva repercussió en la 

traducció. S‟ha considerat també fonamental presentar prèviament una contextualització del 

gènere de terror, de l‟autor i del conjunt de la seva obra literària, i alhora tractar les seves 

influències i establir una comparació amb el seu referent més destacat, E. A. Poe. De la 

mateixa manera, s‟han estudiat també els trets característics del terror de Lovecraft, el 

registre que empra i l‟estil per adquirir una visió més completa de l‟escriptor. És a partir 

d‟aquest punt que es presenten les traduccions de «Dagon» i «The Statement of Randolph 

Carter», i la seva anàlisi. Així, el contingut que s‟exposa al llarg del treball és fruit de 

l‟objectiu de tractar a fons els trets estilístics de l‟autor i de mostrar-ne alhora l‟obra 

literària. 
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2. METODOLOGIA 

Aquest treball s‟ha iniciat a partir de la lectura i selecció dels relats de H. P. Lovecraft per a 

la traducció, amb la finalitat de decidir quins eren els més adients i els més representatius de 

cara a la posterior anàlisi. A continuació, s‟ha dut a terme la traducció de les dues 

narracions escollides, «Dagon» i «The Statement of Randolph Carter», juntament amb la 

recerca de fonts documentals per a la part teòrica. Un cop realitzades aquestes dues tasques, 

hem desenvolupat el marc teòric i la contextualització de l‟autor, la seva obra literària i el 

seu estil, tot destacant les influències que van exercir els seus predecessors, especialment 

E. A. Poe.  

D‟aquesta manera, s‟ha pretès presentar una imatge detallada del gènere de terror i de 

l‟autor per tal d‟observar com la seva existència i els seus interessos van influenciar la seva 

manera d‟escriure, cosa que s‟ha analitzat posteriorment a través de les dues traduccions 

presentades. L‟anàlisi s‟ha centrat en dos aspectes representatius de l‟estil, però alhora 

també integra la justificació d‟opcions de traducció. Dins d‟aquests dos grans blocs ens hem 

centrat d‟una banda en l‟inici, la progressió de la trama, el suspens i el desenllaç i efecte 

produït; i de l‟altra, en l‟ús dels recursos expressius, la creació d‟imatges, les repeticions de 

paraules i les referències històriques o culturals. Ambdós relats treballats han estat 

examinats a través d‟aquests paràmetres de manera individual i posteriorment n‟hem valorat 

els trets comuns i diferents que s‟han constatat durant les dues anàlisis. A més, cal esmentar 

que els materials emprats durant el procés de treball han estat principalment estudis 

especialitzats, recopilacions d‟obres de Lovecraft comentades, publicacions i articles dels 

principals estudiosos de l‟autor i diccionaris normatius. Finalment, hem exposat les 

conclusions sorgides a partir de tot el procediment. 
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3. MARC TEÒRIC: TERROR GÒTIC I TERROR CÒSMIC 

El terror ha estat una temàtica present en la literatura des de l‟antiguitat, si bé en un inici era 

considerada menor i mediocre. A partir de l‟edat mitjana va començar a prendre rellevància 

a través del conte de terror fins a assolir la consideració de gènere al segle XVIII, quan es van 

establir les bases de l‟anomenat «terror gòtic» amb la publicació de l‟obra The Castle of 

Otranto (1764) d‟Horace Walpole. Rafael Llopis (2013: 33), dins l‟estudi Historia natural 

de los cuentos de miedo en comenta: 

La novela [de terror], aunque conserva un estilo y una estructura muy dieciochescos, 

representa una ruptura agresiva con el racionalismo y con las rígidas leyes literarias 

imperantes en la época y prefigura el romanticismo, del que en cierto sentido es el primer 

aldabonazo serio. 

D‟aquesta manera, el terror gòtic trenca amb les normes literàries prèviament establertes a 

partir d‟uns elements fins aleshores poc destacats i que actualment formen part de la 

concepció més bàsica del gènere: l‟èmfasi a l‟hora de voler descriure un fet aterridor, un 

context arcaic, la presència d‟elements sobrenaturals i de personatges molt estereotipats, i 

l‟ús de tècniques de suspens literari (Punter, 1996). Així, dins les obres d‟Ann Radcliffe 

(Mysteries of Udolpho, 1794) o Matthew Gregory Lewis (The Monk, 1795), els autors més 

rellevants d‟aquesta tendència, imperen els castells encantats, les heroïnes preses d‟un terror 

indescriptible, el malvat ocult i els fantasmes i altres éssers ultraterrenals (Punter, 1996).  

La base creada pel terror gòtic ressonarà posteriorment fins arribar a la figura de H. P. 

Lovecraft, que canvia totalment la concepció del conte de terror i constitueix la base de la 

ciència-ficció moderna. Ell és el nucli i origen del «cosmicisme», una filosofia generada a 

partir de la idea que l‟ésser humà és insignificant dins el vast univers, el qual es mostra 

indiferent o hostil vers aquest (Lovecraft, 1997
1
). En aquest punt sorgeix la concepció del 

terror còsmic, l‟horror generat a partir del coneixement de la humanitat de l‟enormitat del 

cosmos que produeix la bogeria o la mort, tal com expressa el documental de Frank W. 

Woodward Lovecraft: Fear of the Unknown (2008) sobre la vida, l‟obra i la ment de l‟autor. 

Aquest tipus de terror és caracteritzat sobretot per l‟atmosfera sobrenatural que envolta els 

relats, l‟element que permet suscitar una impressió determinada en el lector (Jové, 1997) i 

que està estretament vinculat amb l‟estil de Lovecraft. Tzvetan Todorov (1975) ressalta 

aquesta voluntat de provocar una reacció en el lector, que s‟emmarca dins el context de la 

                                                           
1
 Les obres de Lovecraft es van recopilar i editar molts anys després de la seva mort, per això les dates de 

publicacions que apareixen en aquest treball són posteriors. 
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literatura fantàstica, i l‟estableix com una característica de l‟estil de l‟autor. Aquesta reacció 

ha de ser de terror, com s‟expressa a: 

For Lovecraft, the criterion of the fantastic is not situated within the work but in the reader‟s 

individual experience—and this experience must be fear. (Todorov, 1975: 34) 

La mitologia còsmica, els fenòmens extraterrestres i els personatges propis inventats per 

l‟escriptor són també un aspecte principal d‟aquest subgènere de terror, relacionat sempre 

amb el que és incomprensible per a l‟ésser humà i el Més Enllà. El mateix Lovecraft 

(2006: 53) expressava: 

Pleasure to me is wonder—the unexplored, the unexpected, the thing that is hidden and the 

changeless thing that lurks behind superficial mutability. 

Nombrosos deixebles i amics seus van fer aportacions a la temàtica del terror còsmic i van 

evitar que l‟obra de Lovecraft fos oblidada (Llopis, 2013), com ara Frank Belknap Long 

(«The Hounds of Tindalos», 1946), Robert Bloch («The Faceless God», 1936) o August 

Derleth, que va crear l‟editorial Arkham House el 1939 amb la intenció de publicar els 

relats de l‟autor. Aquest fet va propiciar l‟èxit pòstum que va assolir l‟obra de l‟escriptor, 

la concepció del terror del qual ha influenciat la literatura i l‟art del segle XX fins als 

nostres dies, tal com veurem a continuació. 

3.1. Estudis sobre Lovecraft i Poe 

S‟observa, doncs, que el terror còsmic ha generat un enorme interès en les generacions 

posteriors, que han aprofundit en l‟obra i la mentalitat Lovecraft. Sunand Tryambak Joshi és 

actualment l‟estudiós més important i un dels principals experts en la figura de l‟autor, del 

qual ha estudiat, compilat i corregit gran nombre de relats. En la seva obra A Dreamer and a 

Visionary: H. P. Lovecraft in His Time (2001), Joshi destaca l‟actitud d‟indiferència que 

marca el cosmicisme de Lovecraft, que refusa l‟existència divina i remarca la solitud de 

l‟ésser humà dins d‟un univers que no necessàriament és hostil vers ell, sinó que és 

merament indiferent a la seva existència. 

Altres estudiosos han centrat la seva recerca al voltant de la influència de les actituds i 

experiències de l‟escriptor en els seus relats, com ara David Simmons («A Certain 

Resemblance: Abject Hybridity in H. P. Lovecraft‟s Short Fiction», 2013) o Gina Wisker 

(«Spawn of the Pit: Lavinia, Marceline, Medusa, and All Things Foul: H. P. Lovecraft‟s 

Liminal Women», 2013), que han tractat la presència del racisme i de la misogínia en els 

contes de l‟autor. Aquests estudis es troben inclosos dins de New Critical Essays on H. P. 
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Lovecraft (2013), un destacat recull dels estudis d‟autoritats acadèmiques sobre diversos 

aspectes de l‟obra de l‟autor i la seva influència. De la mateixa manera, el 2013 també es va 

publicar l‟obra Lovecraft in Historical Context: Essays de David Haden, un conjunt 

d‟assajos relacionats amb l‟obra i les persones amb qui mantenia una relació per 

correspondència. Anys abans, l‟escriptor Michel Houellebecq ja havia fet un estudi personal 

sobre l‟hostilitat cap al món modern que sempre va mostrar el creador del terror còsmic, 

H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie (1991).  

Pel que fa a l‟estil de Lovecraft, que es tractarà àmpliament, la també escriptora Joyce Carol 

Oates va condensar-ne els trets fonamentals en el seu notable article «The King of Weird»
2
 

(1996) a The New York Review of Books: 

A hybrid of the traditional gothic and “science fiction”, Lovecraft is clearly gothic in 

temperament; his “science” has its own fictional logic, yet it is never future-oriented, but 

directed obsessively into the distant past. 

La influència literària més important i el referent de Lovecraft va ser sens dubte Edgar 

Allan Poe. Els seus trets comuns són nombrosos, com s‟observarà més endavant, i cal 

destacar que el mateix Lovecraft va dedicar un capítol del seu assaig Supernatural Horror 

in Literature (1927) a l‟autor de Baltimore. Molts altres autors i estudiosos han establert 

comparacions entre ambdós escriptors, com ara Robert Bloch, que va escriure l‟article «Poe 

& Lovecraft» (1973) sobre les seves personalitats i vivències. Tampoc no es pot deixar 

d‟esmentar la importància literària universal que ha tingut Poe, del qual existeix una extensa 

literatura amb obres de referència, com Edgar Allan Poe: Rethoric and Style (2005) de 

Brett Zimmerman, una àmplia anàlisi estilística de l‟autor, o Edgar Allan Poe: A Study of 

the Short Fiction (1991) de Charles E. May, centrada en els relats curts de l‟escriptor, els 

quals han significat un abans i un després en el gènere.  

3.2. Anàlisi del gènere de terror segons Lovecraft 

L‟autor va escriure diversos assajos sobre la seva manera de concebre el terror còsmic i 

l‟escriptura, el més important dels quals ha estat l‟esmentat Supernatural Horror in 

Literature (1927), una de les millors anàlisis sobre la literatura de terror que s‟han fet mai, 

segons Joshi i Schultzt (2001). Allà es tracta l‟evolució del terror i dels seus representants 

                                                           
2
 Totes les cites d‟Oates han estat consultades a 

<http://www.nybooks.com/articles/archives/1996/oct/31/the-king-of-weird/> el 20 d‟abril de 2015. 
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des de les seves arrels folklòriques, tot recorrent l‟època del terror gòtic fins als temps de 

l‟escriptor, sense oblidar el capítol d‟homenatge que dedica a E. A. Poe, a qui expressa que 

devem la forma de la història de terror moderna (Lovecraft, 2008). Lovecraft exposa com el 

terror modern i l‟anomenada weird fiction
3
 tenen el seu origen en la novel·la gòtica del 

segle XVIII, així com alhora intenta establir una tradició literària en la qual la seva pròpia 

ficció tingui cabuda. Tanmateix, l‟autor va escriure altres estudis dedicats a la crítica 

literària que mostren la seva concepció de l‟escriptura de ficció o que pretenen aportar nova 

llum sobre les seves creacions. Així, destaquen Literary Composition (1920), In Defence of 

Dagon (1921), Notes on Writing Weird Fiction (1933) i Some Notes on Interplanetary 

Fiction (1934-1935), uns textos que han contribuït a fer palesa la voluntat de Lovecraft 

d‟instruir sobre la seva creació literària i de caracteritzar el gènere al qual sempre es va 

mantenir fidel. 

4. VIDA I OBRA DE H. P. LOVECRAFT 

4.1. Biografia 

Howard Philips Lovecraft va néixer el 20 d‟agost de 1890 a Providence (Rhode Island), una 

ciutat on va viure gran part de la seva vida i a la qual estava molt arrelat. Fill de Susan 

Philips Lovecraft i Winfield Scott Lovecraft, viatjant de comerç, des de ben petit va mostrar 

una precocitat excepcional per a la lectura i l‟escriptura. El seu pare va morir quan tenia tres 

anys i va ser aleshores quan la mare va bolcar en l‟infant tots els seus anhels insatisfets 

(Llopis, 2013). L‟autor va créixer en un entorn sobreprotector, solitari i aïllat, del qual va 

intentar escapar a través dels llibres de la biblioteca del seu avi, Whipple Van Buren Philips, 

una figura que va ser transcendental, ja que el va introduir als contes de terror gòtic. Va 

mostrar també molt d‟entusiasme pels contes dels germans Grimm, per Les mil i una nits, 

per la mitologia grega i per la ciència i l‟astronomia, però el descobriment cabdal per a la 

seva obra es va produir el 1896, quan va llegir per primera vegada Edgar Allan Poe. Aquell 

mateix any va escriure la seva primera història de ficció. 

                                                           
3
 Subgènere de ficció sorgit a principis del segle XX format per relats de terror que presenten elements 

sobrenaturals, científics i mítics. Lovecraft (2008: 1.043) en va definir les característiques: «The true 

weird tale has something more than secret murder, bloody bones, or a sheeted form clanking chains 

according to rule. A certain atmosphere of breathless and unexplainable dread of outer, unknown forces 

must be present; and there must be a hint, expressed with a seriousness and portentousness becoming its 

subject, of that most terrible conception of the human brain—a malign and particular suspension or defeat 

of those fixed laws of Nature which are our only safeguard against the assaults of chaos and the daemons 

of unplumbed space». 
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La mort de l‟avi matern el 1904 va afectar molt el jove Lovecraft i les dificultats 

econòmiques que se‟n van derivar van obligar el seu trasllat. Les lectures fantàstiques, la 

seva personalitat introvertida i la seva constitució malaltissa van propiciar els malsons que 

des de ben petit va patir i que van inspirar en molts casos els seus relats. A causa d‟una 

depressió nerviosa no va poder obtenir el graduat escolar ni accedir a la universitat, fet que 

li va causar una frustració i una vergonya que el van perseguir durant molt de temps. Al cap 

d‟uns anys de viure reclòs a casa seva (1908-1913) sense escriure, el 1914 es va unir a la 

United Amateurs Press Association (UAPA), va reprendre l‟escriptura i es va començar a 

fer conèixer. Tres anys més tard va escriure «The Tomb» i «Dagon», i va iniciar una xarxa 

de correspondència amb amics i associats que l‟ha convertit en «one of the greatest and 

most prolific letter-writers of the century» (Joshi, 2002: x). El 1921, poc després de la mort 

de la seva mare, l‟autor va conèixer Sonia Haft Greene, amb qui es va casar el 1924, i es va 

traslladar a viure al veïnat de Red Hook de Brooklyn, a Nova York. Allà va iniciar la seva 

col·laboració amb la reconeguda revista pulp
4
 Weird Tales, de la qual es va convertir en un 

dels escriptors més cèlebres. Al cap de poc temps Sonia es va haver de traslladar a 

Cleveland, on havia trobat feina, i Lovecraft es va quedar a Nova York. La solitud i 

l‟aïllament que sentia van convertir els seus relats en històries desolades i misantròpiques, 

com ara «The Horror at Red Hook» (1925) o «He»
5
 («Ell») (1925). Ofegat davant 

d‟aquesta situació i la incapacitat de trobar una feina fixa, el 1926 va retornar a la seva 

apreciada Providence natal i es va separar de Sonia el 1929. 

Aquesta etapa de retorn a la seva ciutat es va convertir en la més fructífera de Lovecraft, ja 

que va viatjar a altres ciutats, va esperonar les carreres d‟escriptors joves i va crear i 

publicar els seus relats de terror còsmic més importants com ara «The Call of Cthulhu» 

(«La crida de Cthulhu») (1926) o la novel·la curta A les muntanyes de la follia (1931), entre 

molts d‟altres. No obstant això, a partir del 1933 les seves històries no es van vendre gaire 

bé i l‟autor va patir dificultats econòmiques, que amb prou feines aconseguia superar 

treballant de negre literari. Finalment, malalt d‟un càncer d‟intestí i sense gaires recursos, 

H. P. Lovecraft va morir el 15 de març de 1937 al Jane Brown Hospital de Providence.  

                                                           
4
 Les revistes pulp eren publicacions que incloïen relats de ficció que es van comercialitzar des de 1896 

fins a la meitat dels anys cinquanta. El terme fa referència al tipus d‟enquadernació econòmica en rústica 

que presentaven. 
5
 Tots els relats que apareixen anomenats també en català formen part de l‟antologia La crida de Cthulhu 

i altres narracions, publicada per l‟editorial Laertes l‟any 2010 i traduïda per Emili Olcina. 
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4.2. Obra literària i temàtiques de l’autor 

El reconeixement literari de l‟obra de Lovecraft va ser pòstum, ja que durant la seva vida 

tan sols els amants de les revistes pulp van gaudir de les seves històries. Tanmateix, l‟autor 

va escriure també poemes, assajos i cartes que no van veure mai la llum a causa de la 

concepció que tenia de l‟art com a forma d‟expressió totalment individual, lluny de 

qualsevol interès econòmic. Malgrat tot, gràcies a les relacions d‟amistat que havia 

mantingut per correspondència, la seva obra va ressorgir amb força després de la seva mort 

a través de l‟editorial Arkham House (1939), creada per August Derleth i Donald Wandrei 

amb l‟únic objectiu de publicar les obres de l‟escriptor de Providence. Així, l‟abast dels 

seus textos es va anar ampliant i ha arribat al nostre país, on s‟han traduït al castellà gran 

part dels seus relats. Amb tot, cal destacar que en català només s‟ha publicat una recopilació 

de relats editada i traduïda per Emili Olcina, La crida de Cthulhu i altres narracions (2010), 

de l‟editorial Laertes, que tot i que es titula igual que l‟obra anglesa de la qual s‟han extret 

les narracions que s‟han traduït en aquest treball, recull una selecció d‟històries diferents. 

Pel que fa als cicles literaris de Lovecraft, Llopis (2013) en distingeix tres: l‟època gòtica, 

l‟època onírica i l‟època realista. L‟època gòtica s‟estén al llarg de l‟adolescència de l‟autor, 

quan va escriure contes de por seguint els patrons gòtics del segle XVIII. Es tracta d‟obres 

infantils, la majoria de les quals van ser destruïdes pel mateix Lovecraft, que reflecteixen el 

seu coneixement de la tradició de terror anterior i el seu descobriment d‟E. A. Poe. 

Aquestes obres presenten casalots colonials plens de columnes i escalinates que havien 

arribat a la literatura nord-americana a través de Hawthorne i Poe com a equivalents del 

castell gòtic anglès.  

En canvi, els primers relats publicats formen part de l‟època onírica, entre els quals hi ha 

narracions com «Dagon» (1917) o «Beyond the Wall of Sleep» (1919), uns relats que 

adquireixen unes connotacions irreals influenciades per les lectures sobre religions 

primitives i llibres místics, juntament amb els malsons que Lovecraft havia patit des de 

petit. Són obres que tendeixen cap a la fantasia i abandonen el terror gòtic; es percep de 

rerefons l‟onirisme de Lord Dunsany, però la seva característica principal és el llenguatge 

arcaïtzant i les regions imaginàries poblades d‟éssers mítics i onírics que ja avancen la 

definició de l‟estil personal de l‟escriptor.  

Finalment, quan l‟autor va ampliar la seva vida social, el seu estil es va fer més proper a la 

realitat, i aquest és el tret principal de l‟època realista. Dins d‟aquesta època, la influència 
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dels seus amics epistolars, que es van anomenar el «Cercle de Lovecraft», i el seu 

matrimoni, van provocar que comencés a parar més atenció al seu entorn. Aquest fet va 

permetre que incorporés nous elements a les narracions, que es van unir al corrent del conte 

de terror materialista i van confluir amb la ciència-ficció, però sempre sense oblidar els 

elements del període anterior. Per aquest motiu, aquesta època es divideix al seu torn en dos 

cicles diferents: les narracions de Nova Anglaterra i els mites de Cthulhu. Tots dos cicles 

mostren la transformació de l‟escenari oníric anterior en zones de la Nova Anglaterra. 

Tanmateix, en les narracions predomina el terror macabre mentre que en els mites es 

mantenen els elements onírics racionalitzats, els monstres es converteixen en híbrids mig 

humans o éssers extraterrestres. Formen part del cicle de les narracions obres com «The 

Rats in the Walls» («Les rates a les parets») (1923) o «The Horror at Red Hook» (1925), i 

del cicle dels mites destaquen obres com «The Call of Cthulhu» («La crida de Cthulhu») 

(1926) o «The Colour Out of Space» («El color que venia de l‟espai») (1927). 

No obstant això, cal esmentar que aquesta divisió no és suficient per incloure tots els relats, 

ja que les narracions que comprenen les aventures de Randolph Carter («The Statement of 

Randolph Carter» [1919], «The Silver Key» [1926] i «Through the Gates of the Silver 

Key» [1932-1933]) se situen enmig dels relats onírics, el cicle de narracions de Nova 

Anglaterra i el cicle dels mites de Cthulhu. De la mateixa manera, cal afegir que els últims 

relats de l‟autor retornen a l‟estil dunsanià de la seva joventut, cosa que fa poc estricta 

aquesta divisió en etapes. 

D‟entre les diverses creacions que conformen l‟obra de Lovecraft, la més destacada i la que 

l‟ha consagrat com un dels autors més importants de la literatura de terror del segle XX ha 

estat la dels mites de Cthulhu (nom que ell no va emprar mai, sinó que és posterior), una 

mitologia formada a partir d‟una sèrie de narracions al voltant d‟uns éssers, anomenats 

Primigenis, que havien habitat la Terra milions d‟anys abans de l‟existència dels humans i 

que després van ser expulsats cap a l‟univers més enllà de l‟espai i el temps. Tanmateix, 

aquestes deïtats extraterrestres segueixen esperant el moment de retornar al planeta i han 

aconseguit infiltrar-se en els mites i llegendes humans, els quals fins i tot han creat sectes 

terribles de culte. El Primigeni principal és Cthulhu, que jau mort a la ciutat submarina de 

R‟lyeh, però que en la seva mort somia i influeix horriblement en l‟univers humà. Dins 

aquesta mitologia de terror còsmic hi ha tres elements recurrents, segons Woodward (2008): 

la Universitat de Miskatonic, la ciutat d‟Arkham i el grimori d‟Abdul Alhazred, el 

Necronomicó, una referència present a «The Call of Cthulhu» («La crida de Cthulhu») o 
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«The Haunter of the Dark» («L‟habitant de les tenebres»). És important remarcar que si bé 

tots tres són inventats per l‟autor, els escenaris s‟han creat partint de localitzacions reals i el 

Necronomicó és el fruit imaginari de la lectura de Les mil i una nits. D‟aquesta manera, a 

través d‟aquests elements, Lovecraft elabora un món fictici on s‟esdevenen les seves 

històries. 

5. L’ESTIL DE H. P. LOVECRAFT 

There are my “Poe” pieces and my “Dunsany pieces”—but alas—where are any Lovecraft pieces? 

H. P. LOVECRAFT (1929) 

5.1. Influències de l’autor: la importància d’E. A. Poe 

Lovecraft és conegut per la creació del conte de terror modern, però aquesta invenció mai 

no s‟hauria produït sense una extensa lectura dels seus predecessors, com es pot observar en 

el seu estudi Supernatural Horror in Literature (1927). Diversos autors són presents d‟una 

manera o altra dins la seva obra, com ara Nathaniel Hawthorne, Algernon Blackwood o 

Lord Dunsany, entre molts d‟altres. Tanmateix, d‟entre tots, Edgar Allan Poe (1809-1849) 

n‟és la figura més destacada i la que té més rellevància a l‟hora d‟analitzar l‟obra de 

Lovecraft.  

Tot i que la tradició gòtica nord-americana és sempre present en la concepció literària de 

l‟escriptor a través de les atmosferes que representa i la foscor que envolta la seva ficció, 

també va haver-hi autors d‟altres gèneres que van influenciar els seus relats. Edward John 

Moreton Drax Plunkett, divuitè baró de Dunsany, n‟és un de fonamental, atès que el seus 

contes situats en un món estrany de bellesa fantàstica i la seva idea d‟un mític panteó de 

déus van ser molt importants durant l‟època onírica de Lovecraft i van derivar en la 

posterior creació dels mites de Cthulhu (Woodward, 2008). A més, la seva gran semblança 

estilística probablement és deguda a l‟admiració que ambdós professaven per Poe. El 

mateix Lovecraft assegurà que:  

As sensitive as Poe to dramatic values and the significance of isolated words and details, and 

far better equipped rhetorically through a simple lyric style based on the prose of the King 

James Bible, this author draws with tremendous effectiveness on nearly everybody of myth 

and legend within the circle of European culture; producing a composite or eclectic cycle of 

phantasy […]. (Lovecraft, 2009
6
) 

                                                           
6
 Totes les cites de Lovecraft, 2009 han estat consultades a 

<http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx> el 26 d‟abril de 2015. 
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Així, no es pot parlar d‟una única vessant temàtica o de gènere a l‟hora de tractar les 

influències de l‟escriptor. No obstant això, com ja s‟ha expressat, sí que es pot afirmar que 

hi ha una presència evident en gairebé tots els relats de l‟autor, la d‟E. A. Poe, renovador del 

terror gòtic. Tal com Bloch
7
 (1973) expressa:  

Lovecraft, like every writer of fantasy and horror fiction subsequent to Poe, was necessarily 

influenced by the work of his predecessor.  

Però les similituds entre els dos autors van més enllà d‟una simple qüestió d‟estil, i és que 

les dades biogràfiques dels mateixos també són anàlogues. Tots dos van néixer a Nova 

Anglaterra, van quedar orfes de pare ben aviat i van morir prematurament al voltant dels 

quaranta anys. També, van mostrar molt d‟interès per la poesia i pel món clàssic, així com 

van compartir l‟admiració per la llengua anglesa i l‟interès per la ciència. Aquest últim tret 

és particularment important i queda reflectit en la presència d‟avenços científics de les seves 

respectives èpoques en els textos d‟ambdós escriptors, com ara les referències al 

mesmerisme (Poe) i al descobriment de Plutó (Lovecraft), segons Bloch (1973). Amb tot, 

l‟aspecte que més crida l‟atenció és la seva decisió deliberada de crear un món propi de 

fantasia allunyat de les temàtiques literàries contemporànies. 
 

Pel que fa a l‟estil, l‟autor de Baltimore es va caracteritzar per voler provocar un efecte 

emocional determinat en el lector a través del relat i per aquest motiu les descripcions dels 

entorns que mostra són menys detallades (Oates, 1996). El mateix Poe va descriure aquesta 

intenció el 1842 en la seva crítica de l‟obra Twice-Told Tales de Hawthorne (Poe, 1842
8
):   

A skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his thoughts to 

accommodate his incidents; but having conceived, with deliberate care, a certain unique or 

single effect to be wrought out, he then invents such incidents—he then combines such events 

as may best aid him in establishing this preconceived effect. 

En canvi, Lovecraft donava molta importància a l‟escena i la creació de l‟entorn. Ell 

afirmava que «my life lies not in among people but among scenes» (Lovecraft, 1968: 57). 

L‟ús d‟arcaismes també és comú en ambdós autors, així com la voluntat de centrar-se en 

l‟interior de l‟ànima humana a través de la primera persona i de tractar temàtiques 

relacionades amb la mort, a partir de la descripció dels senyals físics que provoca o els 

efectes de la descomposició del cos (Kennedy, 1987).  

                                                           
7
 Totes les cites de Bloch han estat consultades a <http://alangullette.com/lit/hpl/bloch.htm> el 27 d‟abril 

de 2015. 
8
 Consultat a <http://www.eldritchpress.org/nh/nhpoe1.html> el 27 d‟abril de 2015. 
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Tanmateix, a diferència de Poe, les narracions del qual no presenten cap relació entre elles, 

l‟obra de maduresa de Lovecraft, el cicle de relats que forma els mites de Cthulhu, sorgeix a 

partir d‟una mateixa base llegendària inventada (Oates, 1996). Un altre fet que els 

diferencia és l‟origen del terror, ja que Poe presenta l‟estat psicològic del protagonista 

davant de fets sobrenaturals (que poden ser «reals» o imaginaris) que ocorren a la Terra, 

mentre que Lovecraft se centra en elements còsmics o onírics. Poe dóna més importància a 

l‟estat psicològic que Lovecraft, que només concep la bogeria dels personatges com a 

conseqüència de la seva trobada amb el que és desconegut i incomprensible per a la ment 

humana. Amb tot, els finals dels dos autors són molt semblants, atès que Poe deixa que el 

lector pugui interpretar l‟acabament i Lovecraft també genera molta incertesa en el 

desenllaç. 

El mateix Lovecraft va dedicar un capítol de Supernatural Horror in Literature al seu 

predecessor, a qui admirava per la seva capacitat de relatar la història com un simple 

cronista, sense endinsar-se en qüestions morals ni concloure amb finals feliços. No obstant 

això, no compartia el gust de Poe per l‟humor, un humor molt particular. Lovecraft va 

mostrar el seu rebuig a «his blundering ventures in stilted and laboured pseudo-humor» 

(Zimmerman, 2005: 63), però això no va disminuir la seva admiració per l‟autor de 

Baltimore. Poe va ser la seva inspiració a l‟hora d‟establir el seu interès en les profunditats 

del desconegut i macabre univers. A més, Lovecraft va ser conscient de la gran aportació de 

Poe respecte a la tradició gòtica anterior: l‟exploració de l‟origen del terror, la ment humana 

(Mulvey-Roberts, 1998). L‟autor també va descriure els personatges que protagonitzen els 

relats de Poe, una descripció que permet apreciar la gran semblança que hi ha amb els seus 

propis personatges (Lovecraft, 2009): 

[...] generally a dark, handsome, proud, melancholy, intellectual, highly sensitive, capricious, 

introspective, isolated, and sometimes slightly mad gentleman of ancient family and opulent 

circumstances; usually deeply learned in strange lore, and darkly ambitious of penetrating to 

forbidden secrets of the universe.  

Cal esmentar finalment que tots aquests trets similars han contribuït a establir aquests dos 

autors com a renovadors dels relats de terror, tot i que cada un hi va aportar els seu tret 

personal distintiu: 

Poe and Lovecraft are our two American geniuses of fantasy, comparable each to the other, 

but incomparably superior to all the rest who follow in their wake. (Bloch, 1973) 
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5.2. Elements característics del terror en els relats de Lovecraft 

El terror lovecraftià gira al voltant del cosmicisme i de la insignificança de la humanitat dins 

l‟univers. Influenciat per Poe, els protagonistes de les seves narracions són homes 

misantròpics i aïllats que s‟adonen que no tenen cap força quan s‟enfronten a elements 

desconeguts. Sobre aquest aspecte, l‟escriptor va expressar (Oates, 1996):  

I believe that—because of the foundation of most weird concepts in dream-phenomena—the 

best weird tales are those in which the narrator or central figure remains (as in actual dreams) 

largely passive, and witnesses or experiences a stream of bizarre events which […] flows past 

him, just touches him, or engulfs him utterly. 

Així, aquesta figura central és un simple testimoni dels fets. Crida l‟atenció l‟absència de 

personatges femenins dins l‟obra de l‟autor, formada per un món asèptic on els sentiments 

de tendresa o d‟amor no tenen cabuda. Només el sentiment de desesperació acaba dominant 

els personatges masculins, que es veuen sobrepassats per la realitat que experimenten. Una 

mostra d‟aquest comportament s‟observa en els relats de «Dagon» („Dagó‟) (1917), 

«Beyond the Wall of Sleep» (1919), «The Festival» (1923) o «The Call of Cthulhu» («La 

crida de Cthulhu») (1926), entre molts d‟altres. El factor principal que impressiona el lector 

és la presència del que és desconegut, que Lovecraft no pretén descriure amb detall. Al 

contrari, deixa vagar la idea d‟un terror inimaginable que, potenciat per l‟ús de 

l‟adjectivació, es forma a la ment del receptor de manera individual. L‟autor no especifica 

quin és aquest terror ni el seu origen, es limita només a expressar com d‟horrible és. Aquest 

tret es pot observar clarament a «The Colour Out of Space» («El color que venia de 

l‟espai») (1927) o «The Statement of Randolph Carter» (1919), un dels dos relats traduïts en 

aquest treball, en el qual mai s‟arriba a explicar quina cosa tan terrible provoca l‟horror que 

envolta el relat. 

A més, el terror inexplicable que es genera a causa de la curiositat inicial dels protagonistes 

acaba afectant-los directament, perquè es converteixen en testimonis d‟aquesta realitat 

aterridora, cosa que els provoca la bogeria o els condueix a la mort. Això permet a 

Lovecraft mostrar la fragilitat humana, que no pot suportar les revelacions que se li 

presenten i es veu abocada a la necessitat d‟oblidar (com a «Dagon» [1917] o «The Book» 

[1933]). Relacionat amb aquest punt de vista, el mateix autor va exposar per què el seu 

interès es basava en la relació de l‟home amb l‟enormitat del cosmos i va justificar la manca 

de sentiments d‟afecte en les seves històries (Lovecraft, 1995: 155): 
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I could not write about “ordinary people” because I am not in the least interested in them. […] 

Man‟s relations to man do not captivate my fancy. It is man‟s relations to the cosmos—to the 

unknown—which alone arouses in me the spark of creative imagination. The humanocentric 

pose is impossible to me, for I cannot acquire the primitive myopia which magnifies the earth 

and ignores the background. 

També, l‟escriptor pretén provocar l‟horror a través d‟històries que tracten de famílies 

afectades per atrocitats comeses pels seus avantpassats i de personatges que no poden fugir 

de la seva història familiar («Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family» 

[1920] o The Case of Charles Dexter Ward [1927]). La creació d‟aquest tipus de relats es 

pot relacionar amb la maledicció religiosa que els fills paguen pels pecats dels seus 

progenitors. 

Com ja hem apuntat, els fenòmens extraterrestres i còsmics són presents sobretot en la 

darrera època de l‟escriptor de Providence, la dels mites de Cthulhu. En aquest punt, l‟autor 

ja havia desenvolupat el seu estil propi i els relats s‟omplen d‟antics «déus» còsmics que 

resideixen en altres dimensions, unes deïtats que esperen tornar a governar la Terra i són 

objecte de culte d‟una religió obscura i terrible. Les històries es narren com si es tractés 

d‟una exposició de fets autèntics. Per aquest motiu, la por es genera a partir de la capacitat 

de destrucció i el poder desconegut que presenten aquests éssers, així com davant la idea de 

la inimaginable extensió de l‟univers, que encaixa amb la concepció del cosmicisme de 

l‟escriptor. Relats com «The Nameless City» (1921), «The Dreams in the Witch House» 

(1932) o «The Call of Cthulhu» («La crida de Cthulhu») (1926) mostren aquests elements 

del terror còsmic, que van units a localitzacions imaginàries i a la presència del 

Necronomicó. Així, aquests trets que es concentren al llarg de l‟obra de l‟autor són els que 

van revolucionar la concepció del relat de terror que havia existit fins aleshores i van 

contribuir a establir les bases del terror de ciència-ficció. 

5.3. Registre i trets lingüístics dels relats de l’autor 

Lovecraft sempre va donar importància als elements lingüístics i de registre que apareixen a 

les seves obres. Tot i el seu pensament materialista i el seu ateisme, el seu objectiu era 

presentar els fets imaginaris de la narració com si es tractés d‟esdeveniments reals (a mode 

de via de fugida davant la seva mateixa realitat), de manera que ell expressava que els 

incidents que escrivia no desafiaven les lleis naturals, sinó les nostres concepcions 

imperfectes d‟aquesta llei natural (Joshi, 2002). Aquest realisme que mostren els relats 

explica que el seu to sigui sempre seriós i elevat. A més, la seva passió per la llengua 
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anglesa i l‟atracció que va tenir pel segle anterior van provocar que volgués escriure imitant 

el model d‟escriptura del segle XVIII.  

L‟ús d‟arcaismes, d‟anacronismes i de construccions antigues pròpies de l‟anglès britànic 

són fruit d‟aquesta intenció, així com la presència d‟un registre elevat i d‟usos literaris com 

ara for en lloc de because o since. No obstant això, cal destacar la versatilitat lingüística de 

l‟autor, que segons la situació o la impressió que volia causar al lector adaptava el to dels 

personatges perquè reflectís el terror que experimentaven. Això es pot observar a «The 

Statement of Randolph Carter» en el moment en què Warren, desesperat davant l‟horror 

que està vivint, li diu per telèfon al seu amic Carter que fugi per salvar-se, tot utilitzant un 

llenguatge més directe i imperatiu.  

En tots els relats apareix un ús constant d‟adjectius, sobretot subjectius, que Lovecraft 

empra per emmarcar l‟atmosfera del relat amb extenses descripcions d‟escenes i generar 

una sensació d‟incomoditat al lector a través dels paisatges estranys i obscurs que presenta. 

En són un exemple la plana pútrida sorgida de l‟oceà i el monticle que es mostren a 

«Dagon». També hi ha repeticions de paraules i d‟estructures que contribueixen a 

intensificar el terror, de la mateixa manera que es mostren recursos literaris com ara 

anàfores, metàfores, comparacions i elements simbòlics.  

Tanmateix, l‟autor va anar modificant i perfeccionant el seu estil al llarg de la seva carrera. 

Aquest fet va provocar una evolució en la seva escriptura, que va abandonar a poc a poc les 

floritures inicials per transformar-se en una prosa matemàticament precisa que unia el terror 

i la ciència-ficció, i que és característica de les seves darreres obres (Joshi, 2008). Així, es 

pot constatar que l‟estil de Lovecraft és un tret fonamental que dóna sentit i distingeix l‟obra 

d‟aquest autor, alhora que és un factor clau en la seva producció de terror i en la creació del 

terror còsmic. 

6. SELECCIÓ DELS RELATS I TRADUCCIÓ 
 

Els dos relats que apareixen traduïts a continuació han estat seleccionats perquè representen 

una clara mostra de les característiques narratives i estilístiques de H. P. Lovecraft. A més, 

presenten una temàtica diferenciada que aporta un punt de vista molt interessant a l‟hora de 

contraposar les dues ambientacions i observar-ne els punts diferencials. Així, la narració 

«Dagon» („Dagó‟) és de caràcter més fantàstic, més proper al terror còsmic creat per l‟autor, 

mentre que el relat de «The Statement of Randolph Carter» („La declaració de Randolph 
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Carter‟) gira al voltant d‟uns esdeveniments que ocorren en un cementiri, fet que denota una 

certa aproximació per part de Lovecraft cap al terror gòtic dels seus predecessors. Es pot dir 

que les característiques d‟ambdós, el text original dels quals es troba adjunt a l‟annex, han 

estat un factor principal a l‟hora d‟escollir-los, atès que les seves semblances i diferències 

seran també importants en la posterior anàlisi. 

Les dues narracions van ser creades amb pocs anys de diferència a partir d‟una base onírica. 

Tot i això, no se situen dins la mateixa època literària de l‟autor, perquè «Dagon» forma 

part de l‟època onírica i «The Statement of Randolph Carter» presenta característiques que 

la situen entre l‟època onírica i el cicle de narracions de Nova Anglaterra i el cicle dels 

mites de Cthulhu. Aquest fet provoca que sigui interessant establir una comparació entre 

ambdues per contrastar les diferències, no només temàtiques sinó també estilístiques, 

sorgides a partir de la seva distància en el temps i la diferència d‟època.  

El juliol de 1917, un cop represa l‟escriptura de ficció (abandonada el 1908), Lovecraft va 

escriure «Dagon», una història creada després de «The Tomb» que es va convertir en el 

primer relat que va aparèixer publicat l‟octubre de 1923 a Weird Tales. Originat a partir un 

somni de l‟escriptor, aquest relat de caràcter sobrenatural va establir el model lovecraftià 

(basat en la filosofia del cosmicisme de l‟autor), centrat en històries, narrades en primera 

persona, d‟homes formats intel·lectualment que descobreixen violacions de la llei natural, la 

qual cosa els condueix a la bogeria o a la mort (De Camp, 1975). Va rebre nombroses 

crítiques i comentaris, a les quals Lovecraft va respondre en el seu assaig In Defence of 

Dagon, on va expressar el seu punt de vista sobre la narració i la seva concepció de la 

filosofia aplicada als seus relats.  

Dos anys més tard, el febrer de 1925, Weird Tales va presentar el relat anomenat «The 

Statement of Randolph Carter», escrit el desembre de 1919 a partir d‟un altre somni en el 

qual el seu amic Samuel Loveman (1887-1976) i ell viatjaven fins a un antic cementiri on 

Loveman patia un destí enigmàtic i terrible després d‟entrar dins d‟una cripta. L‟autor es va 

basar totalment en un somni que havia tingut probablement el desembre de 1919. 

Tanmateix, sembla que va canviar-ne la localització, ja que l‟escriptor va afirmar en una 

carta que el cementiri estava situat en algun lloc de Nova Anglaterra i en el relat es fa 

referència a la ciutat de Gainesville (erròniament anomenada «Gainsville», segons Joshi), 

situada suposadament a Florida (Joshi, 2002), tot i que hi ha certa controvèrsia. És per 

aquest motiu que es considera que aquesta obra està a cavall entre l‟època onírica de l‟autor 
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i el cicle de narracions de Nova Anglaterra, i el cicle dels mites de Cthulhu. Dins la 

narració, Lovecraft es representa com a Randolph Carter, mentre que Loveman és anomenat 

Harley Warren. Cal destacar també que aquest conte seria la base a partir de la qual es 

crearia el destacat cicle d‟aventures oníriques de Randolph Carter, format per tres relats 

curts i una novel·la que giren al voltant d‟aquest personatge, l‟únic sobre el qual l‟escriptor 

va escriure de manera continuada. 

Pel que fa al text original escollit per a la traducció, és important esmentar que aquest ha 

estat l‟obra The Call of Cthulhu and Other Weird Stories (2002), una recopilació dels relats 

curts de l‟escriptor editada pel seu estudiós més destacat, S. T. Joshi, dins de l‟editorial 

Penguin Books a partir dels manuscrits originals de l‟autor. Aquesta tria ha estat motivada 

per la fiabilitat de les narracions i per la qualitat de les altres informacions relatives a l‟autor 

i les notes explicatives dels relats. Cal esmentar que les notes explicatives s‟han afegit 

seguint l‟original, després de les traduccions dels relats, els quals es presenten a continuació. 

6.1. «Dagon» (‘Dagó’) 

Dagó 

Escric aquests mots sota una considerable pressió mental, atès que aquesta nit la meva existència 

arribarà a la seva fi. Sense ni un cèntim, i a les acaballes del meu subministrament de droga, l‟única 

que em fa que la vida sigui tolerable, ja no puc suportar més aquesta tortura; he de precipitar-me des 

de la finestra d‟aquestes golfes al miserable carrer de sota. No pensin a causa de la meva addicció a 

la morfina que sóc una persona feble o un degenerat. Quan hagin llegit aquestes pàgines 

gargotejades apressadament podran imaginar, tot i que mai arribaran a comprendre per complet, per 

què he d‟oblidar o morir. 

 Va ser en una de les zones més extenses i menys freqüentades de l‟extens Pacífic on el 

paquebot del qual era sobrecàrrec va ser capturat per un vaixell de guerra alemany. Aleshores, la 

Gran Guerra era als seus inicis i les forces oceàniques dels teutons encara no havien decaigut fins a 

la seva posterior degradació;
1
 així que la nostra embarcació es va convertir en un botí legítim i els 

membres de la tripulació vam ser tractats amb tot el respecte i la consideració deguts a la nostra 

condició de presoners navals. De fet, tan relaxada era la disciplina dels nostres capturadors que cinc 

dies més tard vaig aconseguir fugir en un bot carregat amb aigua i provisions suficients per a un 

període de temps bastant llarg. 

 Quan finalment em vaig trobar a la deriva i lliure, només tenia una lleugera idea de la meva 

posició. Mai no he estat un navegant competent, tan sols podia imaginar vagament per la posició del 

sol i les estrelles que em trobava en alguna part al sud de l‟equador. Desconeixia la meva longitud, i 

no hi havia cap illa o costa a la vista. El temps es va mantenir agradable, i durant incomptables dies 



18 

vaig navegar sense rumb sota el sol abrusador, tot esperant veure passar algun vaixell o embarrancar 

a la costa d‟alguna terra habitable. Tanmateix, no va aparèixer cap vaixell ni cap tros de terra, i en la 

solitud, em vaig començar a sumir en la desesperació enmig de l‟agitada immensitat del blau 

interminable.  

 El canvi es va produir mentre dormia. Mai no n‟he sabut els detalls, ja que el meu son, tot i 

que agitat i infestat de somnis, va ser ininterromput. Quan a la fi em vaig despertar, em vaig 

descobrir mig enfonsat en una extensió pantanosa d‟un fang negre infernal que es desplegava al meu 

voltant en ondulacions monòtones fins on m‟arribava la vista, un indret en el qual també es trobava 

encallat a certa distància el meu bot.  

Tot i que hom podria suposar que la meva primera impressió davant d‟aquella transformació 

prodigiosa i inesperada del paisatge seria d‟estupefacció, realment estava més horroritzat que sorprès 

perquè regnava en l‟aire i en el sòl putrefacte una qualitat sinistra que em va deixar glaçat fins al 

moll de l‟os. La regió era pútrida, hi havia restes de peixos en descomposició
2
 i altres elements 

menys descriptibles, els quals vaig observar que sobresortien del fang repugnant d‟aquella plana 

inacabable. Potser no hauria d‟esperar poder expressar amb simples paraules l‟indescriptible 

abominació que sembla residir en el silenci absolut i la immensitat desèrtica. No se sentia res, i no es 

veia res excepte una àmplia extensió de llim negre; amb tot, la quietud absoluta i l‟homogeneïtat del 

paisatge m‟oprimien amb un terror nauseabund. 

 El sol ardent brillava en un cel que em semblava gairebé negre amb la seva cruel manca de 

núvols; com si reflectís els aiguamolls de tinta que hi havia sota els meus peus. Mentre 

m‟arrossegava cap al bot embarrancat em vaig adonar que només una teoria podia explicar la meva 

situació.
3
 A causa d‟un moviment volcànic sense precedents, una part del sòl oceànic deuria haver 

emergit a la superfície i hauria fet aparèixer regions que durant incomptables milions d‟anys havien 

romàs ocultes sota les immesurables profunditats marines. Tan enorme deuria ser l‟extensió de la 

nova terra que havia sorgit al meu dessota, que no podia detectar ni la més lleugera remor de les 

onades, per més que aguditzés l‟oïda. Tampoc no hi havia cap au marina que s‟alimentés de les 

coses mortes. 

 Durant algunes hores vaig restar assegut pensant o cavil·lant al bot, que havia quedat tombat 

de costat i creava una lleugera ombra a mesura que el sol es desplaçava pel cel. Amb la progressió 

del dia, el terra va perdre part de la seva humitat, i en poc temps va semblar probable que s‟assequés 

suficientment per permetre que es pogués viatjar a través seu. Aquella nit no vaig dormir gaire, i 

l‟endemà vaig preparar menjar i aigua per poder recórrer aquella terra a la recerca del mar 

desaparegut, així com d‟un possible rescat.  

 Al matí del tercer dia vaig observar que el sòl estava prou sec i que s‟hi podia caminar amb 

facilitat. La pudor de peix era exasperant; però estava massa absort en assumptes més greus per 

preocupar-me‟n el més mínim i, amb valentia, vaig iniciar la marxa cap a un objectiu desconegut. 

Durant tot el dia vaig avançar incessantment en direcció a l‟oest, guiat per un monticle llunyà que 
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s‟alçava per damunt de qualsevol altra elevació de l‟ondulat desert. Aquella nit vaig acampar, i 

l‟endemà vaig tornar a fer camí vers el monticle, tot i que em va semblar que no estava gaire més a 

prop que quan l‟havia albirat per primera vegada. Al capvespre del quart dia vaig arribar al peu del 

turó, que va resultar ser molt més alt del que semblava a distància; una vall situada entremig feia que 

el seu relleu fos encara més pronunciat damunt la superfície. Com que estava massa cansat per 

iniciar l‟ascens del turó, vaig adormir-me a la seva ombra.  

 No sé per què els meus somnis van ser tan aterridors aquella nit; però abans que la lluna 

minvant, fantàsticament gibosa, s‟hagués elevat més amunt de la plana oriental, ja estava despert, 

amarat de suor freda i decidit a no dormir més. Les visions experimentades durant el somni havien 

estat excessives per a mi i no em vaig atrevir a suportar-les altra vegada. I en la resplendor de la lluna 

vaig observar com d‟imprudent havia estat viatjant de dia. Sense la brillantor del sol brusent, el meu 

viatge hauria resultat menys esgotador; de fet, en aquell instant em vaig sentir capaç d‟afrontar 

l‟ascens que m‟havia desanimat al vespre. Un cop recollides les meves provisions, vaig començar a 

pujar cap al cim de l‟elevació. 

 Ja he comentat que la monotonia ininterrompuda de la planura ondulada produïa un horror 

vague dins meu; però penso que aquest horror es va incrementar quan vaig arribar al capdamunt del 

monticle, vaig mirar a l‟altra banda i vaig veure un abisme o un barranc incommensurable, les 

profunditats negres del qual la lluna, que encara no estava prou alta, no abastava a il·luminar. Em 

vaig sentir com si estigués a la fi del món; a la vora d‟un insondable caos de nit eterna. A través del 

meu terror m‟arribaven curioses reminiscències d‟El paradís perdut i de l‟ascens terrible de Satanàs 

a través dels reialmes informes de la foscor.
4
  

 A mesura que la lluna s‟elevava en el cel, vaig començar a veure que els vessants de la vall 

no eren tan perpendiculars com havia imaginat. Hi havia sortints i afloraments de roca que 

proporcionaven bastants suports on poder posar les mans i els peus fàcilment per descendir, i a més, 

a partir d‟una trentena de metres, el pendent es tornava més gradual. Empès per un impuls que m‟és 

completament impossible d‟analitzar, vaig davallar amb dificultat per les roques i em vaig aturar al 

vessant més suau de sota, observant aquelles profunditats estígies on mai no havia penetrat cap llum 

encara.  

 De sobte, em va cridar l‟atenció un objecte gros i singular situat al vessant oposat, que es 

dreçava abruptament davant meu a un centenar de metres; un objecte que relluïa de color blanc sota 

els rajos, que tot just acabaven d‟aparèixer, de la lluna que ascendia. Tan sols era un enorme tros de 

roca, em vaig assegurar aviat a mi mateix; però era conscient del clar pressentiment que tenia que el 

seu contorn i la seva ubicació no eren obra de la Natura. Una observació més propera em va omplir 

de sensacions que no puc expressar, ja que tot i la seva magnitud gegantina i la seva situació en un 

abisme que estava obert al fons del mar des que el món era jove, vaig percebre sense cap mena de 

dubte que l‟estrany objecte era un monòlit ben tallat, l‟immens volum del qual havia conegut el 

treball i potser la veneració de criatures vives i racionals. 
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 Atordit i espantat, encara que amb cert estremiment de delit propi d‟un científic
5
 o d‟un 

arqueòleg, vaig examinar el meu entorn amb més deteniment. La lluna, que ara estava pròxima al 

seu zenit, brillava d‟una manera estranya i vívida per damunt dels esglaons colossals que envoltaven 

l‟avenc i va revelar un extens rierol d‟aigua que corria al fons, serpentejant més enllà de la meva 

vista en ambdues direccions, i que gairebé em va llepar els peus quan em vaig aturar al costat del 

vessant. A l‟altra banda de l‟avenc, les petites onades banyaven la base del monòlit ciclopi,
6
 a la 

superfície del qual aleshores vaig poder distingir inscripcions gravades i relleus toscs. L‟escriptura 

consistia en un sistema de jeroglífics desconegut per mi, diferent a tot el que havia vist en llibres; es 

tractava majoritàriament de símbols aquàtics habituals com ara peixos, anguiles, pops, crustacis, 

mol·luscs i balenes, entre d‟altres. Certs caràcters representaven òbviament éssers marins 

desconeguts en el món modern, els cossos en descomposició dels quals, però, jo havia observat a la 

plana sorgida de l‟oceà.  

 No obstant això, van ser els relleus pictòrics el que més em van deixar fascinat. Clarament 

visibles tot i l‟aigua que s‟interposava gràcies a la seva mida descomunal, hi havia una sèrie de 

baixos relleus, els motius dels quals haurien pogut suscitar l‟enveja d‟un Doré.
7
 Penso que aquells 

éssers pretenien representar homes, o almenys, una certa classe d‟homes; tot i que es mostrava les 

criatures gaudint com peixos dins les aigües d‟alguna gruta marina o retent homenatge en algun 

santuari monolític, que també semblava restar submergit. Del seu rostre i la seva forma, no en goso 

parlar amb detall, atès que el mer record em provoca marejos. Grotescos més enllà de la imaginació 

d‟un Poe o d‟un Bulwer,
8
 en línies generals eren terriblement humans malgrat les mans i els peus 

palmats, els llavis sorprenentment amples i fofos, els ulls vidriosos i sortits, i altres característiques 

menys agradables de recordar. El que és curiós és que semblava que havien estat cisellats sense 

mantenir la proporció amb el seu entorn escènic, ja que una de les criatures estava representada en 

l‟acte de matar una balena que es mostrava amb prou feines una mica més gran que ella. Em vaig 

adonar, tal com dic, de la seva aparença grotesca i de la seva estranya mesura; però ràpidament vaig 

considerar que no eren més que els déus imaginaris d‟alguna tribu primària de pescadors o mariners; 

una tribu el darrer descendent de la qual havia mort eres abans del naixement del primer ancestre de 

l‟home de Piltdown
9
 o de l‟home de Neandertal. Atònit davant d‟aquest cop d‟ull inesperat a un 

passat que va més enllà de la concepció del més agosarat dels antropòlegs, vaig romandre dempeus 

meditant mentre la lluna projectava estranys reflexos damunt del silenciós canal davant meu. 

 De sobte, ho vaig veure. Solament amb un lleuger clapoteig per marcar la seva arribada a la 

superfície, aquella cosa va lliscar i va aparèixer per damunt de les aigües obscures. Immens, 

semblant a Polifem,
10

 espantós, es va precipitar com un formidable monstre de malson vers el 

monòlit, al qual es va aferrar amb els seus gegantins braços escatosos, alhora que inclinava el seu 

horrible cap i emetia certs sons compassats. Em sembla que va ser en aquell moment quan vaig 

embogir. 
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 Del meu ascens frenètic pel vessant i pel barranc, i del meu delirant viatge de retorn cap al 

bot embarrancat, en recordo poca cosa. Em penso que vaig cantar durant molta estona i vaig riure 

d‟una forma molt estranya quan era incapaç de cantar. Tinc records imprecisos d‟una gran tempesta 

que es va desencadenar temps després que arribés al bot; en qualsevol cas, sé que vaig sentir 

retrunyir trons i altres sons que la Natura emet solament en els seus estats més salvatges. 

 Quan vaig sortir de les ombres era a un hospital de Sant Francisco; dut allà pel capità d‟un 

vaixell americà que havia recollit el meu bot enmig de l‟oceà. En el meu deliri havia parlat molt, 

però em vaig adonar que els meus mots havien rebut una atenció escassa. D‟una terra que hagués 

emergit en el Pacífic, els meus rescatadors no en sabien res; ni tampoc vaig considerar necessari 

insistir en un fet que sabia que no creurien. Una vegada vaig demanar l‟opinió d‟un cèlebre etnòleg i 

el vaig entretenir amb qüestions peculiars sobre l‟antiga llegenda filistea de Dagó, el déu-peix,
11

 però 

aviat vaig percebre que era desesperançadorament convencional i no vaig insistir en les meves 

indagacions. 

 És a la nit, especialment quan la lluna està gibosa i minvant, que veig la criatura. He provat 

la morfina; però la droga només ha estat un solució transitòria i m‟ha atrapat entre les seves urpes 

com un esclau sense esperança. Així que ara estic a punt de finalitzar-ho tot, un cop escrita una 

completa recopilació dels fets per al coneixement o el gaudi desdenyós dels meus semblants. Sovint 

em pregunto si no hauria pogut ser tot una pura fantasia: una mera al·lucinació de la febre mentre 

jeia afectat pel sol i delirava en el bot descobert després de la meva fugida del vaixell de guerra 

alemany. Això és el que em pregunto, però cada vegada m‟arriba llavors una vívida visió horrorosa a 

mode de rèplica. No puc pensar en el profund mar sense estremir-me davant els éssers innombrables 

que en aquest mateix instant poden estar reptant i removent-se pel seu fons llotós, venerant els seus 

antics ídols de pedra i gravant la seva pròpia imatge detestable en obeliscs submarins de granit 

amarat d‟aigua. Somio amb el dia en què potser s‟alcen per damunt de les onades per tal 

d‟arrossegar amb les seves urpes fètides les restes de la humanitat dèbil i esgotada per la guerra; amb 

el dia en què la terra s‟enfonsarà i l‟obscur sòl oceànic emergirà enmig del pandemònium 

universal.
12

 

 La fi s‟apropa. Sento un soroll a la porta, com si un cos immens i relliscós estigués topant 

contra ella. No em trobarà. Déu meu, la mà! La finestra! La finestra! 

6.2. «The Statement of Randolph Carter» (‘La declaració de Randolph Carter’) 

La declaració de Randolph Carter 

Els repeteixo, senyors, que les seves indagacions són en va. Detinguin-me per sempre si volen; 

empresonin-me o executin-me si necessiten una víctima per apaivagar la il·lusió que anomenen 

justícia,
1
 però no els puc dir res més que el que ja els he dit. Tot el que puc recordar, ho he explicat 

amb tota franquesa. No hi ha cap cosa que hagi distorsionat o amagat, i si hi ha algun fet més vague, 
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és només a causa de l‟obscur núvol que enterboleix la meva ment, d‟aquest núvol i de la naturalesa 

incerta dels horrors que l'han suscitat. 

Els torno a dir que no sé què se n‟ha fet, de Harley Warren; tot i que penso —i gairebé 

espero— que descansa en la pau de l‟oblit, si és que existeix un lloc tan benaurat.
2
 És veritat que 

durant cinc anys he estat el seu millor amic i que he format part de les seves terribles recerques al 

voltant del que és desconegut. No negaré, encara que el meu record és incert i imprecís, que és 

possible que el seu testimoni ens hagués vist junts, tal com afirma, a dos quarts de dotze d‟aquella nit 

horrorosa, al turó de Gainesville,
3
 en direcció al Pantà del Gran Xiprer. Fins i tot afirmaré que dúiem 

llanternes, pales i un peculiar rotlle de cable unit a uns instruments, ja que tots aquests elements han 

participat en l‟única i horrible escena que es manté gravada en la meva trastornada memòria. Però he 

d‟insistir en què, de tot allò que va succeir a continuació i del motiu pel qual em van trobar l‟endemà 

sol i atordit a la vora del pantà, no en sé res més enllà del que ja he explicat una vegada i una altra. 

Vostès diuen que no hi ha res al pantà o als voltants que pugui ser l‟escenari d‟un episodi tan 

aterridor. Jo els dic que solament sé el que vaig veure. Pot haver estat una visió o un malson —i 

ferventment desitjo que fos una visió o un malson— tanmateix això és tot el que la meva ment 

recorda del que va esdevenir durant aquelles hores espantoses des que vam deixar enrere el rastre 

dels homes. I per què Harry Warren no va tornar és un fet que només ell o la seva ombra —o una 

«cosa» innombrable que m‟és impossible de descriure— poden explicar. 

Com he dit abans, coneixia perfectament els estranys estudis de Harley Warren i hi havia 

participat fins a cert punt. De la seva col·lecció immensa de llibres estranys i rars sobre temes 

prohibits, he llegit tots els que estan escrits en llengües que domino; però aquests són pocs comparats 

amb tots aquells que apareixen en llengües que no comprenc. Em sembla que la majoria estan escrits 

en àrab; i el llibre infernal que va provocar el desenllaç —el llibre que ell duia a la butxaca i que es 

va endur més enllà d‟aquest món— presentava uns caràcters que no he vist mai enlloc més.
4
 Warren 

no em va explicar mai de què tractava. Pel que fa a la naturalesa dels nostres estudis: cal dir altra 

vegada que ja no ho recordo amb exactitud? I penso que l'oblit és més aviat misericordiós, atès que 

es tractava d'estudis terribles, als quals vaig dedicar-me més per fascinació morbosa que no per 

interès autèntic. Warren sempre em va dominar, i a vegades el temia. Recordo com em vaig estremir 

davant la seva expressió facial la nit abans de l‟horrible esdeveniment, quan parlava incessantment 

de la seva teoria sobre “per què alguns cadàvers mai no es descomponen, sinó que es mantenen 

intactes dins la tomba durant milers d‟anys”. Però ara ja no tinc por d‟ell perquè sospito que ha 

conegut horrors que superen la meva imaginació. Ara tinc por per ell. 

Repeteixo un cop més que no tinc cap idea clara de quin era el nostre objectiu aquella nit. 

Veritablement, té molt a veure amb alguna cosa del llibre que Warren duia al damunt —el llibre 

antic de caràcters indesxifrables que li havia arribat de l‟Índia feia un mes— però juro que no sé què 

era el que esperàvem trobar. El seu testimoni diu que ens va veure a dos quarts de dotze al turó de 

Gainesville, en direcció al Pantà del Gran Xiprer. Probablement això és cert, però no ho recordo amb 
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claredat. Només una escena ha quedat gravada en la meva ànima, i pot ser que hagués succeït molt 

després de la mitjanit, ja que la lluna minvant estava ja alta en el cel vaporós. 

El lloc era un antic cementiri, tan antic que em vaig estremir davant els nombrosos vestigis 

d‟anys immemorials. Estava situat en una fondalada humida i profunda, coberta de gespa alta, molsa 

i unes estranyes herbes enfiladisses, on regnava una fetor vaga que la meva ociosa imaginació va 

associar absurdament amb la idea de pedres en descomposició. Per tot arreu hi havia signes 

d‟abandonament i decrepitud, i estava obsessionat amb la idea que Warren i jo érem els primers 

éssers vius que envaíem un silenci letal que s‟havia mantingut durant segles. Per damunt la vora de 

la vall, una pàl·lida lluna minvant treia el cap a través dels vapors pestilents que emanaven de les 

ignorades catacumbes i sota els seus rajos tènues i vacil·lants vaig poder distingir un panorama 

inquietant de làpides antigues, urnes, cenotafis i façanes de mausoleus; tot estava enrunat, cobert de 

molsa, i ennegrit per la humitat i mig ocult per una espessa exuberància de vegetació malsana. La 

primera impressió vívida que vaig tenir de la meva presència en aquella necròpolis terrible va ser 

l‟instant en què em vaig aturar amb Warren davant d‟un sepulcre mig enterrat i vam deixar caure uns 

embalums que sembla ser que havíem carregat. En aquell moment em vaig adonar que duia una 

llanterna elèctrica i dues pales, mentre que el meu company estava proveït d‟una llanterna similar i 

d‟un equip telefònic portàtil. No vam pronunciar ni un sol mot, ja que pel que sembla, sabíem 

perfectament on érem i què hi fèiem, i, sense perdre ni un sol instant, vam agafar les pales i vam 

començar a treure gespa, males herbes i terra de la llisa tomba arcaica. Després de desenterrar tota la 

superfície, formada per tres immenses lloses de granit, vam retrocedir uns quants passos per 

examinar aquella funesta escena i em va semblar que Warren feia alguns càlculs mentals. Aleshores 

va tornar al sepulcre i, emprant la pala com a palanca, va intentar aixecar la llosa que es trobava al 

costat d‟una ruïna de pedra que és probable que al seu dia hagués estat un monument. No ho va 

aconseguir i em va fer un gest perquè m‟apropés a ajudar-lo. Finalment la unió de les nostres forces 

va afluixar la pedra, que es va alçar i desplaçar cap a un costat.  

La llosa retirada va revelar una negra obertura des de la qual emergia una afluència de gasos 

miasmàtics tan nauseabunds que vam retrocedir horroritzats. No obstant això, al cap d‟una estona 

ens vam acostar altra vegada a la fossa i ens va semblar que les exhalacions eren més suportables. 

Les llanternes van descobrir la part superior d‟un tram d‟esglaons de pedra que degotaven una 

espècie de líquid immund de les entranyes de la terra i que estaven envoltats per uns murs humits 

coberts de salnitre. I ara, per primera vegada, em venen a la memòria detalladament les paraules que 

Warren em va dirigir amb la seva veu melodiosa de tenor; una veu particularment serena davant 

d‟aquell entorn pertorbador: 

—Em sap greu haver de demanar-te que et quedis a la superfície —va dir—, però seria un 

crim deixar que algú que tingués els nervis tan fràgils com tu baixés fins allà. No et pots imaginar, ni 

tan sols amb tot el que has llegit i el que t‟he explicat, les coses que hauré de veure i que hauré de 

fer. És una feina diabòlica, Carter, i dubto que cap home que no tingui nervis d‟acer pugui mai 
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afrontar-ho i sortir-ne viu i sense haver perdut el seny.
5 

No desitjo ofendre‟t, el cel sap que 

m‟agradaria que estiguessis al meu costat; però en certa manera la responsabilitat és meva i no 

podria arrossegar cap avall una persona tan nerviosa com tu vers una mort probable o la bogeria. Ja 

et dic que no et pots imaginar com és realment la cosa que hi ha! Però et prometo que et mantindré 

informat per telèfon de tot el que succeeixi, ja pots observar que tinc cable suficient per arribar al 

centre de la terra i tornar! 

Encara em ressonen a la memòria aquells mots desapassionats; i encara recordo les meves 

objeccions. Em sembla que estava desesperadament ansiós d‟acompanyar el meu amic a aquelles 

profunditats sepulcrals. No obstant això, ell va romandre obstinat i inflexible en la seva negativa. 

Fins i tot va amenaçar d‟abandonar l‟expedició si jo persistia en la meva insistència; una amenaça 

que va fer efecte perquè només ell posseïa la clau que conduïa a la «cosa».
6 
Tot això és el que encara 

puc recordar, tot i que ja no sé quina mena de «cosa» cercàvem. Un cop va aconseguir el meu 

reticent consentiment al seu propòsit, Warren va prendre el rodet de cable i va ajustar els 

instruments. Amb un gest seu d‟assentiment amb el cap, vaig agafar un d‟aquests instruments i em 

vaig asseure damunt una làpida antiga i descolorida que estava prop de l‟obertura recentment 

descoberta. Aleshores va donar-me la mà, es va carregar el rotlle de cable a l‟espatlla i va 

desaparèixer dins d‟aquell ossari indescriptible. Durant uns instants vaig observar la llum de la 

llanterna i vaig sentir el soroll que feia el cable a mesura que l‟anava deixant anar; però aviat la llum 

va desaparèixer abruptament, com si hagués trobat que l‟escala de pedra feia un gir, al mateix temps 

que va deixar d‟escoltar-se també el soroll del cable. Estava sol, però aquells filaments màgics, la 

superfície aïllant dels quals semblava verda sota els rajos vacil·lants de la lluna minvant, m‟unien a 

les profunditats desconegudes. 

En el silenci sepulcral d‟aquella necròpolis arcaica i deserta, la meva ment va concebre les 

fantasies i il·lusions més horripilants, mentre que els grotescos sepulcres i els monòlits adquirien per 

moments una personalitat espantosa, com si estiguessin mig conscients. Unes ombres amorfes 

semblaven estar a l‟aguait en els racons obscurs de la fondalada atapeïda de vegetació malsana i es 

balancejaven com si es tractés d‟una processó cerimonial blasfema més enllà dels portals de les 

tombes corrompudes del vessant del turó; unes ombres que no podien haver estat projectades per 

aquella pàl·lida lluna que s‟entreveia. Jo consultava constantment el rellotge amb la llum de la 

llanterna elèctrica i escoltava amb ansietat febril el receptor del telèfon; però durant més d‟un quart 

d‟hora no vaig sentir res. Llavors va sonar un imperceptible clic a l‟aparell i vaig cridar el meu amic 

amb veu tensa. Tot i l‟aprensió que sentia, no estava preparat per les paraules que em van arribar 

d‟aquella estranya cripta, pronunciades amb la veu més alarmada i agitada que li he sentit mai a 

Harley Warren. Ell, que tan calmosament m‟havia deixat feia tan poca estona, ara em parlava des de 

les profunditats amb un xiuxiueig tremolós, més sinistre que l‟esgarip més punyent: 

—Déu meu! Si poguessis veure el que estic veient! 
7
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No vaig poder respondre. Mut, només podia esperar. Aleshores, es va tornar a sentir el seu 

to frenètic: 

—Carter, és terrible..., monstruós..., increïble! 

Aquesta vegada no em va fallar la veu, i vaig abocar sobre el transmissor una onada de 

preguntes esverades. Aterrit, vaig continuar repetint: 

—Warren! Què és? Què és? 

Altra vegada em va arribar la veu del meu amic, encara ronca per la por i, en aquell 

moment, aparentment tenyida de desesperació: 

—No t’ho puc dir, Carter! Això va molt més enllà de tota imaginació... No m’atreveixo a 

explicar-t’ho... Cap home podria conèixer-ho i seguir viu... Déu meu! Mai havia concebut AIXÒ! 
8
 

De nou es va fer el silenci, interromput pel meu torrent incoherent de preguntes precipitades. 

Llavors, vaig sentir la veu de Warren, marcada pel terror més incontrolable: 

—Carter! Per l’amor de Déu, col·loca altra vegada la llosa i surt d’aquí si pots! Ràpid!... 

Deixa-ho tot i marxa... És la teva única oportunitat! Fes el que et dic i no em preguntis res! 

Ho vaig sentir, però solament vaig ser capaç de repetir les meves frenètiques preguntes. 

Estava envoltat de tombes, de foscor, d‟ombres; i per sota meu hi havia una amenaça que 

sobrepassava els límits de la imaginació humana. Tanmateix, el meu amic es trobava en una situació 

més perillosa que jo, i a través del meu esfereïment em vaig sentir una mica ofès pel fet que em 

pogués veure capaç d‟abandonar-lo en aquelles circumstàncies. Un altre clic, i després d‟una pausa, 

un crit planyívol de Warren: 

—Fuig! Per l’amor de Déu, posa la llosa i surt disparat! 

Alguna cosa en aquella expressió infantil emprada pel meu company, que era evident que 

estava aterrit, va retornar-me les facultats. Vaig recompondre‟m i vaig cridar amb determinació: 

—Warren, aguanta! Ara baixo! 

Però davant d‟aquest oferiment, el to del meu company es va convertir en un crit de 

desesperació extrema: 

—No! No ho pots entendre! És massa tard... i és culpa meva. Col·loca la llosa i corre... Ni 

tu ni ningú ja no podeu fer-hi res! 

El to de veu va tornar a canviar, adquirint aquesta vegada un matís mes suau, com de 

resignació desesperançada. Amb tot, va mantenir la profunda preocupació que sentia per mi: 

—Ràpid..., abans que sigui massa tard! 

Vaig intentar no fer-li cas; vaig intentar vèncer la paràlisi que em retenia i complir la meva 

promesa d‟apressar-me a ajudar-lo. Però el següent xiuxiueig em va atrapar encara immòbil, pres per 

les cadenes de l‟horror absolut. 

—Carter..., afanya’t! És inútil..., has de marxar... Millor un de sol que no tots dos... La 

llosa... 

Una pausa, un altre clic i aleshores la dèbil veu de Warren: 
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—Ja gairebé ha acabat tot... No ho facis més difícil... Cobreix aquestes escales del dimoni i 

corre per salvar la teva vida... Estàs perdent el temps... Adéu, Carter..., ja no et veuré més. 

En aquest instant, el xiuxiueig de Warren es va convertir en un crit; un crit que va 

augmentar gradualment fins a convertir-se en un alarit que contenia un terror infinit: 

—Maleïdes siguin aquestes criatures infernals..., n’hi ha una legió... Déu meu! Fuig! Fuig! 

Fuig! 

Després es va fer el silenci. No sé durant quanta estona interminable vaig romandre assegut 

estupefacte; xiuxiuejant, murmurant, cridant i xisclant a aquell telèfon. Una i altra vegada, durant 

una eternitat, vaig xiuxiuejar, murmurar, cridar, xisclar i esgaripar: 

—Warren! Warren! Respon-me, hi ets? 

I llavors va arribar fins a mi l‟horror més suprem de tots: el fet més increïble, inimaginable, 

gairebé innombrable. Ja he dit que m‟havia semblat una eternitat tot el temps que havia transcorregut 

des que havia sentit l‟esgarip de Warren en el seu últim avís desesperat, i que ara únicament els 

meus crits trencaven aquell silenci espantós. No obstant això, al cap d‟una estona es va tornar a 

sentir un clic en el receptor i vaig aguditzar l‟oïda per escoltar. Vaig tornar a cridar: 

—Warren, que hi ets? 

I com a resposta vaig sentir la «cosa» que ha causat aquest núvol a la meva ment. No 

intento, senyors, explicar quina era la naturalesa d‟aquella «cosa», d‟aquella veu, ni tampoc puc 

aventurar-me a descriure-la amb detall, ja que les primeres paraules em van fer perdre la consciència 

i van crear un buit en la meva memòria que es va mantenir fins a l‟instant en què vaig despertar-me a 

l‟hospital. Puc dir que la veu era profunda, buida, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, 

incorpòria? Què més en puc dir? Aquest va ser el final de la meva experiència, i aquí finalitza el meu 

relat. La vaig sentir, i no sé res més. La vaig sentir mentre seia petrificat en aquell cementiri 

desconegut de la fondalada, enmig de les pedres derruïdes i les tombes enderrocades, la vegetació 

alta i els vapors miasmàtics. La vaig sentir clarament des de les profunditats més recòndites d‟aquell 

infernal sepulcre obert mentre veia dansar unes necròfagues ombres sense forma sota l‟execrable 

lluna minvant. I això és el que va dir: 

—BOIG, WARREN ÉS MORT! 

6.3. Notes explicatives dels relats 

Les notes explicatives de l‟edició original que s‟han traduït a continuació han estat escrites 

per S. T. Joshi, el principal estudiós i expert en l‟obra i la figura de H. P. Lovecraft i editor 

de l‟antologia. Les sigles que apareixen a les notes corresponen a les abreviacions de The 

Dunwich Horror and Others (DM), At the Mountains of Madness and Other Novels (MM), 

Miscellaneous Writings (MW) i Selected Letters (SL), les quals fan referència a 

publicacions de l‟editorial Arkham House sobre l‟autor i la seva obra. 
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A l‟edició original, abans de les notes explicatives de cada relat apareix un text breu on 

s‟aporta més informació sobre la narració. S‟ha pres la decisió de no traduir aquests textos 

perquè no es tracta d‟una edició real i s‟ha considerat que era més útil introduir el seu 

contingut dins d‟aquest treball a mode de contextualització de les dues obres tractades. De 

la mateixa manera, s‟han eliminat les remissions internes cap a altres parts o narracions del 

llibre original perquè es creu que en aquest context són innecessàries, però alhora s‟ha 

compensat aquesta pèrdua afegint la informació que era l‟objecte de tals remissions. 

Finalment, cal esmentar que es presenten les notes separades al final de les traduccions dels 

relats (com a l‟original) a causa del seu nombre i extensió, per facilitar una lectura 

continuada i sense interrupcions, atès que l‟estil de l‟autor és també bastant dens. 

6.3.1. «Dagó» 

1. Referència a incidents com ara l‟enfonsament del Lusitania per part un submarí alemany el 7 de 

maig de 1915. Hi van morir 1.200 persones, 128 de les quals eren nord-americans. Lovecraft va 

condemnar aquesta acció en el poema «The Crime of Crimes» (Interesting Items, juliol de 1915). 

2. Aquest detall hauria estat particularment susceptible per a Lovecraft, que al llarg de la seva vida 

va mostrar una forta aversió al marisc. Vegeu un fragment posterior de la història: «La pudor de peix 

era exasperant...». 

3. Aquest incident va ser evidentment el nucli del somni en el qual es basa la història. 

4. Fa referència a l‟obra El paradís perdut de John Milton (1667), 2: 871-1055, quan Satanàs 

decideix marxar de l‟Infern i ascendir fins a la nova Terra que s‟acaba de crear. 

5. John Ravenor Bullet del Transatlantic Circulator
9
 havia expressat els seus dubtes pel que fa a la 

propietat del mot scientist („científic‟), considerant-la un neologisme. Tot i que Lovecraft no va 

canviar la paraula en aquest text, més endavant empraria el terme més estàndard man of science 

(„home de ciència‟) en altres històries. Vegeu A les muntanyes de la follia (1931): «I am forced into 

speech because men of science have refused to follow my advice without knowing why» («Em veig 

forçat a parlar ja que, els homes de ciència, sense saber el perquè, han rebutjat el meu consell»). 

(MM 3).  

6. ciclopi: estil antic de construcció en què s‟empraven pedres de mida immensa. El terme deriva de 

la creença grega que aquestes estructures havien estat creades pels ciclops, un raça de gegants. 

                                                           
9
 El Transatlantic Circulator va ser un grup angloamericà de periodistes aficionats que intercanviaven i 

criticaven els seus escrits. Lovecraft hi va participar i els va enviar alguns dels seus manuscrits. (N. de 

la T.) 
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7. Gustave Doré (1832-1883), pintor i il·lustrador francès. Lovecraft va veure les seves il·lustracions 

de El paradís perdut (1866), de la Divina Comèdia (1861-68) i del Poema del vell mariner de 

Coleridge (1876) de petit; van tenir molt a veure amb el seu interès per la weird fiction. Vegeu 

«Pickman‟s model» (1926), on es fa referència als mestres de l‟art fantàstic: «Aquells homes van 

captar alguna cosa —més enllà de la vida— que aconsegueixen fer-nos atrapar durant un segon. 

Doré tenia aquesta capacitat... i Pickman la tenia com ningú l‟ha tinguda abans o —demano al cel— 

la tindrà mai». (DH 13). 

8. L‟escriptor de relats curts Edgar Allan Poe (1809-1849) va ser la principal influència literària de 

Lovecraft, que el va descobrir als vuit anys. El novel·lista britànic Edward Bulwer-Lytton (1803-

1873) és conegut principalment per l‟obra The last days of Pompeii (1834), però també va escriure el 

clàssic conte de la casa encantada «The Haunted and the Haunters; or, The House and the Brain» 

(1859), així com les novel·les de weird fiction Zanoni (1842) i A strange story (1862). 

9. Lovecraft esmenta l‟home de Piltdown en diversos relats. Aquesta farsa es va perpetrar el 1912, 

quan un crani humà molt semblant al d‟un ésser humà modern, unit a una mandíbula semblant a la 

d‟un simi, va ser trobat prop de la localitat de Piltdown, al sud d‟Anglaterra. L‟engany es va 

descobrir el 1953. Encara hi ha un debat obert sobre el seu fals descobridor. 

10. El nom del ciclop a l‟Odissea d‟Homer és Polifem. Vegeu la descripció de Cthulhu a «La crida 

de Cthulhu» (1926): «... Entre les pedres de les construccions d‟aquella costa de la mort que no 

pertanyia a la terra, la Cosa titànica procedent dels estels bavejava i barbollava com feia Polifem en 

maleir el vaixell fugitiu d‟Odisseu. Després, més agosarat que no pas el ciclop de l‟epopeia, el gran 

Cthulhu va lliscar greixosament dintre de l'aigua...».
10

  

11. Dagó era el déu principal dels filisteus, adoptat dels cananeus. No era un déu-peix, sinó més aviat 

un déu d‟aigua o una divinitat de la vegetació. Els primers estudiosos bíblics van assumir 

erròniament que el nom coincidia amb el semític dag on („peix de la tristesa‟). En el llibre dels 

Judges 16:23-31, Samsó enderroca el Temple de Dagó a Gaza. 

12. Vegeu «La crida de Cthulhu»: «L‟abominació espera i somia a les profunditats, i la destrucció 

planeja sobre les insegures ciutats de la humanitat». 

6.3.2. «La declaració de Randolph Carter» 

1. la il·lusió que anomenen justícia: una reflexió de l‟adopció de Lovecraft de la mirada cínica de 

Nietzsche sobre els preceptes ètnics abstractes. «A mesura que el salvatge es desenvolupa, adquireix 

experiència i formula codis del que està “bé” i del que està “malament” a partir dels records 

                                                           
10

 Lovecraft, H. P. (2010). La crida de Cthulhu i altres narracions. Trad. Emili Olcina. Barcelona: 

Editorial Laertes. (N. de la T.) 
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d‟aquelles accions que l‟han ajudat o li han fet mal... Llavors, del principi de bescanvi prové la 

il·lusió de la “justícia”...» («In Defence of Dagon»; MW 165). Aquest punt de vista deriva de La 

genealogia de la moral de Nietzsche. 

2. «Personalment, no m‟he de preocupar gens per la immortalitat. No hi ha res millor que l‟oblit, ja 

que en l‟oblit no hi ha cap desig insatisfet» («In Defence of Dagon»; MW 166). Aquesta és la 

temàtica del poema en prosa «Ex Oblivione» (1921). 

3. El que es llegeix en el text mecanografiat de Lovecraft és «Gainsville», però aparentment es tracta 

d‟un error, atès que se suposa que es refereix a la ciutat de Florida anomenada Gainesville. 

4. Aquesta és una de les primeres aparicions del topos del «llibre mític» de Lovecraft. El llibre en 

qüestió clarament no és el Necronomicó, ja que aquest existeix en àrab, grec, llatí i anglès, i el 

narrador està familiaritzat amb aquestes llengües.  

En aquest relat, la idea (en el somni, en tot cas) va ser inspirada per l‟extensa col·lecció de Samuel 

Loveman de volums rars i obscurs: «Tot el que recordo és que seguíem alguna idea que Loveman 

havia tingut arran de la lectura exhaustiva d‟alguns vells llibres rars, dels quals només ell en posseïa 

les úniques còpies existents. (Loveman, com potser sabran, té una àmplia biblioteca de primeres 

edicions rares i altres tresors preciosos per al cor d‟un bibliòfil)». (SL I.95) 

5. En aquest moment del somni, Loveman diu a Lovecraft: «En qualsevol cas, aquest no és lloc per a 

algú que no pot passar les proves físiques de l‟exèrcit» (SL I.95), una referència que revela que 

Lovecraft no va superar les proves físiques quan va intentar allistar-se a la Rhode Island National 

Guard (i posteriorment, a l‟exèrcit dels Estats Units) durant la declaració de guerra d‟aquest país 

contra Alemanya el maig de 1917 (vegeu SL I.45-49). 

6. En el somni, Loveman va amenaçar amb «suspendre la recerca i buscar un altre company per a 

l‟exploració —va esmentar un tal “Dr. Burke”, un nom que no em resultava gens familiar» (SL 

I.96). 

7. Loveman fa un comentari preliminar en el somni: «Lovecraft... Em sembla que estic a punt de 

trobar-ho... » (SL I.96). 

8. En el somni Loveman diu: «No t‟ho puc dir... No m‟atreveixo…Mai havia concebut AIXÒ… No 

ho puc dir… Podria fer embogir qualsevol ment... Un moment... Què és això?» (SL I.96). 

7. ANÀLISI DELS RELATS TRADUÏTS  

7.1. L’estil en els relats seleccionats 

Els dos relats traduïts són una clara mostra de l‟estil marcat que caracteritza Lovecraft. La 

característica comuna més evident són les extenses descripcions d‟escenes i paisatges a 
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través de l‟ús d‟adjectius subjectius, els quals predisposen el lector a la repulsió i a la por 

com ara shaken o fiendish. També cal destacar la repercussió que té la presència d‟un únic 

narrador dins el relat, cosa que centra l‟atenció del lector en la història des d‟un sol punt de 

vista i, davant l‟alteració que el personatge mostra al llarg dels esdeveniments, li provoca 

inquietud. Això s‟observa a «Dagon» quan el narrador expressa que embogeix («I think I 

went mad then»), fet que evidencia l‟horror que testimonia el protagonista. La 

predeterminació vers alguna cosa horrible que es pot sentir també està influenciada per 

l‟estil, sobretot per les repeticions de paraules que formen l‟atmosfera inquietant que regna 

en les dues narracions.  

A més, els suspens i la incertesa són sempre presents gràcies a la puntuació i a les oracions 

curtes en què es relata la successió d‟esdeveniments, que es contraposen a les llargues 

oracions de descripcions d‟escenes obscures i tenebroses com la del cementiri de «The 

Statement of Randolph Carter». L‟ús d‟oracions curtes permet a l‟autor expressar amb 

precisió el contingut de la història que vol que es conegui, mentre que alhora li permet 

amagar certa informació que pretén que es creï a la imaginació del lector. Aquesta voluntat 

expressa de deixar que el lector imagini el contingut es fa palesa en les descripcions dels 

éssers terrorífics que protagonitzen els relats, dels quals mai s‟arriba a obtenir una clara 

concepció de l‟aspecte. Es donen pocs detalls, i a través del narrador només s‟arriba a saber 

com d‟aterridors són, però mai se sap el perquè d‟aquest horror. Finalment, cal destacar la 

forma del desenllaç, que no deixa mai indiferent i que culmina amb un efecte de sorpresa o 

de por, que en alguns casos com ara el de «Dagon» no aclareix si es tracta de realitat o és 

fruit de la bogeria del narrador. Per tant, la seva veracitat fa dubtar el lector. Així, l‟estil 

clarament influeix en la manera de percebre el terror, fet que es pot observar més 

detalladament a continuació amb l‟anàlisi més profunda de les característiques de les dues 

narracions traduïdes.  

7.2. «Dagon» (‘Dagó’) 

7.2.1. Estructura 

7.2.1.1. Inici  

El relat s‟inicia in media res i se situa en un temps posterior al dels esdeveniments de la 

trama principal, cosa que justifica que el temps verbal sigui el present. El tipus de narrador 

és el que caracteritza les històries de Lovecraft, un narrador intern masculí en primera 
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persona que, trasbalsat per les revelacions que ha experimentat, necessita morfina per poder 

pal·liar els malsons i les visions que el turmenten. La presència de la morfina és molt 

característica de les obres de la època de l‟escriptor, incloses les de Poe, ja que era la droga 

més estesa i emprada en medicina, la qual es va començar a comercialitzar i a receptar 

durant el segle XIX. D‟aquí que aparegui com a mitjà per oblidar la terrible experiència.  

Ja al principi l‟autor ens avança el desenllaç, fet no gaire propi del gènere, expressant la 

intenció del narrador de suïcidar-se tot saltant per la finestra i intenta justificar la seva 

decisió a través d‟un escrit a mode de diari que relata els fets que l‟han traumatitzat, un text 

que és precisament el que conforma la història interna de la narració. Es tracta d‟un relat 

dins d‟un altre relat, una història que provoca la situació que es presenta en l‟altra, on es 

produeix el desenllaç final. Així, la traducció ha d‟adquirir un to dramàtic fruit d‟aquesta 

intensitat narrativa (amb expressions com «suportar aquesta tortura» o «considerable 

pressió mental»). Crida l‟atenció que s‟al·ludeix directament al lector en certs instants, un 

tractament que en anglès no permet distingir el grau de formalitat a causa de l‟ús indistint 

del you i que en català s‟ha traduït per la forma de tractament de cortesia plural vostès per 

marcar el registre elevat i la situació comunicativa formal.  

7.2.1.2. Progressió de la trama 

Un cop presentada la situació inicial, es presenta l‟aventura del narrador, la seva condició de 

mariner i la seva fugida del vaixell que l‟havia fet presoner. És en aquest punt quan 

apareixen les extenses descripcions d‟escenaris que conformen la intriga que envolta les 

vivències del protagonista i la seva arribada a un entorn totalment desconegut i aterridor, 

cosa que obliga que la traducció mantingui la sensació d‟estranyesa i d‟incomoditat, com es 

pot observar en el següent fragment: 

[1.a.] The region was putrid with the carcasses of decaying fish,
 
and of other less describable 

things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. 

[1.b.] La regió era pútrida, hi havia restes de peixos en descomposició i altres elements menys 

descriptibles, els quals vaig observar que sobresortien del fang repugnant d‟aquella plana 

inacabable.   

Les accions del personatge apareixen filtrades a partir de les impressions i valoracions 

personals del que està succeint, i això permet que es creï l‟atmosfera que incrementa la 

tensió narrativa, que s‟ha de veure reflectida en la traducció mentre es manté l‟estructura i el 

sentit dels mots originals. 
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7.2.1.3. Suspens 

La intriga del relat es basa en oracions curtes i l‟ús de la puntuació, que pretenen no 

presentar més informació de la necessària per mantenir el to de misteri i d‟imminència. 

Això fa que a l‟hora de traduir s‟hagi de mantenir al màxim la brevetat de les estructures i la 

precisió dels elements narratius, com en l‟exemple: 

[2.a.] Then suddenly I saw it. 

[2.b.] De sobte, ho vaig veure. 

Es pot observar que en la traducció apareix el pronom ho en comptes d‟altres pronoms com 

allò o construccions com què era per donar el mínim d‟informació possible, alhora que la 

puntuació catalana entre comes permet emfatitzar el suspens de l‟oració. Lovecraft evita 

detallar l‟origen del terror, a diferència del terror clàssic, i se centra en els efectes que aquest 

provoca en el narrador, a través de l‟ús dels adjectius en les descripcions i les repeticions de 

mots. Les vaguetats informatives són presents a través del mot thing (traduït per «cosa»), 

que es repeteix al llarg del relat per no donar forma a l‟horror. A més, s‟empra com a 

justificació d‟aquestes imprecisions l‟alteració mental del protagonista, terriblement afectat 

pels fets i incapaç de recordar-los amb claredat. Així, el repte principal que presenta la 

producció del relat en català és conservar aquesta imprecisió perquè el lector la desenvolupi 

en la seva imaginació, cosa que s‟ha mantingut en la llengua meta. 

7.2.1.4. Desenllaç i efecte produït 

El final de la narració es caracteritza pel retorn al present del narrador i la ràpida successió 

dels darrers esdeveniments. Les reflexions internes del protagonista sobre els fets viscuts 

qüestionen si es tracta d‟una mera fantasia o de fets reals, sensació que es manté fins a les 

últimes línies, on es produeix un gir final. Aquest efecte es mostra en el següent exemple: 

[3.a.] The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering 

against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! 

[3.b.] La fi s‟apropa. Sento un soroll a la porta, com si un cos immens i relliscós estigués 

topant contra ella. No em trobarà. Déu meu, la mà! La finestra! La finestra! 

La presència, real o fictícia, de la mà del monstre desencadena el suïcidi. Aquesta referència 

a la mà característica de l‟ésser amb qui topa a la plana oceànica és el punt àlgid del relat. 

Això explica per què s‟ha traduït «that hand» per «la mà», ja que es considera que l‟article 

definit manté en major mesura la sorpresa per la forma de l‟extremitat i la voluntat de 
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Lovecraft de no donar-ne més detalls, així com conserva l‟objectiu emfàtic que presenta la 

cursiva original. 

7.2.2. Recursos expressius i literaris 

7.2.2.1. Ús dels adjectius 

La presència de l‟adjectivació és un tret molt freqüent al llarg del relat i constitueix 

l‟essència del terror de la narració. Els adjectius subjectius imperen en totes les frases i 

determinen l‟estat psicològic del narrador, tal com fa palès l‟exemple següent: 

[4.a.] I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror 

to me; [...] 

[4.b.] Ja he comentat que la monotonia ininterrompuda de la planura ondulada produïa un 

horror vague dins meu; [...] 

Cal esmentar especialment l‟ordre dels adjectius, ja que en català, a diferència de l‟anglès, 

solen situar-se darrere del nom que complementen. Aquest és el motiu pel qual la majoria 

d‟adjectius de la traducció apareixen sempre posposats, excepte en els usos més literaris. És 

important també la presència repetida de l‟adjectiu hideous, que curiosament es limita a 

remarcar l‟horror del relat, però no aporta cap detall sobre la naturalesa d‟aquest horror i 

que s‟ha traduït pels adjectius terrible o horrible segons el context. A més, són molt 

habituals els adjectius que actuen com a equivalents a l‟hora de presentar una mateixa 

imatge o entorn. En són un exemple els adjectius referents a la grandària del monòlit que 

atrau l‟atenció del protagonista, un element principal del relat, com ara vast, enormous, 

gigantic o massive, els quals han requerit una àmplia utilització de sinònims a causa de la 

seva proximitat (gros, enorme, gegantí, immens). D‟aquesta manera, es pot constatar que un 

dels recursos expressius principals de «Dagon», si no el fonamental, és l‟adjectivació, la 

qual cosa obliga que la traducció mantingui la seva presència, ja que sinó seria impossible 

transmetre el misteri que pretén plasmar Lovecraft. 

7.2.2.2. Creació d‟imatges 

La creació d‟entorns imaginaris que generen el sentiment de por, en aquest cas fruit d‟un 

somni, són molt importants per al terror còsmic que caracteritza el relat. Seguint la 

concepció gòtica, els elements naturals adquireixen una connotació obscura enmig d‟un 

ambient desolador que aïlla el protagonista del món i el fa testimoni de l‟horror que regna 

en el paisatge. Totes aquestes característiques provoquen que la traducció hagi de preservar 

la sensació de solitud que es transmet al lector i de desesperació que es mostra a través de 
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l‟adjectivació, la presència de figures literàries (metàfores, al·legories) i la precisió dels 

termes utilitzats per l‟autor com gibbous moon («lluna gibosa»), ledge («sortint de roca») o 

slope («vessant»), juntament amb un registre elevat. Per això, s‟ha intentat mantenir tots 

aquests elements d‟acord amb l‟original i la màxima fidelitat pel que fa al caràcter literari 

del text, com ara el contrast entre colors i la metàfora que s‟observa a: 

[5.a.] The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless 

cruelty; as though reflecting the inky marsh beneath my feet. 

[5.b.] El sol ardent brillava en un cel que em semblava gairebé negre amb la seva cruel manca 

de núvols; com si reflectís els aiguamolls de tinta que hi havia sota els meus peus. 

En aquest fragment es presenten les extremes condicions de l‟indret on arriba el narrador i 

per això es pretén transmetre aquesta duresa a través dels adjectius ardent, negre i cruel, 

així com la metàfora aiguamolls de tinta, un reflex de la putridesa de l‟entorn i que crea un 

contrast entre el cel blau i el negre del sòl. Així, la pròpia descripció ja integra uns 

elements que repel·leixen el lector i el fan sentir immers dins la història. 

7.2.2.3. Repeticions de paraules 

La presència repetida del mateix terme al llarg de la narració no és estranya en els relats de 

Lovecraft i tampoc no ho és a «Dagon». Aquest èmfasi és intencionat i es produeix amb 

l‟objectiu de mantenir la intensitat narrativa i realçar l‟atmosfera asfixiant. Així, mots com 

sun («sol»), hummock («monticle») o slope («vessant») són molt freqüents, fet que es veu 

reflectit també a la traducció, i serveixen per accentuar la duresa de les condicions 

ambientals que envolten el narrador. A més, hi ha paraules que presenten trets 

convencionals propis de l‟època, com ara Nature, la qual s‟ha traduït amb la majúscula 

inicial, «Natura». També, són habituals les repeticions d‟estructures, que moltes vegades no 

segueixen l‟ordre normal dels elements de l‟oració, sinó que mostren inversions 

sintàctiques. Aquestes característiques s‟han mantingut a la traducció, ja que són un tret 

estilístic molt important en la creació del terror, com es pot observar en el fragment següent: 

[6.a.] Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist‟s or archaeologist‟s 

delight, I examined my surroundings more closely. 

[6.b.] Atordit i espantat, encara que amb cert estremiment de delit propi d‟un científic o d‟un 

arqueòleg, vaig examinar el meu entorn amb més deteniment. 

D‟aquesta manera, ha estat fonamental conservar aquestes repeticions per no alterar 

l‟estructura original ni interferir en el sentit ni en la voluntat de l‟escriptor de seguir un 

model de llengua propi. 
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7.2.2.4. Referències històriques o culturals 

Les referències històriques i culturals són molt presents en aquest relat i alhora, 

constitueixen el nucli de la història. El mateix títol ho demostra, ja que es tracta del nom del 

déu filisteu Dagó, una divinitat antiga que, segons el protagonista, podria explicar l‟origen 

de l‟ésser amb qui topa en la seva terrible experiència. A més, a l‟inici es parla de la Gran 

Guerra i d‟una nau correu pròpia del segle XX, el paquebot. Aquests termes, així com la 

denominació col·lectiva Hun, de caràcter despectiu cap al poble alemany (traduïda per 

«teutons» per mantenir l‟efecte original de menyspreu), són característics de l‟època en què 

es va escriure el relat, el 1917, a finals de la Primera Guerra Mundial, esdeveniment que va 

colpir Lovecraft. De la mateixa manera, el descobriment de l‟home de Piltdown, que 

finalment va resultar ser fals, és un fet contemporani de l‟autor que s‟esmenta dins l‟obra. 

Hi ha al·lusions a altres escriptors (John Milton, Edward Bulwer) i al mestre de Lovecraft, 

E. A. Poe. El pintor Doré també hi te cabuda, així com la mitologia grega, que constitueix el 

centre de l‟horror amb la semblança del monstre amb Polifem, de l‟Odissea d‟Homer. Per 

tant, dins la traducció, tots aquests elements s‟han hagut de tractar en la cultura meta. Així, 

les obres d‟autors es mostren en català si han estat traduïdes, de la mateixa manera que el 

nom del ciclop d‟Homer apareix amb la seva denominació catalana establerta, «Polifem». 

7.3. «The Statement of Randolph Carter» (‘La declaració de Randolph Carter’) 

7.3.1. Estructura 

7.3.1.1. Inici 

L‟inici del relat està molt marcat pel registre, ja que es tracta d‟una declaració policial. La 

història s‟inicia pel final, des de fora del relat central de la narració, el qual ha succeït en un 

temps passat. El protagonista es dirigeix a un públic i s‟intenta donar cert caràcter oral al 

text però sempre a través d‟un registre elevat. Ressalta per damunt de tot la insistència que 

mostra sobre el desconeixement dels fets ocorreguts, que s‟observa a través d‟oracions 

emfàtiques, la repetició de l‟adverbi nothing i la presència dels verbs de dicció say, repeat, 

tell o affirm. La presència de la cursiva en certs mots també pretén reforçar aquesta idea, 

especialment amb la paraula thing, traduïda per «cosa» per preservar el sentit indefinit del 

terror.  

A més, el registre és formal, per la qual cosa s‟ha optat per l‟ús de vostè a la traducció. 

Especialment, cal destacar que s‟ha preferit aquesta opció per davant de vós perquè es 
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considera més adequada per la situació comunicativa específica i perquè l‟ús de vostè ha 

estat també emprat en la traducció publicada més recent de Lovecraft en català.
11

 Si bé la 

intriga en aquest punt ja es presenta al voltant de la desaparició de Warren, es parla d‟un 

«llibre infernal que va provocar el desenllaç» («the fiend-inspired book which brought on 

the end»), el qual recorda el Necronomicó que l‟autor va crear posteriorment. Tots aquests 

trets inicials provoquen que el text català reflecteixi aquesta insistència i contundència del 

narrador a través d‟expressions com «els repeteixo», «els torno a dir» o «he d‟insistir en 

què». D‟aquesta manera, es manté l‟estil i la voluntat de l‟escriptor. 

7.3.1.2. Progressió de la trama 

Dins la declaració es presenta la narració d‟un únic fet que resta a la memòria del 

protagonista: el desplaçament fins a un antic cementiri. La presència de l‟horror s‟ubica en 

l‟atmosfera, la nocturnitat i la omnipresència de la «waning crescent moon» (la «lluna 

minvant») i, com es podria esperar d‟una narració clàssica, l‟origen del terror se situa sota 

terra.  

Tanmateix, és notable el lent desenvolupament dels fets; no hi ha una successió d‟accions, 

sinó que tot es relata a partir d‟una llarga descripció de l‟entorn fins al moment en què 

Warren entra dins la tomba. Això té un efecte a l‟hora de traduir, i és que provoca que hi 

hagi una proliferació d‟adjectius i noms que requereixen un exercici de precisió lèxica 

adaptada al context com ara curious creeping weeds, traduït per «estranyes herbes 

enfiladisses».  

7.3.1.3. Suspens 

El suspens està molt vinculat a la progressió de la trama tractada anteriorment, en les 

descripcions extenses que arranquen una sensació de frustració i d‟impaciència en el lector, 

que es veu atrapat pel paisatge i necessita esdeveniments que el sorprenguin. Aquesta 

voluntat de Lovecraft, molt conscient de la importància de l‟atmosfera en el gènere de 

terror, fa que el detall amb què descriu l‟entorn creï també la intriga de la narració. 

Tanmateix, el diàleg entre els dos personatges per telèfon, un a l‟exterior i l‟altre dins la 

tomba, marca l‟instant en què es desencadenen els fets. La tensió narrativa augmenta en 

aquest punt, com s‟observa en aquest exemple: 

                                                           
11

 Lovecraft, H. P. (2010). La crida de Cthulhu i altres narracions. Ed. Emili Olcina. Barcelona: Editorial 

Laertes. 
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[7.a.] “I can’t tell you, Carter! It’s too utterly beyond thought—I dare not tell you—no man 

could know it and live—Great God! I never dreamed of THIS!” 

[7.b.] —No t’ho puc dir, Carter! Això va molt més enllà de tota imaginació... No m’atreveixo 

a explicar-t’ho... Cap home podria conèixer-ho i seguir viu... Déu meu! Mai havia concebut 

AIXÒ! 

L‟ús de la majúscula i dels guions creen inquietud en el relat, per la qual cosa s‟han 

mantingut en català, tot i que els guions s‟han convertit en punts suspensius, més habituals 

en la llengua meta a l‟hora de presentar frases inacabades. L‟horror és present en tot el 

fragment, però mai no s‟arriba a concretar. Aquest tret provoca que s‟incrementi el neguit 

per saber què està passant, un desig per saber que es veu negat a «Cap home podria 

conèixer-ho i seguir viu». Apareix després el pronom indefinit això, que encara augmenta 

més la curiositat que atreu el lector cap al relat. A més, el registre és col·loquial («For God‟s 

sake», «Beat it»), fruit de l‟alteració que viuen els dos amics i que es contraposa amb el to 

inicial, que passa a ser imperatiu. Així, es crea un contrast entre les dues situacions 

comunicatives predominants: la situació formal que viu el narrador quan defensa la seva 

innocència davant les autoritats, que es caracteritza per un to elevat, i l‟estat d‟alarma que 

experimenten els dos amics quan es troben en perill, marcada pel registre informal. 

La forma del diàleg és un recurs que permet a Lovecraft intensificar la intriga, que apareix a 

la vegada dins la descripció del protagonista dels fets, a través de mots i expressions 

vinculats als efectes de la por més profunda com loudest shriek («esgarip més punyent»), 

hoarse with fear («ronca per la por»), tinged with despair («tenyida de desesperació») o 

piteous cry («crit planyívol»). També, l‟incessant clic que anticipa els mots de Warren 

marca el suspens i l‟horror. El telèfon permet la comunicació entre els dos amics, però 

alhora és l‟element que evidencia la distància entre els dos móns, cosa que genera inquietud. 

Al mateix temps, l‟estat d‟alteració de Carter en aquests instants provoca l‟aparició 

d‟oracions curtes que augmenten el ritme del relat i la veu es converteix en el focus de 

l‟horror, ja que és el mitjà a partir del qual es percep la por. Cal també mantenir els matisos 

pel que fa als tons de veu de l‟original en català per evitar que aquest efecte perdi 

consistència, com s‟observa a «scream of utter despair», traduït per «crit de desesperació 

extrema». Així, es conserva la força de l‟original i el suspens augmenta de manera gradual. 

7.3.1.4. Desenllaç i efecte produït 

La tensió narrativa esclata en el moment en què Warren s‟acomiada del seu amic i l‟urgeix 

a fugir, fet que s‟observa a «So long, Carter—won’t see you again» que s‟ha traduït per 
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«Adéu, Carter..., ja no et veuré més». Quan s‟acaba la conversa entre els dos amics torna a 

elevar-se el registre i apareixen cadenes d‟adjectius com en el fragment «[...] unbelivable, 

unthinkable, almost unmentionable thing [...]», que apareix en català com a «[...] el fet més 

increïble, inimaginable, gairebé innombrable [...]». Aquesta gradació d‟intensitat augmenta 

el suspens i la inquietud del lector. En aquest punt, hi ha repeticions de paraules com ara 

thing, que fa referència a la «cosa» aterridora que es troba a les profunditats. També, són 

presents al·lusions repetides a l‟escenari com ara «falling tombs» («tombes enderrocades»), 

«rank vegetation» («vegetació alta») o «miasmal vapours» («vapors miasmàtics») per 

intensificar la presència de l‟atmosfera opressora.  

Finalment, quan es pressuposa ja el desenllaç i la possible mort de Warren, Lovecraft 

sorprèn amb una oració final. Destacat en majúscules a l‟original per mostrar encara més la 

seva intensitat, el fragment següent exemplifica l‟efecte que capgira tota la narració: 

[8.a.] “YOU FOOL, WARREN IS DEAD!” 

[8.b.] —BOIG, WARREN ÉS MORT! 

D‟aquesta manera, el fet de representar la veu de la «cosa» que parla és desconcertant i 

permet desencadenar la imaginació de lector. En aquest punt, el goticisme del relat s‟uneix 

amb el terror còsmic que crea l‟autor i produeix un efecte culminant a la narració. 

7.3.2. Recursos expressius i literaris 

7.3.2.1. Ús dels adjectius 

L‟adjectivació és un tret especialment important dins d‟aquest relat. Les descripcions del 

cementiri creen una atmosfera que es ressalta amb l‟ús d‟adjectius com els que es mostren a 

l‟exemple següent: 

[9.a.] [...] and by its feeble, wavering beams I could distinguish a repellent array of antique 

slabs, urns, cenotaphs, and mausolean facades; all crumbling, moss-grown, and moisture-

stained, and partly concealed by the gross luxuriance of the unhealthy vegetation. 

[9.b.] [...] i sota els seus rajos tènues i vacil·lants vaig poder distingir un panorama inquietant 

de làpides antigues, urnes, cenotafis i façanes de mausoleus; tot estava enrunat, cobert de 

molsa, i ennegrit per la humitat i mig ocult per una espessa exuberància de vegetació malsana. 

En aquest fragment s‟observa una presència continuada d‟adjectius, alguns dels quals es 

presenten encadenats i complementen el mateix nom, com feeble i wavering. Criden 

l‟atenció els adjectius formats a partir d‟un nom i un verb com moss-grown o moisture-
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stained, que detallen encara més la decrepitud de l‟entorn. Aquest nivell d‟especificitat 

requereix que la traducció en català mantingui els matisos que es presenten sense oblidar 

l‟ordre sintàctic català, ja que sinó es perd molta informació rellevant i l‟efecte de l‟entorn a 

la narració.  

La riquesa i varietat d‟ús d‟aquesta categoria lèxica dins del relat es fa palesa amb l‟aparició 

de mots com miasmal («miasmàtic»), un arcaisme d‟ús literari, i d‟adjectius que transmeten 

l‟horror de la narració com terrible («terrible») o monstrous («monstruós») sense arribar a 

detallar específicament el terror. Així, aquest recurs expressiu tan freqüent en el relat i en el 

gènere determina la presència de l‟horror i és una eina que permet potenciar-lo. 

7.3.2.2. Creació d‟imatges 

Com ja s‟ha expressat, les imatges són fonamentals per a qualsevol text del gènere de terror. 

Les figures literàries tenen una presència destacada en aquest aspecte, com ara les 

personificacions. Un exemple destacat de personificació s‟observa en el fragment 

«Amorphous shadows seemed to lurk in the darker recesses [...]», traduït per «Unes ombres 

amorfes semblaven estar a l‟aguait en els racons obscurs [...]», que perfila la presència del 

terror clàssic i dóna protagonisme als elements de l‟ambient.  

Altres figures retòriques que trobem són comparacions i metàfores, que contribueixen a 

donar més intensitat a l‟escena. Un exemple de comparació el trobem a «Amorphous 

shadows seemed to lurk in the darker recesses of the weed-choked hollow and to flit as in 

some blasphemous ceremonial procession [...]» que s‟ha traduït per «Unes ombres amorfes 

semblaven estar a l‟aguait en els racons obscurs de la fondalada atapeïda de vegetació 

malsana i es balancejaven com si es tractés d‟una processó cerimonial blasfema [...]» amb 

l‟objectiu de mantenir la figura retòrica i el caràcter literari que adquireix aquest fragment 

que descriu el paisatge. També, hi ha metàfores que enriqueixen la descripció de l‟ambient i 

anticipen l‟horror, com ara la que forma lethal silence en el fragment «[...] that Warren and 

I were the first living creatures to invade a lethal silence of centuries», la qual s‟ha traduït 

per «[...] que Warren i jo érem els primers éssers vius que envaíem un silenci letal que 

s‟havia mantingut durant segles». Així, aquestes figures donen riquesa literària a les 

descripcions, molt detallades, i permeten aportar matisos de l‟horror que regna dins 

l‟ambient, a la vegada que avancen el suspens de la història. 
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Però també la manca de precisió sorprèn dins la narració, ja que a l‟inici del diàleg telefònic 

entre els personatges, Warren està emocionat pel que està observant («Great God! I never 

dreamed of THIS!»), la qual cosa fa que el lector imagini una visió sorprenent, i quan torna 

a parlar només repeteix a Carter que fugi, fet que provoca l‟horror. El mateix succeeix amb 

el desconegut ésser ultraterrenal de les profunditats, que no es detalla en cap moment, i 

només al final es poden imaginar algunes de les seves característiques a través de les 

observacions sobre la veu que fa Carter: «the voice was deep; hollow; gelatinous; remote; 

unearthly; inhuman; disembodied» («la veu era profunda, buida, gelatinosa, remota, 

sobrenatural, inhumana, incorpòria»). D‟aquesta manera, la creació d‟imatges del relat està 

lligada als recursos expressius i a la quantitat d‟informació que l‟autor deixa entreveure. 

7.3.2.3. Repeticions de paraules 

Com ja s‟ha observat a «Dagon», les repeticions de mots són molt importants en els relats 

de terror a l‟hora de mantenir el suspens i provocar la por. Fins i tot la repetició d‟idees, 

com la de la innocència de Carter, és freqüent dins el text. L‟entorn del cementiri es realça 

amb la presència continuada del mot slab («llosa»), la barrera que protegeix la superfície de 

la «cosa» del subsòl. Shadows («ombres») és un mot també que predomina a la narració, i 

que s‟empra per destacar el lúgubre escenari. 

Crida l‟atenció la presència continuada de la lluna minvant («waxing crescent moon») com 

a testimoni silenciós dels esdeveniments. Com ja s‟ha comentat, la lluna és un element molt 

freqüent també en el terror gòtic, i la seva aparició recurrent contribueix a potenciar el 

terror. Tanmateix, el contrast amb el gènere gòtic es produeix a través de la presència dels 

instruments elèctrics que porten els protagonistes, mitjançant els quals es descriu l‟horror. 

El telèfon i els cables que uneixen Warren i Carter, així com el clic que marca el suspens i 

precedeix els crits aterridors de Warren, només permeten la comunicació verbal i obliguen 

la imaginació a crear la forma del terror.  

També cal destacar les estructures que es repeteixen per emfatitzar, com ara el fragment 

«Vision or nightmare it may have been—vision or nightmare I fervently hope it was [...]», 

traduït per «Pot haver estat una visió o un malson —i ferventment desitjo que fos una visió 

o un malson [...]», ja que es considera que s‟han de respectar aquestes estructures en català 

per no perdre la força de l‟original. Ressalta a més, la forma com l‟alteració del protagonista 

queda reflectida a través de les repeticions verbals de «I know not how many interminable 

aeons I sat stupefied; whispering, muttering, calling, screaming into that telephone. Over 
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and over again through those aeons I whispered and muttered, called, shouted, and 

screamed, [...]», fragment que s‟ha traduït per «No sé durant quanta estona interminable 

vaig romandre assegut estupefacte; xiuxiuejant, murmurant, cridant i xisclant a aquell 

telèfon. Una i altra vegada, durant una eternitat, vaig xiuxiuejar, murmurar, cridar, xisclar i 

esgaripar [...]» i on s‟observa que la intensitat augmenta gradualment a través de les formes 

verbals que mostren la desesperació del narrador, una intensitat gradual que s‟ha mantingut 

en català. De la mateixa manera, per emfatitzar la desesperació de Warren es repeteixen els 

crits de Beat it! i les referències a Déu (God!, Great God!, My God!), que marquen el 

profund terror que experimenta. Així, es pot observar que les repeticions no tan sols són 

emfàtiques, sinó que permeten introduir altres connotacions sobre el paisatge o l‟estat dels 

personatges molt importants per a la narració. 

7.3.2.4. Referències històriques o culturals 

Les referències històriques i culturals de «The Statement of Randolph Carter» giren sobretot 

al voltant de la localització del relat i de l‟època. Crida l‟atenció la peculiaritat que presenta 

el nom de la ciutat de Gainsville, que segons S. T. Joshi, apareix en el text com a 

«Gainesville» a causa d‟un error de l‟autor. La problemàtica sorgeix a l‟hora de determinar 

la situació geogràfica del cementiri a partir de les dades que dóna Lovecraft, i és que 

existeixen tres ciutats anomenades igual a Florida, Geòrgia i Virgínia (tot i que Joshi es 

decanta per la primera regió). Això es deu a la voluntat de Lovecraft de donar sensació de 

realitat als seus textos (recordem que els mateixos esdeveniments es presenten com a 

successos autèntics) però sense esmentar un punt exacte, sinó una localització a la vegada 

«indeterminada» i ambigua. Es pot constatar aquest fet si es pren també com a referència 

«the Big Cypress Swamp», el pantà proper que s‟esmenta en el relat, ja que s‟observa que a 

Florida i a Geòrgia hi ha dues ubicacions anomenades igual, les quals estan situades a 

bastanta distància de la ciutat, mentre que Virgínia està envoltada de pantans de xiprer. Per 

tant, es pot concloure que «the Big Cypress Swamp» no es tracta d‟un nom oficial, sinó 

d‟una descripció que recorda un nom real i que és impossible determinar amb exactitud a 

quina de les tres regions es fa referència (Moore, 2014). Per aquest motiu, s‟ha decidit 

traduir el nom en català i adaptar-lo com a «el Pantà del Gran Xiprer». 

Destaca la curiosa caracterització del cementiri que es descriu, ja que recorda un antic 

cementiri anglès per la presència de mausoleus, cenotafis, sepulcres i làpides de grans 

dimensions. Així, tots aquests elements fúnebres contribueixen a mostrar un entorn arcaic 
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que destaca per la seva riquesa monumental i que encaixa amb els cementiris gòtics de la 

novel·la anglesa de terror. Finalment, com a referència cultural, destaca l‟expressió Beat it!, 

de caràcter col·loquial que s‟ha traduït per «Surt disparat!» o «Fuig!» amb l‟objectiu de 

mantenir el sentit i la desesperació que es transmet a l‟original. D‟aquesta manera, totes 

aquestes referències contribueixen a donar versemblança al relat, d‟origen oníric, i a donar 

forma a l‟horror del context. 

7.4. Aspectes comuns i diferencials d’ambdós relats 

Tot i la diferència de dos anys que existeix entre la creació dels dos relats, són nombrosos 

els trets que tenen en comú. D‟entrada, crida l‟atenció l‟estructura formada per un inici in 

media res en present que desemboca en una història interna que conforma el nucli del relat. 

El narrador és sempre un home en primera persona del qual no es donen detalls, només es 

parla de les seves sensacions durant la narració. Fins i tot, a «Dagon» ni tan sols s‟arriba a 

conèixer el seu nom, a diferència de «The Statement of Randolph Carter», on es troba ja en 

el títol. En ambdós casos es produeix un final inesperat que queda recollit a l‟última oració 

del text, i que a més, en el cas de «Dagon» comporta la mort implícita del protagonista. 

Això està relacionat amb la manca de detalls explícits que Lovecraft presenta, ja que es 

limita a reproduir els efectes del terror i no a descriure‟l. 

També, destaquen les extenses descripcions de l‟ambient i de l‟atmosfera, unes descripcions 

molt detallades i precises que se centren en l‟entorn i predisposen el lector a l‟horror que hi 

habita. L‟autor sempre va donar molta importància a la descripció de l‟escenari, fet que 

també s‟observa en el conte de terror gòtic. No obstant això, hi ha una diferència 

fonamental en els dos relats pel que fa a aquest aspecte, i és que «Dagon» mostra un 

paisatge totalment inventat i fictici, mentre que «The Statement of Randolph Carter» està 

situat en un cementiri antic d‟una ubicació geogràfica coneguda. Però no cal oblidar que tot 

i ser narracions fictícies, les localitzacions es tracten com si fossin reals en tot moment, una 

mostra de la intenció de l‟escriptor de Providence d‟explicar històries com si fossin fets 

autèntics.  

La lluna és un tret comú en ambdós relats, concretament, la lluna minvant. El fet que sigui 

minvant i no creixent comporta una disminució gradual de la llum que incideix directament 

en la història, tot augmentant-ne l‟obscuritat i el misteri. I a més, l‟atmosfera que crea amb 

els seus raigs afecta els protagonistes. Aquesta alteració, que recorda els personatges dels 

contes de Poe, s‟observa ja des de l‟inici, però no és fins al final quan es coneix el seu 
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origen i se n‟observen les conseqüències. Formalment, el suspens del relat es presenta de 

manera diferent en els dos casos, ja que a la declaració de Carter el diàleg entre els dos 

protagonistes genera la intriga i la inquietud davant el que succeirà, mentre que al del 

mariner només hi ha un sol personatge, no hi ha diàleg, i el suspens és generat a través de 

les descripcions i les observacions del narrador. 

Pel que fa als éssers sobrenaturals que originen el terror, crida l‟atenció el grau de detall 

amb què es mostren ambdós. D‟una banda, a «Dagon» es donen unes quantes pinzellades 

sobre l‟aspecte del monstre, i fins i tot se‟l compara amb el ciclop Polifem; i de l‟altra, a 

«The Statement of Randolph Carter» no es presenta cap característica física de la «cosa» de 

les profunditats, sinó que se la descriu només a grans trets a partir de la veu. La por al que és 

desconegut es genera a partir d‟aquests éssers, que es dibuixen vagament en els dos casos. 

A més, a l‟hora d‟examinar l‟estil de les narracions, es pot constatar que els recursos 

expressius predominants són els mateixos, fet que caracteritza l‟estil recarregat de 

Lovecraft. Per damunt de tot se situa l‟ús de l‟adjectivació, molt important per a la 

caracterització de l‟entorn i per a la intriga. En tots dos predominen els adjectius subjectius, 

però sí que s‟observa que al text sobre Carter hi ha molts més adjectius que descriuen 

l‟antiguitat i l‟ambient lúgubre que a «Dagon», que se centra més en la geografia i la duresa 

de l‟entorn. Les repeticions de mots i estructures també són molt freqüents en les històries, 

ja que donen més intensitat i força al text. S‟observa un registre elevat en els dos relats per 

donar seriositat i versemblança al contingut, que només es rebaixa a «The Statement of 

Randolph Carter» per reflectir la conversa entre els dos amics i la desesperació que es 

desprèn del diàleg que mantenen. Tanmateix, a l‟hora d‟analitzar les referències històriques 

i culturals s‟ha pogut constatar que la narració protagonitzada pel mariner és més rica en 

context històric i continguts culturals, mentre que el text sobre Carter no mostra tanta 

informació d‟aquest tipus, sinó que presenta alguna referència cultural i esmenta vagament 

la localització del cementiri. 

D‟aquesta manera, es pot veure que tot i l‟origen oníric dels dos relats i l‟estructura comuna, 

cadascun pren un camí diferent a l‟hora d‟enfocar la temàtica i generar els suspens i els 

elements de terror de la narració. Amb tot, són els recursos estilístics i les qualitats 

narratives de l‟escriptor el que més uneix les dues històries i les fa partícips del gènere de 

terror. 
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8. CONCLUSIONS 

Les vivències i les característiques d‟un autor són molt importants en la seva obra, com es 

fa palès en el cas de H. P. Lovecraft. Per tant, el coneixement de l‟autor, de la seva obra i la 

seva personalitat són molt importants a l‟hora de traduir, ja que tots aquests trets marquen 

l‟estil i permeten que es pugui realitzar una bona traducció. Si el traductor és conscient dels 

elements estilístics que marquen el text, podrà intentar reproduir-los i mantenir l‟efecte 

original, especialment en el tractament del terror, marcat pel suspens i la necessitat de 

provocar el mateix horror que l‟original en el lector. 

La conservació de l‟estil és especialment important en el cas de l‟autor de Providence, ja 

que, com s‟ha observat, presenta un model d‟escriptura que recorda el del segle XVIII. 

Aquest fet està vinculat a l‟ús d‟un registre elevat i un to seriós, que com s‟ha evidenciat en 

l‟anàlisi, són un element molt marcat en els textos. Així, s‟ha pogut comprovar que l‟estil i 

els matisos són fonamentals en els relats de Lovecraft, la qual cosa s‟ha hagut de reflectir en 

català a través de la fidelitat en l‟estructura, la llengua i el sentit.  

L‟anàlisi desenvolupada permet constatar que els elements que marquen l‟estructura i la 

progressió de la trama es presenten de manera molt conscient per part de l‟autor i molt 

sovint a partir d‟un mateix patró. L‟atmosfera i la tècnica narrativa mantenen el suspens, 

mentre que l‟adjectivació mostra l‟horror dels éssers aterridors, vagament descrits. També, 

la creació d‟imatges realça l‟escena dels esdeveniments a través de l‟ús de figures literàries i 

contribueix a la progressió de la trama fins arribar a l‟efecte final, que genera l‟estupefacció 

del lector. Tot això demostra que Lovecraft sabia que la història havia de rebre un 

tractament acurat a nivell estructural i lingüístic per assolir l‟objectiu del terror sense arribar 

mai a definir-lo, una elegància que el distingeix. L‟èxit dels seus relats resideix precisament 

en aquest punt, així com en la seva concepció de l‟horror allunyada de la tradició anterior.  

Destaca la coherència de l‟escriptor a l‟hora d‟aplicar en cada història els mateixos recursos 

d‟una manera molt similar i la voluntat de no innovar ni endinsar-se en altres tècniques, 

cosa que s‟ha pogut observar al llarg de la seva obra i en els relats traduïts. L‟única 

diferència que s‟evidencia són els ambients, que en casos com el de «The Statement of 

Randolph Carter» segueixen la temàtica gòtica, molt possiblement a causa de la influència 

dels seus predecessors. I és que no es pot oblidar que l‟estil de Lovecraft no sorgeix del no-

res, sinó que resulta de l‟evolució de la seva tècnica, que inicialment imitava la dels seus 
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autors més admirats, especialment la d‟E. A. Poe, amb qui, com s‟ha observat, té moltes 

semblances. 

El fet que les obres de l‟escriptor hagin adquirit un reconeixement tardà i posterior a la seva 

mort ha estat motivat per les característiques del seu gènere. El gènere de terror i 

especialment la weird fiction no han tingut un seguiment tan estès com d‟altres, i fins i tot 

era menyspreat en els seus inicis. No obstant això, actualment la importància de la seva 

figura dins el món del terror i la ciència-ficció és innegable. Nombrosos estudiosos (com 

S. T. Joshi o D. E. Schultz) s‟han dedicat a l‟anàlisi de la seva obra, per la qual cosa aquest 

treball contribueix a l‟estudi de l‟autor des d‟un punt de vista més centrat en l‟estil i no tant 

en la temàtica ni en la mitologia que va crear, que ja han estat objecte d‟un estudi molt 

profund. Així, també s‟ha tingut en compte el gènere de terror i les seves característiques, 

sense oblidar les peculiaritats de Lovecraft i la seva importància a l‟hora de traduir. 

Finalment, cal destacar que encara hi ha molt camí per recórrer a l‟hora d‟ampliar el 

coneixement d‟aquest autor, que sovint és poc conegut més enllà dels Estats Units. 

D‟aquesta manera, aquest estudi també contribueix a donar a conèixer en català un escriptor 

que ha estat molt poc traduït en aquesta llengua i que pot obrir un món nou als amants del 

gènere de terror. 
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