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Aquesta obra “L’illa dels pensaments”
d’Elena Martín-Gil va resultar guanyadora en el
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PRÒLEG

Emili Piera

L’iLLa de Les reveLacions 

Realment va ser una sort que en la primera edició del 
premi de narrativa curta Josep Franco d’El Baró de la Birra 
apareguera un relat com el d’Elena Martín-Gil –L’illa dels 
pensaments– que, per començar, té una sorprenent cohe-
rència narrativa. No és freqüent a certes edats. Com a jurat 
d’uns quants premis literaris m’ha tocat acarar-me amb una 
dosi extra de fantasies anihiladores postadolescents.

L’illa dels pensaments toca una escala de registres més 
llarga que el teclat d’un piano. Pot semblar una història tipus 
Verano azul amb un final imprevisible per trist (la tristesa 
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sense reparació immediata està prohibida a la tele perquè 
“no fa audiència”), però la impressió desapareix sota la 
solidesa d’un argument ben farcit de referències clàssiques, 
usades que no exhibides, i això té mèrit. 

Però que ningú no es desanime, l’erudició només és una 
manera de reclamar respectabilitat o, millor encara, de do-
tar el relat d’un marc llustrós però intemporal, on l’etern 
magnetisme dels cossos juga tantes partides com se fan a les 
taules de xamelo del casino.

Hi ha moments que el relat tracta de convèncer-nos de 
que és un conte de fantasmes, d’apareguts. Però l’aparició 
pressuposa la desaparició i els contes de fantasmes es tornen 
una simple categoria del realisme: la mortalitat és la prime-
ra i més important troballa de la nostra condició humana.

És curiós que una illa, que ni tan sols és illa sinó una pe-
ninsuleta cosida a la costa amb els enderrocs dels traficants 
de rajoles, done tanta matèria narrativa. I aquí és obligatòria 
la referència al talent de la contacontes: Elena Martín-Gil ja 
ha gaudit d’algun reconeixement en convocatòries literàries 
juvenils i comarcals, però aquí ha comparegut en el terreny 
adult i de la manera més brillant. 

El que presenta ara al nostre llibret és un relat breu d’im-
plicacions molt dilatades. Un treball madur d’una inquietant 
penetració. Ple d’emotivitat elegant que és la classe d’emoti-
vitat que es manifesta sense fer escarafalls.

Com que també és una història de mariners, més absents 
que presents, potser hauria d’aparèixer en l’escenari el polp 
gegant de Julio Verne... no, no cal que es faça present El 
Vuitpotes, viu dins dels nostres pensaments, és la imatge 
d’un universal desassossec.

I de les referències clàssiques la més decisiva de totes és 
el mite de Proteu o de Proteu disfressat de Cassandra: ja 
saben aquella xica que anunciava tota classe de calamitats 
però a la qual ningú escoltava i per tant el desastre advenia i 
la previsió no servia de res perquè ningú aportava el remei, 
ni encara podent. És una situació que tots hem hagut de 
tractar amb una certa familiaritat.

L’illa dels pensaments és un relat sòlid i d’una gran se-
renitat i acceptació on es pot viatjar, de dalt a baix, des de 
la pell salobrenca als últims depòsits d’esperança ben en-
dins del cercle cardial. Estrats superposats, arqueologia del 
jo per jove que siga el jo. Els descobriments haurien de ser, 
tots, precoços. O potser, no.

Elena Martín-Gil fins i tot gosa parlar-nos de Déu ni que 
siga en forma de pèrdua, un atreviment en el nostre segle 
hedonista i badoc car ja deia don Antonio Machado que 
“en nuestro tiempo se puede hablar de la esencia del queso 
de gruyere, però nunca de Dios sin que se nos tache de pe-
dantes”.

I ara i si heu llegit fins aquí, oblideu-vos del prologuista i 
deixeu-vos dur pel conte.



That, when you come down to it, is the only kind of courage
that is demanded of us: the courage for the oddest, the most 
unexpected, the most inexplicable things that we encounter.

Rainer Maria Rilke



L’illa dels
Pensaments
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Recorde les ones, sempre. I el vertigen. Aquells sembla-
ven els únics elements curiosament estàtics d’aquell estiu. 

Contradictori, pensar que les ones poden ser quelcom 
estàtic o que el vertigen pot ser l’única cosa que manté la 
seua estabilitat. Però això fa el món de vegades, supose, por-
tar la contrària. No sé si serà una mena de lliçó moral o 
sols un sentit de l’humor malaltís per part de l’univers. Tot 
plegat, tampoc no importa massa. La qüestió és que estem 
ací, fent el que podem. I jo estava allà, a Cullera, passant un 
estiu massa llarg i massa estrany.

Durant molt de temps havia sentit ressentiment cap a 
l’ordre de les coses. Com si de sobte el món haguera deci-
dit abandonar-me i jo haguera de trobar la meua venjança 
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d’alguna manera. Però és inútil dirigir la ràbia així, cap a tot 
en general. Res no escapa al món. I aquell estiu vaig començar 
a entendre-ho, o això volia creure. Feia dos anys ja que havia 
mort ma mare. Un accident de cotxe, no massa lluny del pis 
de Cullera. Jo m’havia quedat sola, és clar, perquè no esperava 
tornar a parlar amb mon pare després de deu anys de silenci. 
Vaig continuar amb la universitat amb relativa normalitat, i no 
vaig tenir els problemes econòmics que m’esperava, si s’ho es-
teu preguntant. És broma, sé que això no s’ho pregunta ningú, 
i que el que interessa és com vaig plorar i com vaig sentir que 
ho havia perdut tot i tots els detalls escandalosos que fan a les 
dones del poble dir “pobreta!”.

S’ha d’entendre ací que quan parle de “món” en realitat 
volia dir Déu, aleshores. Això va ser un altre capritx morbós 
per a familiars llunyans i amics d’amics; que jo havia deixat 
de creure per la mort de ma mare. Uns deien que si els cris-
tians de veritat no dubten, altres deien que això era perquè 
per fi havia desenvolupat sentit crític. Si sóc sincera, amb-
dós raonaments em semblen increïblement estúpids. Jo cre-
ia en Déu, no per cap deducció lògica ni per cap dogmatis-
me heretat, sinó per estima. Perquè estimava Déu i estimava 
el món i no podia deixar de creure-ho. La meua creença 
tenia poc a veure amb la intel·ligència que s’estila avui dia, 
supose. Si queda alguna traça esquarterada d’allò que abans 
solia anomenar-se esperit, per cadavèrica que siga, era en 
aquell sentit que s’estructurava la meua creença.

Tanmateix, és cert, una vegada va morir ma mare no vaig 
poder fer altra cosa que deixar de creure en Déu. Però ja ho 
dic, no perquè haguera solucionat cap incògnita del raona-
ment, sinó per impossibilitat. Es creu en la mesura en que 
es pot, i fins allà on es pot. Em vaig sentir com una mena de 
Sant Tomàs irreversible.

Durant dos anys, no vaig tornar a entrar al pis de Cullera. 
Vaig deixar les tasques necessàries en mans de familiars que 
se’n compadien, i em vaig quedar a València, centrant-me 
en els meus estudis de manera patològica. Filologia Clàssica 

és la carrera perfecta per a l’evasió, creieu-me. Hi havia 
setmanes que parlava més amb Ciceró que amb qualsevol 
altra persona del meu voltant. Altres coses se’m van fer més 
complicades en aquell estat. Vaig deixar la meua traducció 
del Nou Testament a mitges. No volia saber res.

Però aquell estiu vaig tornar, només acabar tercer. Ha-
via estat treballant de professora de reforç durant l’hivern 
i estava preparada per a un estiu sense fer res en absolut 
més enllà de passar les vesprades al balcó, veure les ones 
i recordar. No entraré en detalls dolorosos d’aquests que 
agraden tant. Sols diré que tornar a Cullera va ser tornar a 
entrar en una casa desfigurada, que una vegada va ser llar 
i ara era ferida. I que vaig descobrir que el meu vertigen 
havia empitjorat molt i quasi no podia apropar-me al bal-
có. D’això en tenia la culpa, és clar, aquell edifici, l’Orion. 
No sé per què ma mare havia decidit comprar un pis allà, 
perquè és la imatge perfecta dels crims immobiliaris contra 
la costa valenciana. S’alça com una muralla damunt la mar, 
com una mena de vaixell terrible encallat a les roques. De 
menuda pensava que aquell edifici l’havien construït per-
què els monstres de la mar s’espantaren en veure com de 
grans i imponents som els humans. Com una sublimitat a la 
inversa. Continue d’acord en certa manera, l’Orion sembla 
un acte de violència contra el paisatge. 

Des del balcó, però, la perspectiva canvia i sembla que 
s’obri un abisme vertiginós cap a la mar. Muntada allà dalt, 
sempre em venia al cap una il·lustració d’aquell tom il·lus-
trat de Les Misérables que tenia ma mare per casa. Era Jean 
Valjean precipitant-se a l’aigua des d’un gran vaixell ano-
menat, curiosament, Le Vaisseau l’Orion. El seu cos insig-
nificant suspès en la caiguda, la figura aterridora de l’Orion. 
Tenia aquesta imatge gravada en la memòria. Per això, sen-
tia una por irracional a caure i obrir-me el cap contra les 
roques de l’Illa dels Pensaments. Molt apropiat aquell nom, 
si se t’escampen els pensaments per les roques, pensava jo 
amb un sentit de l’humor amarg. 




