


 

 

Es relacionen amb l’existència d’una ànima independent del cos i per tant d’una 
vida més enllà de la mort, o amb un fenomen paranormal que deixarà de ser-ho 
quan la ciència conegui millor la química cerebral o les lleis de l’espai-temps, o 
fins i tot amb trucs il·lusionistes de farsants, la idea de l’existència de fantasmes 
és poderosa i excitant perquè són fenòmens sobrenaturals que suposen la irrupció 
de quelcom estrany i sobrecollidor que pertorba l’ordre racional. La seva 
existència evanescent en un món d’ombres i indicis s’oposa a la contundència 
d’un món cruament nítid. Són misteriosos, sorprenents i fascinants. 
 

Sens dubte, una explicació convencional dels fantasmes és que els pretesos 
testimonis són persones pertorbades, amb estats alterats de la consciència, que 
no perceben més que il·lusions fantàstiques del seu cervell. Igualment, per a la 
psicoanàlisi, un fantasma és una fantasia recurrent, una imatge creada per la 
nostra ment, una realitat psíquica elaborada, part de la vida imaginària de les 
persones, que articula de diverses maneres (satisfactòries o traumàtiques) la 
relació dels desitjos o l’inconscient amb la realitat objectiva. En tot cas, per la 
potència de la seva irrealitat, són capaços de trastornar-nos. 
 

L’espai ja de si mateix literari de l’Aljub, subterrani, antic i voltat com un 
temple, comunicat al final amb un túnel secret amb llegendes antigues, és 
perfecte per a una fantasmagoria d’imatges projectades. 
 

Els 6 espectres de Phantasma provoquen més malenconia que por, perquè 
evoquen la mort. Cadàvers per terra amb els rostres que es van desfent, 
erosionats pel vent, fins a convertir-se en buits-tombes, dels quals sorgeixen 
finalment altres aspectes de l’ésser, una mena d’estructures essencials, ja 
descarnades, que amb tot no fugen, i també s’esvaeixen com a fum. No hi ha un 
començament alternatiu, tan sols la desaparició. 
 

Les Ofèlies també pertanyen a un món oníric: els seus rostres, com els dels 
fantasmes, es desintegren en partícules, es foraden, però es recomponen al ritme 
de l’aigua en què estan submergits. Fins que el somni es fa carn, el psíquic, 
orgànic, la bogeria o la mort, reals. 
 

I amb l’aire i l’aigua, el foc. Els habitants d’El infierno son nosotros, amb postures 
pròpies d’endimoniats, intenten escapar de les flames. Però és un intent absurd i 
inútil i la seva caiguda en el foc és inevitable, perquè cada un dels seus cossos és 
precisament una d’aquestes flames, ells mateixos són l’infern, encara que tal 
vegada no ho sàpiguen». 
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