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La parella més emblemàtica, la primera coneguda 
per haver patit una abducció extraterrestre, va ser 
el matrimoni format per la senyora i el senyor Bet-

ty i Barney Hill, l’any 1961, a Nou Hampshire. Que 
aquell any fos també el de l’eclosió de la sèrie Els Pica-
pedra i que la soferta parella d’abduïts es digués igual 
que els coprotagonistes d’aquells dibuixos animats, el 
matrimoni Betty i Barney Rubble (els Terregam en la 
versió catalana), no fa sinó donar la raó a tot el que s’ex-
plica al llibre Olot, la nova i espaterrant (i jo encara di-
ria més, époustouflante) obra gràfica del Dr. Alderete, 
que acaba d’editar Autsaider Cómics.  

Sentir-se objecte d’una abducció va ser una mane-
ra moderna (avui ja ha quedat obsoleta) de manifestar 
patrons atàvics, rituals primitius, que evocaven una vi-
olència sexual angoixant. Això es pot comprendre lle-
gint Intrusos, una obra fonamental de l’artista plàstic, 
i més tard ufòleg, Bob Hopkins (Reediciones Anómalas, 
2021, ed. original 1987), l’assaig que va establir les ba-

ses per a sociòlegs, antropòlegs, 
afeccionats als ovnis i altres te-
òrics de la vida, de com calia 
acostar-se al tema dels contactes 
i segrestos extraterrestres. Tot 
allò que passa a la novel·la gràfi-
ca Olot, real o irreal, les abduc-
cions, el colpidor segrest de la 
farmacèutica, els assassinats 
múltiples d’aquell home armat 
amb una escopeta de caça o els 
crims del zelador de l’hospital 
que enverinava els avis, o les su-
posades prediccions d’un vulca-

nòleg apocalíptic, i fins i tot l’històric genocidi de la po-
blació autòctona de l’illa de Pasqua dirigit per un pira-
ta català del Masnou, agafa una coherència narrativa, 
una lògica que unifica les situacions, perquè aquestes 
són, crec, mostrades com a producte del sacrifici exi-
git (a través de les sèries de televisió Twin Peaks i Els 
Expedients X) per un primordial lovecraftià, un ésser 
subaquàtic que viu als aiguamolls de la Deu i la Moixi-
na. Potser, tal com insinuava Hopkins i fa palès Dr. Al-
derete, els intrusos no són ells sinó nosaltres. Si hi ha-
gués una paraula definitiva que ho explicaria tot seria 
stendek, encara que ningú sap què significa. Només la 
va dir una persona, el pilot d’un avió, i la va repetir una 
vegada i una altra abans de desaparèixer per sempre. ✍

Qui no és abduït  
a Olot no és abduït enlloc

JAVIER  
PÉREZ ANDÚJAR

Això no cal dir-ho

Sentir-se 
objecte d’una 
abducció va 
ser una 
manera 
moderna de 
manifestar 
patrons 
atàvics

Crítica

COM
DESTRUIR
L’ESCRIPTURA
DE LES DONES
Joanna Russ 
Raig Verd 
Traducció de Míriam Cano 
224 pàg. / 22,95 € 
 
Finalment, aprofitant una malaltia que 
la va tenir de baixa uns mesos, l’escrip-
tora Joanna Russ (Nova York, 1937 - 
Tucson, 2011) va poder escriure el llibre 
que feia temps li bategava per dins: l’as-
saig que explicava com ens ha estat de 
difícil a les dones escriure i fins a quin 
punt el cànon literari ha rebutjat, al 
llarg dels segles, les nostres esforçades 
creacions. Una esmena a la totalitat se-
gons la qual si un text l’ha escrit una do-
na, ni és bo ni ha de competir amb el que 
han escrit ells, els escollits. Ella matei-
xa, Russ, va optar per la ciència-ficció 
quan va constatar la dificultat que el sis-
tema literari entengués i assimilés en 
igualtat de condicions l’experiència del 
sexe femení. Va escollir, per tant, inven-

tar mons sense referents, a través dels 
quals narrar la realitat. 

Publicada l’any 1983, Com destruir 
l’escriptura de les dones és una peça im-
portant del feminisme cultural. Enllaça 
amb la citadíssima Una cambra pròpia 
–Virginia Woolf era considerada per 
Susan Sontag “la feminista rondinai-
re”– i amb aquella part del famós assaig 
de Kate Millett, Política sexual –prime-
ra tesi doctoral de gènere del món–, que 
als anys 70 va demostrar com era d’ho-
mocèntrica i fàl·lica la literatura. Avís: 
si sou fans de Harold Bloom, abandoneu 
ara mateix la lectura d’aquest article: el 
que us diré –per boca de Joanna Russ– 
no us agradarà. 

“Una manera d’entendre la literatu-
ra que pot arribar a ignorar les vides pri-
vades de la meitat de la raça humana no 
és que sigui incompleta, és que està dis-
torsionada de dalt a baix”. O sigui que 
si us heu cregut sense embuts el cànon 
bloomià, us heu empassat una distorsió 
de la mida d’una balena gegant. Un frau 
que té com a base la invisibilització del 
punt de vista de la meitat de la població. 
Per fer-lo possible, ha calgut una recal-
citrant voluntat reeixida mitjançant pa-
trons recurrents, que són els que Russ 
defineix en aquestes pàgines. En primer 
lloc, trobem la negació de l’autoria –és 
impossible que una pobra noia hagi es-
crit Cims borrascosos!–. Segueixen la 
contaminació de l’autoria, la falsa clas-
sificació... I evidentment, també la pràc-
tica recurrent d’aïllar les autores, fent-
les semblar franctiradores, com és el cas 
d’Emily Dickinson, que si fos per alguns 
no hauria tractat en sa vida cap ésser 
humà. 

Un preu altíssim 
“Però si s’ha publicat molta literatura 
de dones!”, em direu. No ben bé, perquè 
les xifres diuen el contrari, tot i que 
anem millorant. Adrienne Rich afirma-
va que durant molt de temps va semblar 
que els homes escrivien i les dones vivi-
en dins els llibres (de fet, ella va dir a 
dins els poemes). I quin altíssim preu ha 
costat a les dones participar en la litera-
tura! L’han pagat amb escreix poetes, 
narradores i dramaturgues en forma de 
paternalisme, comentaris estúpids –ve-
geu el consell de Josep Pla a Montserrat 
Roig: “Amb aquestes cames que té, no 
cal que escrigui”– o cruels cancel·laci-
ons. Quin mèrit el d’aquestes escripto-
res que han desafiat la literatura esbiai-
xada per la mirada masculina i hi han dit 
la seva. Perquè sempre hem escrit sen-
se demanar permís, les dones. 

Però la tasca de demostrar la violèn-
cia infligida contra les dones que voli-
en i volen escriure no s’acaba amb 
aquest assaig, que se centra gairebé ex-
clusivament en l’àmbit anglosaxó, quan 
la literatura va molt més enllà. Encara 
que, com diu l’autora a la conclusió: “Si 
el meu llibre no t’agrada, escriu-ne un 
de teu”. Jo ja ho vaig fer a Leer y escri-
bir en femenino (2013), on explicava la 
història d’aquesta ocultació i animava a 
reescriure el cànon, encara massa ho-
mocèntric, diguin el que diguin els po-
pes que no volen renunciar als seus in-
justos privilegis. ✍
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Detall de la novel·la gràfica Olot, de Dr. Alderete.  
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