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T radicionalment, els gèneres fantàstics no han estat els més cultivats ni els

més ben considerats pel cànon de la literatura catalana i, en conseqüència,

seria infructuós intentar dibuixar una tradició i una continuïtat temàtica

històrica d’aquests gèneres més enllà d’unes fites aïllades. No obstant això, en

l’actualitat, aquesta tendència s’ha començat a invertir gràcies a diversos factors com

ara la popularització de referents internacionals literaris i audiovisuals; l’aparició de

noves editorials afines al fantàstic com Males Herbes, Mai Més, Chronos, SECC,

Extinció, Raig Verd, etc.; la reivindicació d’alguns referents nostrats com Pedrolo,

Perucho o Calders; la gran popularitat d’iniciatives que posen aquests gèneres al centre

com el Saló del Còmic, el Festival de Sitges o la llibreria Gigamesh; i, per descomptat,

la consolidació d’un públic lector interessat per aquesta literatura. Tot plegat ha

conduït que una sèrie d’autors se sentin atrets per aquest tipus de literatura i, fins i tot,

hagin bastit una obra coherent i continuista amb els gèneres fantàstics.

Borja Bagunyà, en un article on fa una exce!ent radiografia de la literatura catalana

contemporània,  proposa dues tendències molt estretament vinculades que anomena

neogrotesc i new weird.  Pel que fa al neogrotesc, diu que és un subgènere que

«treballa, per una banda, sobre la barreja […] d’ordres diversos i, per l’altra, sobre la

desmesura i hiperbolització» (p. 38) i distingeix entre un de més fantàstic amb autors

com Max Besora, Lucia Pietrelli, Joan Jordi Miralles i Jaume C. Pons Alorda; un de més

satíric amb autors com Ferran Garcia i Valero Sanmartí; i un de mixt, pel fet de basar la

seua producció en el conte, com Damià Bardera. I per altra banda, una segona

tendència, caracteritzada per una barreja de gèneres –sobretot amb la ciència-ficció

com a base– i un esperit metaliterari que bateja amb el nom del moviment anglosaxó

new weird, amb obres d’autors com Víctor Garcia Tur, Marc Pastor, David Gálvez, Max

Besora, Jordi Masó Rahola, Ferran Escoda, Víctor Nubla, Enric Herce, Josep Sampere,

Enric Virgili, Josep Maria Argemí o Ruy d’Aleixo. A aquestes dues tendències, que no

són excloents entre si —de fet, són convergents, hi ha noms repetits com el de Max

Besora—, s’hi podrien afegir més noms actuals com Jair Domínguez, Albert Pĳuan,

Guillem Sala, Pep Prieto, Pau Planas, Anna Carreras o Joan Miquel Oliver, i també s’hi

podrien esbossar dues altres tendències més: una de fantàstic més purista, amb unes

històries que recorden més a la ciència-ficció i fantasia clàssiques dels anys 50, amb

autors com Carme Torras, Montserrat Galícia, Rosa Fabregat, Teresa Jordà, Jordi de

Manuel o Salvador Macip; i una d’un fantàstic tractat de manera més tangencial, que hi

és present però no ocupa una posició cèntrica en el relat, amb escriptors com Irene

Solà, Ramon Mas o Elisenda Solsona.

Però tornant al neogrotesc fantàstic català, en aquest estrany any 2020, destaca la

publicació de tres obres cabdals que porten aquest subgènere fins a les seues cotes més

radicals: Els dits de la bruixa, de Tamara Romero (Mai Més, 2020), Adzum i els

monoculars: Fusió! Cicle de l’expansió galàctica cataclana, de Sergi G. Oset (SECC,

2020) i La musa fingida, de Max Besora (Males Herbes, 2020). Tots tres llibres

comparteixen uns mateixos referents i obsessions temàtiques d’un moviment

contracultural conegut com a bizarro, que neix als EUA amb una sèrie d’autors

underground com Carlton Mellick III, Laura Lee Bar o Jeremy Robert Johnson. És un

subgènere de di#cil definició. Per exemple, l’escriptor Víctor Garcia Tur s’atreveix a

definir-ho com «un subgènere procliu a la imaginació més estrafolària, uns cops més fi i

d’altres més brutal, més líric o més irreverent segons qui el manegi, però sempre abocat

al rampell fantàstic i a la sorpresa –a causa de les invencions i combinacions insòlites

que aporta»,  la crítica Tatiana Dunyó opta per dir que és «el fill bastard d’una orgia

entre creacions culturals de tots els formats i de dues cultures predominants, la nord-

americana i la japonesa»  i l’editor Hugo Camacho que és «la secció de culte del

videoclub convertida en literatura, […] el bizarro el que vol és provocar el que en diem

“sense of WTF?”, o “sentit del ‘però què coi?’”. Si amb un llibre et preguntes cada cinc

pàgines “però què coi estic llegint?”, segurament sigui bizarro».  El bizarro és, en

definitiva, un subgènere que juga amb els gèneres fantàstics per a hibridar-los i dur-los

fins als seus extrems més inimaginables per provocar la sorpresa o, fins i tot, la repulsió

en el lector. Al nostre país, ens ha arribat gràcies a les traduccions al castellà d’alguns

dels seus màxims exponents a Orciny Press, editorial en la qual tant Romero com

Besora i Oset també hi han publicat. No és d’estranyar, doncs, que tots tres autors s’hi

hagin vist influenciats, hagin volgut replicar aquest afany experimental extrem dels

gèneres fantàstics i s’hagin convertit en ambaixadors del bizarro a la literatura

catalana, llengua en la qual —també s’ha de dir— no s’ha traduït encara cap dels

autors fundacionals d’aquest moviment.

Els dits de la bruixa és segurament el llibre amb un bizarro menys marcat de tots tres.

Entra dins d’un terreny més líric i ens presenta una història amb moltes reminiscències

a la Rodoreda de La mort i la primavera —la Rodoreda més bizarro—: un científic

moribund, en Volàtil, troba la bruixa Misadora desmaiada a la vora d’un riu i veu com li

han tallat els dits d’una mà i els hi han substituït per uns d’acer. Amb aquest argument

pot aparentar una història de fantasia clàssica, però Romero amb una dosificació

exce!entment tramada ens anirà descobrint els seus secrets bizarro: un mestissatge

entre la distopia, la ciència-ficció psicomítica, els universos para!els i la fantasia èpica

clàssica; l’ambició de voler sorprendre al llarg de tota la nove!a; i una voluntat

trencadora amb els convencionalismes socials i literaris.

Ja només amb el mateix títol d’Adzum i els monoculars: Fusió! Cicle de l’expansió

galàctica cataclana ja s’aprecia tota una declaració d’intencions: ens trobem amb una

nove!a que juga amb elements de les històries pulp, l’òpera espacial, la fantasia de

sword and scorcery i l’humor. Oset, amb una trama completament esbojarrada sobre un

híbrid cyborg entre càmera i humà —i la seua tripulació també poc convencional—,

elabora una sàtira metareferencial en què trobem a!usions i paròdies prou transparents

de la societat catalana actual; tot plegat combinat amb una experimentació textualista a

voltes pretesament barroca i d’altres d’un vulgarisme xava refinadíssim que esdevé una

experiència literària explosiva.

Finalment trobem Max Besora, segurament l’autor de fantàstic català amb una carrera

literària més singular, que ha creat un microcosmos coherent dins del caos aparent que

desti!en les seues obres. La musa fingida n’és l’última obra, i segurament la més

reeixida. Al més pur estil fix-up, tècnica característica dels autors més pulp, combinat

amb experiments textualistes postmoderns, crea una història que avança amb fluïdesa

—malgrat no haver-hi ni un sol signe de puntuació en bona part del llibre— amb una

llengua viva, provocativa i efectiva. La musa fingida és bizarro en estat pur: hi trobem

hàmsters mutants que volen conquerir el món, carnisseres puristes que et fan xixines si

dius «béicon» en comptes de «cansalada», adolescents nazis nimfòmanes, gori!es que

rapten caixeres de supermercat… Aconsegueix, en definitiva, la fi última del gènere:

deixar-te amb un pam de nas en cada pàgina, tant argumentalment com lingüística. 

Les històries bizarro poden arribar a ser més reeixides o menys —això ja és cosa del

parer de cadascú—, però representen una nova alenada a la literatura catalana per

transitar per nous camins pels quals no havia caminat mai. Ara caldrà veure si en el

futur postpandèmic que s’obre, el bizarro es  consolida i es converteix en protagonista

d’aquesta nova literatura fantàstica catalana, que creix amb un ascens meteòric, o

queda relegat a un paper anecdòtic. Ens haurem de deixar sorprendre.
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Edgar Cotes (Balaguer, 1997). Graduat en Traducció i Interpretació i estudiant

del màster d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes. És traductor,

corrector i editor de subtítols a TV3. Com a autor, ha publicat el llibre de

microcontes Els híbrids minvats (Edicions SECC, 2017) i els seus contes han

aparegut en diverses antologies. Expert en gèneres fantàstics i membre de la

Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
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