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Inèdites, fantàstiques i en català

nova vida però una parella decideix 
optar per la llibertat”. La “veterana” 
–ella mateixa s’atribueix l’adjectiu– 
és Àngels Blasco, nascuda al Prat de 
Llobregat el 1952: un cop jubilada va 
completar l’itinerari per a narra-
dors de ficció de l’Ateneu mentre 
llegia autors com J.R.R. Tolkien, 
Ursula K. Le Guin, Patrick Rothfuss 
i H.P. Lovecraft. “El meu conte vol 
explicar que els joves són l’esperan-
ça del futur”, diu Blasco. L’envolten 

la majoria de les quinze selecciona-
des per Ruiz Garzón d’entre més 
d’una cinquantena de propostes.  

Contra els mites manipuladors 

Eva Espinosa, per exemple, ha volgut 
escriure sobre “com es fan servir els 
mites per crear un ordre social i ma-
nipular la gent”. Inés Macpherson, 
llicenciada en filosofia, s’ha pregun-
tat “què som capaces de fer per acon-
seguir transmetre una imatge per-

fecta de nosaltres”. Gemma Martí i 
Cristina Xifra s’han mirat els perills 
del canvi climàtic des de perspecti-
ves diferents: Martí, “a partir del do-
ble”; Xifra, amb un punt sarcàstic”. 
“Algunes de nosaltres hem publicat 
literatura infantil sense problemes”, 
diu Martí. Macpherson afegeix: “Les 
dones podem parlar de moltes més 
coses que de maternitat, emocions i 
processos personals. També podem 
explorar les nostres foscors i boge-
ries”. De “superar els límits, les pors 
i les inseguretats” va el conte de 
Gemma Nafria, Memento mori. 

Elena Bartomeu ha escrit una de 
les propostes més originals del re-
cull: “Especulo sobre què passaria si 
en comptes de comercialitzar els 
productes pensant en la vista i l’oï-
da els venguéssim per ser tocats”. 
Maria Arazo signa un conte “amb 
enfocament de gènere sobre mons-
tres i com ens hi podem relacionar”. 
La pregunta que Elena Polanco es fa 
al seu relat és: “¿La ciència té dret 
a fer el que sigui en la recerca d’un 
bé comú?” Completen el volum cinc 
noms més: Aina Riera, Laura To-
màs, Roser Cabré-Verdiell, Espe-
rança Carrió i Muntsa Mimó. 

“Pronostico que com a mínim de 
la meitat d’elles en tindrem més no-
tícies editorials aviat”, diu Ruiz Gar-
zón. Compten amb precedents clàs-
sics com Maria de Bell-lloc, Mercè 
Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany 
i Víctor Català i referents actuals 
–de diverses generacions– com 
Margarida Aritzeta, Carme Torras, 
Maite Carranza, Muriel Villanueva, 
Mar Bosch i Mònica Batet.e

Onze de les 
autores que 
participen  
en el llibre 
Extraordinàries 
i l’antòleg del 
recull, Ricard 
Ruiz Garzón.  

MALES HERBES 

Males Herbes publica ‘Extraordinàries’, una antologia de quinze contes de noves veus del gènere

LITERATURA

La majoria de les autores d’Extraor-
dinàries (Males Herbes, 2020) no ha 
publicat en format llibre mai abans, 
i si ho ha fet no era literatura de l’in-
sòlit, terme que uneix el fantàstic, la 
ciència-ficció i altres variants dels 
“gèneres no mimètics o no realis-
tes”. “Us puc assegurar que totes 
elles són grans lectores, i als seus 
textos dialoguen, a vegades de ma-
nera clara, amb la tradició, cosa que 
no passa en altres literatures –expli-
ca Ricard Ruiz Garzón, escriptor, 
periodista, professor de l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelo-
nès i antòleg del recull–. Al llibre hi 
trobareu molta intel·ligència narra-
tiva: sovint les autores juguen a cap-
girar elements del gènere, a vegades 
amb ironia o fent-ne una paròdia. 
També tenen en comú que treballen 
l’estil a fons. En alguns dels relats 
també hi ha una mirada LGBTI”. 

Ruiz Garzón considera que, en el 
context català, les autores presents 
al volum són susceptibles de patir 
una “triple invisibilització”: en pri-
mer lloc, “per ser dones”; en segon, 
“per escriure literatura de l’insòlit”, 
i en tercer i últim, “pel fet d’escriu-
re en català”. Una de les particulari-
tats d’Extraordinàries és que pre-
senta “noves veus” que no són ne-
cessàriament joves. La més jove és 
Anna Martínez, nascuda a Barcelo-
na el 1998: inspirada per una idea de 
Ray Bradbury, es va fixar en un món 
en què “es controla la gestació d’una 
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‘42 KM’: la Ruta del 
Bakalao entra a La Gleva

cerca documental sobre la Ruta del 
Bakalao, Manel Arévalo va escriu-
re la història de tres joves que sur-
ten de festa un cap de setmana pe-
rò topen amb un accident de cotxe 
i es veuen obligats a replantejar-
s’ho tot. L’espectacle, dirigit per Ro-
ger Torns, pren el nom de la distàn-
cia en quilòmetres que recorren els 
personatges i el 2018 va rebre la be-
ca Odisseu del Teatre Eòlia. 

La protagonista és la Laura (Gó-
mez), una noia valenciana que ha 
marxat a viure a Madrid però que els 
caps de setmana torna a casa per 
sortir de festa amb els amics de to-
ta la vida. La història transcorre a 
través de la seva mirada i dels seus 
records. A diferència d’ella, els seus 
amics s’han quedat al poble. “El Fe-
lo (Delacroix) treballa a la construc-
ció i la Marta (Latre) es dedica a ne-
tejar. S’emmiralla molt en la seva 
amiga, que és la líder, perquè li agra-
daria ser com ella”, assenyala Latre. 

Diana Gómez i 
Georgina Latre 
en una escena 
de 42 KM.  
TEATRE LA GLEVA 

Tots tres “senten que la seva vida no 
els pertany”, apunta Gómez, una 
sensació que creixerà davant les 
possibilitats que un amic comú ha-
gi tingut un accident. 

“A diferència de la Movida Ma-
drileña, la Ruta del Bakalao va es-
tar molt criminalitzada. Va ser un 
moviment pioner en la música elec-
trònica, però aquí mai s’ha recone-
gut”, subratlla Latre. Amb 42 KM, la 
companyia vol reivindicar la força 

d’aquest moviment “més un-
derground” i en què “les classes so-
cials es barrejaven”, diu Delacroix. 
I Torns afegeix que es tracta “d’un 
espectacle polític per recordar un 
moviment que es va deixar de ban-
da”. Per arrodonir l’experiència, la 
companyia ha organitzat dues fes-
tes després de les funcions del 20 i 
el 27 de febrer en què es convidaran 
DJs i es parlarà de la Rita amb el pe-
riodista Luis Costa.e 

TEATRE

A finals dels anys 80, una generació 
de joves cremava les frustracions a 
les discoteques valencianes de la 
Ruta del Bakalao. Han passat 30 
anys, però aquell desencís davant 
un futur incert no queda gaire lluny 
de les sensacions dels joves d’avui 
dia. Les actrius Diana Gómez, Geor-
gina Latre i Rafa Delacroix capturen 
els vincles entre una generació i l’al-
tra a l’escenari amb l’espectacle 42 
KM, que és el debut de la companyia 
i s’estrena demà al Teatre La Gleva. 

“Volíem parlar de la sensació que 
ens havien promès moltes coses que 
no estan passant, i vam veure que 
podíem traçar un paral·lelisme en-
tre la generació X i la nostra. Ells 
també van viure un moment d’ober-
tura i de crisi econòmica”, explica 
Gómez. Després d’un procés de re-

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


