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EL MONSTRE GLOBAL: ZOMBIS EN LA LITERATURA 
CATALANA INFANTIL I JUVENIL ACTUAL

Antoni Maestre Brotons
antoni.maestre@ua.es
Universitat d’Alacant

PARAULES CLAU: zombi – literatura infantil i juvenil – cultura pop – cultura gòtica – globalització.

RESUM: Al costat del vampir, el zombi és el monstre que més rellevància ha cobrat en les narratives 
audiovisuals i paraliteràries més recents, que ofereixen una sèrie de relats aptes per a un públic global. 
Abundants sagues novel·lesques i les corresponents adaptacions a la televisió –com Walking Dead o 
Resident Evil–, juntament amb còmics i videojocs, han creat una comunitat transnacional de lectors i 
espectadors, entre els quals cal comptar també els infants i els joves. L’objectiu d’aquest article és analitzar 
els diversos significats que conté la figura del zombi en la literatura catalana infantil i juvenil dels darrers 
anys en relació amb les narratives globalitzades de sèries, pel·lícules i videojocs. En aquestes obres, el 
zombi encarna, entre altres, el doble deformat de l’ésser humà –com en general la resta de monstres–, 
a més de representar l’antítesi del patró consumista de bellesa i culte al físic o bé l’alliberament de les 
normes socials imperants. Al contrari que altres monstres com el vampir i l’home-llop, el zombi manca 
d’una tradició sòlida que haja adaptat el referent originari al context cultural propi. Així i tot, constitueix 
una potent metàfora per a expressar la diferència i l’alteritat que algunes obres aprofiten per abordar les 
transformacions físiques i psíquiques de l’adolescència.

1. eL zombi: una metàfora saturada de siGnificats

El gènere de terror i fantasia reflecteix les pors i les angoixes provocades pel context social o bé els 
canvis que s’hi produeixen. En general, aborden els tabús i desitjos reprimits per les convencions 
culturals. Fred Botting (2012: 26) destaca l’estètica actual de l’excés i l’horror, que es manifesta 
en fenòmens com la propagació d’infeccions, el consum desmesurat, la deshumanització  
–precarietat laboral, èxodes massius, pobresa extrema– i la destrucció –catàstrofes mediambientals, 
guerres. Tots aquests significats modelen la figura del mort vivent. La narrativa de zombis i en 
general el gènere de terror es relacionen amb la cultura de la ferida, del trauma i de la víctima, 
que per a alguns ha substituït la sexualitat com a element configurador de la personalitat en la 
societat contemporània. És a dir, s’ha produït un desplaçament de l’interès pels problemes que la 
sexualitat causava als que provoca el dolor i la commoció. Tanmateix, tal com recorda Carcavilla-
Puey (2013a: 3), molts estudis sobre el zombi obliden els orígens antropològics d’aquest monstre 
i se centren exclusivament en els valors metafòrics que ajuden a definir el panorama social, 
polític i cultural, caracteritzat per l’amenaça del terrorisme islamista, la radicalització de les 
diferències causades pel capitalisme i la globalització. A més, per a aquest autor, Carcavilla-Puey, 
les arrels del zombi del gènere fantàstic i de terror no sols s’han de buscar en la figura del folklore 
haitià, sinó també en la hipnosi i el magnetisme animal. Si bé efectivament el zombi prové de 
l’imaginari tradicional de la cultura haitiana, el cert és que els significats que se li han atribuït 
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en la ficció contemporània es vinculen més aviat als temors i les preocupacions que assetgen les 
nostres societats avui dia.

En primer lloc, hi ha l’ansietat que desperta la propagació de pandèmies i virus. Aquest 
significat revela una concepció mèdica del no-mort, que representa el contagi viral com una 
metàfora també del món interconnectat (Luckhurst: 2015, 170). La medicalització, en un 
nivell individual, representa la transformació de la frontera entre viu i mort gràcies als avanços 
tecnològics i, concretament, els estats liminars com el coma cerebral. En un sentit col·lectiu, 
la ficció sobre zombis és una narrativa de l’epidèmia –sida, Ebola, Zika. Expressa, doncs, la 
por de les pandèmies, amb la precisió que sovint es tracta de riscos creats i ampliats gràcies al 
món globalitzat i interconnectat. De fet, al·ludeix a l’amenaça d’un final apocalíptic que, com 
advertia Susan Sontag, finalment no es materialitza però que, tot i així, persisteix (Luckhurst: 
2015, 179). L’apocalipsi és, de fet, un tema fonamental en aquest gènere i constitueix una de les 
denominacions populars que el designen: l’«apocalipsi zombi». En definitiva, el zombi esdevé 
una al·legoria que expressa les múltiples amenaces de desastre que planen sobre la humanitat en 
l’anomenada «societat de risc», en què l’estat d’emergència s’ha convertit en una situació normal 
(Luckhurst: 2015, 167). 

En segon lloc, el zombi també indica el temor d’involució característic de les èpoques 
de crisi i que sorgeix després d’un període de progrés i estabilitat al món occidental. Aquest 
significat apareix també en la fantasia èpica, en què la crisi provoca un retorn a temps 
obscurs associats a l’edat mitjana: «[...] en el imaginario de la cultura pop el apocalipsis no 
representa tanto la llegada del Reino, como un reinicio de la civilización, sino un derrumbe 
masivo del sistema» (Labra: 2012, 97). Si anteriorment les implicacions polítiques d’aquest 
tipus de ficció apocalíptica apuntaven a la fi de la civilització romana, el que ara s’insinua 
en les històries de zombis és el declivi de l’imperi americà. En sintonia amb el concepte 
de «societat de risc», aquest gènere manifesta també l’alarma social causada per la crisi 
econòmica o el terrorisme, que provoca una obsessió paranoica per la seguretat entre la 
població.

En tercer lloc, la crítica ha trobat en el no-mort una metàfora del consumisme voraç, que 
provoca la deshumanització en última instància. Així, les persones queden reduïdes a mer objecte 
de consum, devorades per éssers sense identitat ni consciència o memòria. Fred Botting (2012: 25) 
parla del canibalisme del sistema capitalista, que converteix la gent en consumidors insaciables 
i compulsius. En la ciència-ficció, l’autòmat i el zombi pateixen un procés de cosificació i 
instrumentalització que rebaixa la condició humana a la satisfacció dels instints més primaris, 
havent perdut tota mena de sentiments i intel·ligència (Carcavilla-Puey: 2013b, 6). Aquesta 
manca de sentiments, d’absència de l’ànima, es reflecteix en la mirada fixa i quieta dels monstres: 
«Al encontrarse fijada a la exterioridad, nuestra mirada ha vaciado la interioridad. La dinámica 
natural de esta lógica morbosa deriva en la pérdida del alma y su consecuente desvitalización 
del yo y su sentido del mundo» (Carcavilla-Puey: 2013b, 8). El zombi perd la seua autonomia 
psíquica, és un ésser buit sense món interior.

En quart lloc, la deshumanització i el consumisme revelen un nou aspecte: el del no-mort 
com un transsumpte del cos inservible. Zygmunt Bauman (2005) parla de «disposable life» 
o «waste life» per a referir-se a aquelles persones convertides en despulles per un sistema 
capitalista que les redueix a simple mercaderia, com també totes les víctimes de guerres i atacs 
terroristes. Achille Mbembe (2011) utilitza la noció de «necropolítica» per a referir-se a la nova 
variant d’esclavitud social promoguda pel neoliberalisme.

Finalment, el mort vivent es pot vincular també al concepte de posthumanisme, ja que 
constitueix més un aparell biotecnològic que un ésser humà amb integritat corporal. En aquest 
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sentit, representa altres pors: la tecnologia, el canvi d’identitat o la robotització de les persones 
(Luckhurst: 2015, 178).

A més de tots aquests significats eminentment polítics, cal referir-se també a implicacions 
purament literàries del zombi. En aquest sentit, s’ha de destacar la presència d’aquesta figura 
monstruosa en l’anomenada mash-up fiction, que es podria traduir com ficció de mescla, remix, 
pastitx. Aquest tipus d’obres introdueixen personatges de la literatura de terror en novel·les 
clàssiques o reescriptura d’episodis històrics amb elements fantàstics. En són exemples destacats 
Pride and Prejudice and Zombies, de Seth Grahame Smith (2009), un pastitx de la novel·la de 
Jane Austen, o Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2010), del mateix autor. Segons Miquel-
Baldellou (2011), els zombis de la primera obra són una metàfora de les diferències entre les 
classes socials, el discurs reaccionari de gènere –basat en les normes del patriarcat i les seues 
institucions com el matrimoni i la llar– i les lleis econòmiques de l’època; en qualsevol cas, el 
zombi transmet una crítica política o social. Cal no oblidar també que la inserció de personatges 
i recursos propis del gènere fantàstic en els clàssics té com a finalitat acostar-los als gustos dels 
lectors més joves.

2. «pop Goth»: zombis infantiLs i adoLescents

El zombi és una figura relativament recent en la literatura i la cultura per a infants i joves. Per 
contra, els fantasmes, els vampirs i els homes llop han sigut els monstres habituals en la cultura 
de masses i tenen referents autòctons en cada país, o almenys disposen de reinterpretacions adap-
tades al context cultural propi, per més que la cultura de masses global sol eclipsar el folklore 
originari.1 Per exemple, la novel·la Ningú és un zombi!, de Jordi Folck, està ambientada als Estats 
Units i tota la imatgeria gòtica és característica del cinema i les sèries nord-americanes. Aquesta 
novel·la, doncs, suposa un contraexemple del que Roger Luckhurst (2015: 184) anomena «glo-
balgothic», és a dir, aquelles ficcions que comparteixen les mateixes condicions però s’han adap-
tat de manera distinta a les supersticions locals i les convencions sobrenaturals de cada zona.2 

Em sembla més encertada la definició que proposen Edwards i Monnet (2012: 16) d’allò 
que anomenen «pop goth» com una de les manifestacions populars del gòtic, un gènere que 
en general es desvia dels patrons culturals i socials establerts i dels rols convencionals que 
prescriuen. En altres paraules, el «pop goth» constitueix una adaptació de l’horror literari de les 
novel·les gòtiques originals a la cultura popular de consum. La festa de Halloween, el cine de Tim 
Burton, les novel·les de la saga Goth girl o de Harry Potter, les desfilades de zombis, el «dark 
rock» o les ja clàssiques sèries The Monsters o The Addams Family serien mostres d’aquesta 
subcultura especialment destinada a infants i adolescents. 

Si fem una ullada al significat que el mort vivent posseeix en la literatura infantil i juvenil 
en termes generals, podem subratllar diferents aspectes. En termes generals, es produeix una 
«domesticació» del monstre –zombis, vampirs, homes-llop. Aquest fenomen –que no és exclusiu 
dels productes per a infants i joves, sinó també dels relats per a adults– implica una normalització 
del monstre, que malda per integrar-se en la cultura i la societat dels humans; en comptes 
de concebre’l com una excepció amenaçant, una anomalia temible, s’indueix el monstre a 
reinserir-se socialment (Luckhurst: 2015, 169). Per tant, la banalització del zombi en certs 

1 Jáuregui (2014: 133) assenyala la dansa macabra medieval com un referent europeu dels morts vivents de la cultura 
pop, però almenys en les obres analitzades en aquest article, resulta difícil veure-hi algun ressò d’aquest espectacle.

2 «[...] the history of the zombie is one of continual transport, translation and transformation, since it emerged from 
within the nexus of the transatlantic slave trade and colonial occupation. The zombie is born in transit, in between 
cultures, and is thus susceptible to rapid reworking» (LucKhurst: 2015, 190-191). 
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productes adreçats a xiquets és paral·lela a la domesticació del monstre de les obres destinades a 
adolescents i adults, un procés impulsat per la cultura de masses al llarg del segle xx. 

En aquest sentit, en els darrers anys ha cobrat un auge inusitat el subgènere romàntic 
anomenat «romanç paranormal», és a dir, històries de joves adolescents que s’enamoren d’un 
monstre. Hi ha, doncs, un gir de l’horror que desperta el monstre cap a la simpatia i fins i tot 
l’amor. Per tant, si en les novel·les gòtiques clàssiques, el monstre suposa un perill per a la dona, 
en canvi en el romanç paranormal encarna l’atracció per la diferència, per l’Altre ètnic, cultural, 
social o sexual. Les protagonistes femenines, per mitjà de la comprensió i l’empatia, accepten i 
fins i tot subjuguen el monstre. El cas més extrem és el de la protagonista de Parc Mort (2012), 
de Fernando Lalana, que s’enamora de la mateixa mort, personificada en un atractiu home. La 
novel·la gòtica clàssica –que, de fet, es considera una variant del romanç–, sobretot aquelles 
escrites per dones com Ann Radcliffe, l’atracció de les protagonistes femenines cap al monstre 
expressa els seus temors cap a la sexualitat i, a més, afavoreix el seu alliberament sexual. Les 
protagonistes, així, es deslliuren de l’obligació d’assumir un rol passiu d’esposa i mare feliçment 
casada amb un home que encarna totes les virtuts del cavaller burgès. En definitiva, la crida 
del monstre no significa res més que la possibilitat de gaudir d’una sexualitat femenina sense 
restriccions.

En altres novel·les juvenils, el revenant canalitza les preocupacions i els conflictes de 
l’adolescència. Per a Fred Botting (2012: 29), les emocions i les inquietuds dels zombis són 
les que defineixen típicament l’adolescència o els que són víctimes de successos traumàtics o 
pateixen addiccions o abusos. L’assumpte que plantegen aquestes obres és el de la marginació i 
la integració social, tal com es reflecteix en la sèrie britànica In the Flesh (2013), protagonitzada 
per un adolescent zombi. La falta de comunicació i la soledat en l’adolescència són problemes 
que acompanyen aquest conjunt de novel·les.

3. eL zombi en La Literatura cataLana infantiL i JuveniL

El zombi dels llibres infantils i juvenils en català és una figura metafòrica que pertany a la cultura 
pop global tal com l’ha anat modelant el cinema, les sèries televisives i els dibuixos animats. En 
algunes obres, la caracterització d’aquest personatge és supèrflua i fins i tot paròdica, és a dir, 
no permet reflexionar sobre el nostre context polític, social o cultural. Aquesta iconografia pop 
s’observa en nombrosos exemples: el personatge ideat per Enric Lluch en El zombi (2011) sembla 
inspirar-se en la sèrie animada Beetlejuice (1989-1991), basada alhora en la pel·lícula homònima 
de Tim Burton (1989). Encara que Burton crea un fantasma, la diferència amb el zombi del llibre 
de Lluch és mínima. D’altra banda, en el llibre de Jordi Folck, Ningú és un zombi! (2014), el braç 
i la mà del nen zombi prenen vida pròpia, com Cosa, la mà vivent de la sèrie La família Addams. 
A més, la casa on viu està decorada com els típics escenaris de les pel·lícules i sèries de terror 
clàssiques: una mansió vigilada per un sinistre majordom, amb habitacions fosques, canelobres i 
ramells de flors seques. En general, l’estètica del pop gòtic pop assuaveix l’horror que observem 
en les històries per a adults mitjançant diversos procediments que banalitzen les connotacions 
simbòliques –especialment polítiques i ideològiques– que posseeix aquest monstre. 

El recurs més habitual que els llibres infantils i adolescents utilitzen per a eliminar l’horror 
és l’humor: moltes obres fan en realitat una paròdia de les convencions habituals del gènere 
de terror. Els llibres infantils fan palès que el no-mort és un personatge fictici. Juntament amb 
l’estètica de colors cridaners o els traços caricaturescos de les il·lustracions, l’humor provoca el 
distanciament necessari per despertar la rialla i no la por. Per exemple, en l’obra d’Enric Lluch, 
un bruixot fa ressuscitar un mort a qui ha d’ensenyar a comportar-se com un zombi. D’aquesta 
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manera, evidencia que el mort vivent no és res més que un arquetip. En la sèrie de llibres titulada 
Zona zombie, de Peter Walker –pseudònim d’Òscar Vendrell–, el zombi és retratat com un babau; 
l’humor sorgeix de l’aplicació de les normes del món «normal», la lògica i el sentit comú que 
el regulen, a una realitat fantàstica, provocant un relat absurd que subratlla la impossibilitat que 
el zombi existisca en la realitat que coneixem. Així, per exemple, hi ha «Inspecció tècnica de 
zombis», pel·lícules especials per a ells com Zombie Poppins, perruqueries i botigues específiques 
o assegurances en cas de sofrir un atac. L’humor desvirtua completament el significat cultural 
del no-mort i les reflexions que pot suscitar sobre els límits entre el que es considera normal 
i anormal, el respecte per les diferències, el creixement i els canvis físics de l’adolescència o 
els problemes de marginació i aïllament que pateixen els adolescents; uns assumptes que altres 
obres, amb un humor menys destrellatat, aborden de manera més interessant.

Un altre procediment que assuaveix el terror el trobem en el fet que els personatges sempre 
eviten la mort. En general, la mort desapareix del relat, de manera que aquests llibres, més 
que abordar aquest esdeveniment consubstancial a la vida, en realitat el que fan és continuar 
tractant-la com un tabú. Per exemple, en altres obres d’autors nord-americans, l’apocalipsi 
zombi no desencadena la fi del món, ja que el virus que provoca la transformació en zombi es 
pot curar (Jacobs & Jacobs: 2013), o bé els nens difunts ressusciten (Norton: 2014). No sols 
la mort continua sent un tabú; els zombis, com també els vampirs i els fantasmes, representen 
residus del passat, una realitat extemporània que es resisteix a desaparèixer. La cultura pop 
ridiculitza l’obsolescència d’aquestes restes en una època en què els canvis tecnològics i socials 
i la immediatesa deixen de costat tot el que simbolitze valors tradicionals.

En canvi, en altres versions menys banals, la metàfora del zombi expressa significats més 
profunds d’acord amb la rica simbologia de la literatura i el cinema per a adults, tal com veurem 
a continuació. En general, el mort vivent, com la resta de monstres, encarna la figura del nen 
«diferent», marginat i menyspreat; per exemple, el zombi que es diu «Ningú» en la novel·la de 
Jordi Folck (2014). En aquesta obra, a més, per accentuar la diferència, el nen zombi prové de 
l’Europa de l’Est. El zombi és «aquella cosa rara» (Folck: 2014, 16) que representa tot allò que 
supera el paradigma «normal» en una cultura; en aquest sentit, el zombi té el mateix significat 
associat a la figura del monstre en termes generals com tot allò que una cultura rebutja. En 
el cas dels nens i adolescents, el zombi encarna una versió diferent de l’infant i el jove sans, 
feliços, amb una família convencional, integrats socialment, estimats. D’altra banda, el nom del 
protagonista, «Ningú», forma part d’una tradició en la família segons la qual tots els membres 
s’han d’anomenar així fins que compleixen setze anys. Per tant, en aquest cas el no-mort és una 
metàfora de la manca d’identitat que s’atribueix als infants: no són ningú fins que esdevenen 
adults. Negar-los una identitat implica llevar-los autonomia, dominar-los.

Hi ha un altre motiu que s’associa a la manca d’identitat, la diferència i l’aïllament: la 
falta de comunicació. El zombi ha perdut la facultat del llenguatge: només barboteja. Aquest 
personatge esdevé, així, una metàfora perfecta per a expressar l’apatia, la paràlisi emocional, les 
dificultats que infants i adolescents troben per a transmetre els seus sentiments, ja que es tracta 
de bèsties completament lliurades a la satisfacció de l’instint primitiu de la fam. Per això, són 
normalment retratats com «marionetes de carn» (Marion: 2011, 75). Desproveïts de sentiments, 
memòria i llenguatge, l’ésser humà es torna un bolic de vísceres i ossos, queda reduït a una 
condició purament animal o fins i tot maquinal; en suma, es deshumanitza. L’apocalipsi zombi 
suposa la fi de la civilització, ja que, com indica Freud en El malestar en la cultura, la repressió 
de la violència instintiva és la condició indispensable perquè els humans puguen coexistir. En 
general, les narratives apocalíptiques alerten sobre la progressiva deshumanització de la nostra 
espècie.
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La falta de comunicació i l’isolament que sol caracteritzar moltes històries protagonitzades 
per infants o joves s’afegeix a altres temes específics dels llibres destinats a aquests lectors. En 
primer lloc, el cos abjecte del zombi representa els canvis hormonals que es produeixen en la 
pubertat o la malaltia. Aquest tema es vincula amb el temor sobre la degeneració moral i corporal 
de l’espècie humana, normalment causada per un virus, un aspecte que revela la por que existeix 
actualment al voltant de l’experimentació genètica o les conseqüències que el canvi climàtic pot 
provocar en els humans. En segon lloc, en altres històries, la massa informe i anònima dels morts 
vivents que caminen en grup encarna el col·lectiu de companys escolars hostils i apunta una 
de les pors característiques de la infància i l’adolescència: l’assetjament escolar. Finalment, un 
altre motiu remarcable el trobem en la lluita per la supervivència i la companyonia que propicia 
enfrontar-se a una amenaça comuna. 

4. concLusions: un monstre GLobaL per a expressar pors universaLs

El zombi és un monstre global; al contrari que altres éssers sobrenaturals malignes com el vampir 
o l’home-llop, manca de referents en la cultura popular tradicional al nostre país.3 Malgrat 
l’existència d’exemples de morts que retornen de la tomba en obres de la tradició oral com 
Gilgamesh, el conte «La història de Gherib i el seu germà Agib» de Les mil i una nit o la dansa 
macabra de l’edat mitjana, la representació actual del no-mort prové de la cultura de masses 
contemporània. Això indica que, de moment, es tracta d’una moda que potser amb el temps 
s’adapte al medi cultural propi, encara que almenys en el cinema, el gènere de terror produeix 
a tot arreu obres transnacionals, és a dir, segueixen uns patrons estètics semblants (Sánchez: 
2013, 286). Fa l’efecte que en la literatura també existeix la mateixa tendència a crear productes 
globals. Per tant, els personatges que apareixen en la literatura catalana infantil i juvenil presenten 
les mateixes característiques que les pel·lícules i els llibres nord-americans, de les quals emanen 
la majoria de tòpics i gèneres de la cultura popular contemporània. L’apropiació de figures i en 
general estètiques de la cultura de masses probablement obeeix a la voluntat de captar lectors que 
retroben en els llibres els referents audiovisuals de sèries, videojocs i pel·lícules.

D’altra banda, el tractament del mort vivent difereix segons l’obra: hi ha llibres que presenten 
una caricatura humorística que banalitza el potent simbolisme que posseeix aquesta figura i que, 
en canvi, altres ficcions exploten amb resultats més convincents com a expressió conceptual 
de la diferència i l’alteritat. El monstre en general i el zombi particularment representen les 
transformacions que viu sobretot l’adolescent, tant corporals com psíquiques, juntament amb 
tots els problemes d’aïllament i marginació que això genera; a cavall entre la infantesa i 
l’adolescència, en ple procés de desenvolupament, es tracta de criatures liminars: «Los zombis 
son, esencialmente, seres liminares o crepusculares que se hallan atrapados entre dos orillas» 
(JáureGui: 2014: 136). No en va, el terror present en les novel·les gòtiques infantils i juvenils 
consisteix ni més ni menys que en la por que experimenten els protagonistes de fer-se adults.
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