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Marc Pastor (Barcelona, 1977) és escriptor 
i mosso d’esquadra. Les seves obres, que 
l’han convertit en un referent del gènere i 
han guanyat premis com l’Ictineu o el Crims 
de Tinta, són Montecristo, La mala dona, 
L’any de la plaga, Bioko, Farishta, Els àngels 
em miren i la recent L’horror de Rèquiem.

Salvador Macip (Blanes, 1970) és metge, 
investigador i escriptor. Entre els seus 
títols destacats, amb premis com el Ruyra, 
l’Ictineu, el Carlemany o el Muntaner, hi 
ha Ullals, Hipnofòbia, Herba negra o la 
nova sèrie juvenil Fills de la setena onada. 
Recentment ha reeditat amb èxit l’assaig 
Les grans epidèmies modernes.

Inès Macpherson (Barcelona, 1982) és 
escriptora, narradora oral i llicenciada en 
Filosofia. És autora de la novel·la juvenil El 
secreto de Lucía Morke i del conte il·lustrat 
per Pilarín Bayés Santa Jordina. Fa poc que 
ha format part de l’antologia Extraordinàries. 
Noves autores de l’insòlit amb un relat 
posthumanista.

Neil Harbisson (Mataró, 1984) és artista 
i activista cíborg. Ha estat la primera 
persona al món reconeguda oficialment 
com a cíborg, pel dispositiu al cap en 
forma d’antena que li permet vèncer 
l’acromatòpsia que pateix. És confundador 
amb Moon Ribas de la Cyborg Foundation, 
creada a Mataró i amb seu a Londres.

Moon Ribas (Mataró, 1985) és artista 
avantguardista i activista cíborg.  
Té implantat al braç un sensor sísmic  
que li permet captar terratrèmols a temps 
real en qualsevol part del planeta.  
És confundadora amb Neil Harbisson de  
la Cyborg Foundation, creada a Mataró i 
amb seu a Londres.

II Seminari de Gèneres Fantàstics
—
Posthumanisme: ciència i ficció

Muntsa Mimó (Barcelona, 1960) és l’àlter 
ego per a la literatura de Montserrat Colell 
Mimó, etòloga i professora de la UB. Ha 
publicat llibres infantils i juvenils, el darrer 
dels quals és Quatre persones diferents no 
somien el mateix. Darrerament ha format 
part de l’antologia Extraordinàries. Noves 
autores de l’insòlit. És mare de la Naia Terra.

Naia Terra (Barcelona, 2000) és estudiant 
d’Estudis Literaris a la UB. Lectora entusiasta 
i amant de la crítica literària, escriu, devora 
poesia i combina seny i afició al fantàstic. És 
filla de la Muntsa Mimó i, com ella, pertany al 
grup literari dels Frikípuls.

Carme Torras (Barcelona, 1956) és 
matemàtica, doctora en informàtica, 
escriptora i professora especialista 
en intel·ligència artificial i robòtica. 
Vicepresidenta del Comitè d’Ètica del CSIC, 
és autora de Pedres de toc, La mutació 
sentimental, Miracles perversos o Enxarxats. 
Ha guanyat premis com el Manuel de 
Pedrolo, l’Ictineu o el Ferran Canyameres.

Ricard Solé (Barcelona, 1962) és físic 
i biòleg. Professor i investigador de la 
UPF, on dirigeix el Laboratori de Sistemes 
Complexos, és també catedràtic de 
l’Instituto de Santa Fe a New Mexico (EUA). 
Ha rebut premis com el Ciutat de Barcelona 
i és autor d’assajos com Redes complejas, 
Vidas sintéticas y La lógica de los monstruos.

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) és 
escriptor, professor a l’Escola d’Escriptura 
i vice-president del CLIJCAT. Ha escrit una 
quinzena d’obres, amb premis com l’Edebé 
o el Ramon Muntaner, entre les quals 
Esquizo, Mary Shelley i el monstre  
de Frankenstein, Herba negra, La Immortal  
o la recent Mångata.

Dissabte 17 d’octubre

10.00 h
Recepció i acreditació dels assistents

10.15 h
Com seran els humans del futur? 
Posthumanisme i literatura postpandèmia
Cara a cara entre Marc Pastor i  
Salvador Macip
Modera Inès Macpherson

11.30 h
Somien els cíborgs amb cadells 
posthumans? Fites i reptes de l’activisme
Conversa amb Neil Harbisson i  
Moon Ribas
Moderen Muntsa Mimó i Naia Terra

12.45 h
Mutacions sentimentals i monstres lògics: 
la ciència dels creadors
Entrevista a Carme Torras i Ricard Solé
Modera Ricard Ruiz Garzón

14.00 h
Clausura 

Lloc

Biblioteca de la Sagrada Família
(C/ Provença, 480, Barcelona)

El seminari també es podrà seguir 
virtualment a través  
d’escriptors.cat/fantastics

Coordina

Ricard Ruiz Garzón

Assistència i preinscripció

Aforament limitat i inscripció prèvia 
obligatòria a escriptors.cat/fantastics

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
(AELC). Carrer de la Canuda, 6, 5è pis 
(Ateneu Barcelonès)
aelc@escriptors.cat
escriptors.cat
#fantasticsAELC

Organitza

Patrocina

Col·laboren


